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Tämä kirja on osa Kasvuyrittäjyyden aktivointi-hanketta, jonka 
päärahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä osarahoittaji-
na toimivat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Seinäjoen Ammattikorkea-
koulu Oy, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Seinäjoen kaupunki.
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ESIPUHE Käsillä olevasta kirjasta tuli varsin pitkä. Rehellisesti sanottuna se ei ollut 
tarkoitus, mutta sanottavaa tuntui olevan enemmän kuin aluksi ennakoi-
tiin. Se ehkä kuvastaa samalla sitä, miten haastavasta ilmiöstä kasvuyrittä-
jyydessä on kyse. Yrityksen saaminen kasvu-uralle ei ole kiinni vain yhdestä 
seikasta, vaan siihen vaikuttavat urheilusuorituksen tavoin lukuisat eri te-
kijät.

Urheilussa on nähty monia tyylejä ja tapoja yrittää huipulle, mutta loppujen 
lopuksi huipulle päässeet ovat käyneet varsin samanlaisen reitin, vaikkakin 
omilla painotuksillaan. Esimerkiksi 400 metrin juoksun harjoittelussa voi 
painottaa voimaa, nopeutta, kimmoisuutta tai kestävyyttä, mutta huipulla 
kyse on niiden yhdistämisestä oikealla tavalla. 

Samalla tavalla myös liike-elämässä yrityksen saaminen kasvu-uralle me-
nee yleensä melko samanlaisen kaavan kautta, mikä tässä tapauksessa 
tarkoittaa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden systemaattista kehittä-
mistä ja johtamista.

Tämä kirja on kirjoitettu siten, että lukija voi valita sieltä itseään juuri nyt 
kiinnostavan osion ja perehtyä siihen syvällisemmin. Kirja on kirjoitettu 
niin, että sen osat toimivat sekä yhdessä kirjana että erikseen yksittäisinä 
artikkeleina. Kirjan artikkelit on kirjoitettu siinä hengessä, että jos lukija saa 
artikkelista yhdenkin hyvän ajatuksen oman liiketoimintansa kehittämisek-
si, on se täyttänyt tehtävänsä.

Seinäjoella 3.3.2017
Kirjoittajat
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Se paljon puhuttu liiketoimintaosaaminen 
– mitä ihmettä se tarkoittaa? 
Vesa Tiensuu

Perinteisesti Suomessa on osattu suunnitella tuotteita. Tuotanto-osaa-
minen on usein hyvällä tasolla. Logistiikkakin toimii. Viisaat sanovat, että 
suurimmat haasteet ovat liiketoiminnan johtamisessa. Niinpä Suomessa 
on viime vuosina puhuttu kyllästymiseen saakka liiketoimintaosaamisesta. 
Mutta mitä se liiketoimintaosaaminen oikeastaan tarkoittaa? Oman käsi-
tykseni mukaan liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimen-
piteitä, joilla liiketoiminta saadaan menestykselliseen kasvuun. Voidaan 
ajatella, että nämä toimenpiteet etenevät varsin loogisessa järjestyksessä 
jotenkin seuraavassa kuvatulla tavalla.

Kuten edesmennyt presidenttimme J.K. Paasikivi on todennut, kaiken vii-
sauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Se tarkoittaa sitä, että meillä 
on realistinen tilannekuva markkinoista, asiakkaista, kilpailijoista ja omasta 
yrityksestämme. Se tarkoittaa niitä ”tylsiä” analyysejä, joita konsultit niin 
mielellään yrityksissä tekevät. 

JOHDANTO
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Seuraavaksi vuorossa on vision luominen. Yritys tarvitsee vision, sillä 
ilman visiota toiminnalla ei ole suuntaa.  Vision toteuttamiseksi tarvitaan 
strategia. Strategia kertoo miten yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa. Stra-
tegiassa siis määritellään ne konkreettiset toimenpiteet, jotka tarvitaan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia on konkreettinen käsite, koska se 
vastaa kysymykseen miten tuotamme asiakkaalle arvoa. Strategia ei tar-
koita pitkiä ja puuduttavia paperipinkkoja, vaan jopa yhdelle A4:lle tehtyä 
tiivistä määrittelyä siitä, mikä on liiketoiminnan suunta ja mitä sen saavut-
tamiseksi pitää tehdä. Strategia on siis tässä mielessä hyvin käytännönlä-
heinen työväline.

Seuraava kysymys on, että millaisilla tuotteilla ja palveluilla aiomme 
voittaa asiakkaan sydämen eli puhumme tuotekilpailukyvystä ja tuotteis-
tamisesta. Se tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä asiakkaan 
silmissä suhteessa kilpailijoihin. Tuotekilpailukyky voi tarkoittaa hintaa 
tai tuotteen laatua ja ominaisuuksia, mutta jossain suhteessa tuotteiden 
pitää olla parempia kuin kilpailijalla. Keskeistä on hinta-laatusuhde, mitä 
asiakas saa ostaessaan tuotteen tai palvelun suhteessa siitä maksettuun 
hintaan. Monesti ajatellaan, että kerran hyvin tehtyä tuotetta ei tarvit-
se uudistaa. Kilpailijat tuovat kuitenkin nykyään markkinoille kiihtyvällä 
tahdilla entistä parempia tuotteita. Jatkuva toiminnan kehittäminen on 
tältäkin osin tätä päivää.

Liiketoiminnan kehittämisen keskeisiin teemoihin lukeutuu myös brändi, 
joka kuvastaa sitä mielikuvaa mikä asiakkaalla on yrityksestämme ja sen 
palveluista. Koska brändi on ensimmäinen asia mihin asiakas yrityksessä 
törmää, määrittää se yrityksen haluttavuuden asiakkaan silmissä. Nyky-
ään monet yritykset johtavat liiketoimintaansa brändin avulla, muutokset 
brändissä määrittävät muutoksia myös muilla liiketoiminnan alueilla 
kuten tuotteissa ja palveluissa. 

Kun tuotteet ovat kunnossa ja brändi on mietitty, on aika miettiä miten 
niistä kommunikoidaan asiakkaille. Tarvitaan markkinointia. Markkinoin-
nin tehtävänä on antaa asiakkaalle syy ostaa tuote tai palvelu. Vaikka 
digitaalisuus ja sosiaalinen media ovat muuttaneet markkinointikenttää, 
perusasiat ovat pysyneet samoina. Tietoisuus tuotteista, kiinnostuksen 
herättäminen sekä, argumentaatio siitä miksi tuote on parempi kuin 
kilpailijalla, ovat edelleen markkinoinnin ydintä. Markkinoinnin kehittämi-
sen ongelma on usein siinä, että se koetaan epämääräisenä ja vaikeasti 
jäsennettävänä toimintana. Markkinointisuunnitelman voi kuitenkin tehdä 
Excel–taulukon muotoon, jolloin sitä on helppo suunnitella, toteuttaa ja 
johtaa.

Strategia vastaa kysymykseen 
miten tuotamme asiakkaalle arvoa
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Markkinoinnin lupaukset pitää lunastaa myynnin johtamisen avulla. Myyn-
tiä pitää suunnitella ja johtaa samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin 
liike-elämän aluetta. Pitää asettaa tavoitteita ja aikatauluja ja määritellä 
keinot niiden saavuttamiseksi. Se on parhaimmillaan hyvinkin systemaat-
tista toimintaa, jossa edetään pala palalta.

Monet yritykset hakevat kasvua viennistä. Vientitoiminnan kehittäminen 
on hyvä keino löytää uusia markkinoita, joskin haasteena on usein maan-
tieteellinen etäisyys ja kulttuurierot. Mutta taitavalla suunnittelulla ja 
huolellisella valmistautumisella päästään jo pitkälle.

Ja lopuksi, kaikkea tätä pitää johtaa, myös itseä. Myös ihmiset odottavat 
johtamista. He kaipaavat tukea ja kannustusta, uskoa siihen, että pär-
jäämme myös vaikeina aikoina. Voidaan puhua innostuksen johtamisesta.

Kuten yllä olevasta tekstistä näkyy, liiketoiminnan johtaminen on varsin 
haastava kokonaisuus. Se on yksi hyvä syy kasvattaa yritystä. Isommassa 
yrityksessä voidaan eri osa-alueille palkata oma asiantuntija, joka vastaa 
sen kehittämisestä. Kaikkea ei tarvitse enää tehdä itse.

 

Myyntiä pitää suunnitella ja johtaa samalla tavalla kuin 
mitä tahansa muutakin liike-elämän aluetta

Siinä missä tuotanto on auton kori, liiketoimintaosaaminen on auton 
ohjausjärjestelmä, joka määrittää miten kovaa ja minne autoa viedään.
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MIKSI KASVU 
KANNATTAA?
”Kasvun myötä kaikkea ei tarvitse enää tehdä yksin, 
kun on muitakin hartioita jakamassa taakkaa.”

Osa 1



Kasvuyrittäjyys on muotisana, jota käyttävät niin poliitikot kuin järjestö-
johtajatkin. Kasvua halutaan, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Kasvua kun 
ei synny kasvua hokemalla. Sen sijaan kasvua haluavien yritysten pitäisi 
keskittyä niihin arkisiin askareisiin, jotka kasvuun johtavat. 

Kun yrityksellä on palava halu tehdä entistä parempia tuotteita ja palvelui-
ta, kun halutaan vahvistaa yrityksen brändiä, kun halutaan tehostaa mark-
kinointia tai terävöittää liiketoimintakonseptia, kasvua tuppaa tulemaan 
melkein kuin itsestään. Kasvu syntyy siitä, että tehdään päivittäisiä asioita 
kovalla kunnianhimolla entistä paremmin. 

Kasvu syntyy järkevän tekemisen sivutuotteena.

Kasvu syntyy siis järkevän tekemisen sivutuotteena, mutta se ei tarkoita 
sitä, että ei olisi tavoitteita tai suunnitelmia. ”Kovien” tavoitteiden asetta-
minen voi johtaa kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. 

Esimerkiksi autoteollisuudessa on käynnissä kova kisa automaailman 
”piikkipaikasta”. Volkswagen, Toyota ja GM kisaavat verisesti maailman 
suurimman autonvalmistajan tittelistä. Kaikki haluavat olla se suurin ja 
kaunein. Näiden yritysten johdoilla on huippu-urheilijan palava sielu, jolle 
kelpaa vain voitto. Käytännössä se on tarkoittanut esim. Volkswagenin 
osalta uusien mallien lanseerausta kiihtyvällä tahdilla. Se on tarkoittanut 
suuria satsauksia kaikkiin yllämainittuihin kasvua mahdollistaviin yritys-
toiminnan osa-alueisiin.

Tässä automaailman esimerkissä kyse on visiosta ja sen toteuttamisesta. 
Sen tueksi on laadittu kasvustrategia, joka ohjaa päivittäistä toimintaa, 
tavoitteena kisan voitto.

1. Kasvuyrittäjyys – muotisanasta tekemiseen 
Vesa Tiensuu

Nälkä kasvaa syödessä.
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2. Onko yritystoiminnan kasvattamisessa järkeä? 
Vesa Tiensuu

Kaikki toivovat, että Suomeen syntyisi entistä enemmän kasvuyrityksiä, 
mutta samalla pitää kysyä, mitä yrittäjä haluaa. Tilanne kun on vähän 
sama kuin urheilussa. Kaikki haluavat, että Suomi saisi mitaleja ja menes-
tystä, mutta ei urheilija niin voi ajatella. Urheilijaa motivoi henkilökohtai-
nen ja joukkueen menestys, joiden toteutumisen myötä myös Suomi voi 
nauttia menestymisestä kansakuntana. Samalla tavalla yrittäjät haluavat 
tehdä tulosta ja menestyä, ja jos hyvin käy niin samalla voi syntyä myös 
kasvua. 

Kasvu lisää yrityksen uskottavuutta erilaisten sidosryhmien, 
kuten rahoittajien silmissä.

Vaikka tutkimusten mukaan yrityksen kasvu sinänsä motivoi melko har-
voja yrittäjiä, on yrittäjillä Mauri Laukkasen toimittaman kirjan mukaan 
monia hyviä syitä pyrkiä kasvuun. Tässä muutama niistä.

Yksi tekijä on taloudellinen puoli, sillä suurempi liikevaihto tuottaa yleen-
sä myös suuremman yrittäjätulon. Yrityksen kasvu lisää myös yrityksen 
uskottavuutta erilaisten sidosryhmien, kuten rahoittajien silmissä, mikä 
voi helpottaa esimerkiksi lainapäätösten saamista.

Yrityksen koon kasvu vähentää yrittäjän kuormitusta ja helpottaa yrityk-
sen johtamista. Kasvun myötä on mahdollista palkata osaajia esimerkiksi 
markkinoinnin ja myynnin hoitamiseen, jolloin yrityksessä on enemmän 
ihmisiä vastaamassa arjen haasteiden pyörittämisestä.  

Yrittäjän näkökulmasta ehkä se kaikkein tärkein motivaatio kasvuun liittyy 
kykyyn menestyä myös tulevaisuudessa. Asiantuntijat ovat arvioineet, 
että kasvuyritysten todennäköisyys jäädä eloon voi olla jopa nelinker-
tainen verrattuna sellaiseen yritykseen, jolla kasvuhaluja ei ole. Yksi syy 
tähän lienee se, että yrityskoon kasvaessa mahdollisuudet tulevaisuuden 
menestymisen kannalta tärkeisiin investointeihin paranevat.

Viimeinen mutta ei vähäisin kasvumotivaation lähde liittyy yrityksen 
myyntiin esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Varsin yleinen näkemys 
on, että vasta riittävän kokoisessa yrityksessä on sellaista osaamista ja 
muita resursseja, jotka tekevät yrityksestä kiinnostavan potentiaalisten 
ostajien silmissä.

Yrityksen liikevaihdon ja koon kasvattaminen on siis ihan fiksua toimintaa, 
ja ennen kaikkea itsensä yrittäjän näkökulmasta.
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Hyökkäys on paras puolustus, ja kasvu 
on turvallisin tapa selvitä markkinoilla.

Kysymyksiä

Mitä sinä oikeasti haluaisit tehdä työpäiväsi aikana, 
jos se olisi mahdollista?

Keitä tai millaista osaamista sinun pitäisi palkata, 
että se olisi mahdollista?
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3. Miten sinä ajattelit kasvaa?
Kari Hytönen

Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä! Tätä lausetta on viimeisten parin vuoden 
ajan toistettu ahkerasti, ja se alkaa hiljalleen muuttua yleiseksi ymmärryk-
seksi siitä, että näin asia todellakin on. Kasvutoiveet on asetettu erityisesti 
mikro- , pien- ja keskisuuriin yrityksiin. Meitä kasvun ymmärtäjiä ja kas-
vusta puhujia on runsaasti, mutta todellisuudessa työt kuitenkin tehdään 
yritysten päivittäisen toiminnan muodossa.

Vastuu ja tahdon kasvaa tulee löytyä yrityksen sisältä.

Jokainen yrittäjä löytää yritystaipaleellaan itsensä tilanteesta, jolloin on 
päätettävä siitä, miten jatkaa eteenpäin. Kun menee hyvin, nykytilanne voi 
olla tyydyttävä ja mukavan turvallinen. Kassa on kunnossa ja viivan alle jää 
tarpeeksi elämistä varten.  Tällöin voidaan asettaa itselle kysymys: Riittää-
kö se vai otanko tavoitteeksi jotain suurempaa?

Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset tarjoavat 
mahdollisuuksia uudistumiseen ja kasvuun.

Kasvun mahdollisuuksia on useita. Yritys voi lähteä tavoittelemaan kan-
sainvälisiä markkinoita tai vaikka laajentaa toimintaa kotimaassa esimer-
kiksi yrityskaupan myötä. Tutkimusten mukaan seuraavan kymmenen 
vuoden aikana kymmenet tuhannet yritykset vaihtavat Suomessa omista-
jaa tai lopettavat toimintansa. Ostettavia yrityksiä siis löytyy niitä etsivälle, 
ja jokaisesta yritysjärjestelystä ja omistajanvaihdoksesta löytyy mahdolli-
suus uuteen kasvuun.

Mistä lähteä liikkeelle? Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka kas-
vuyrittäjä tarvitsee menestyäkseen, on rohkeus ajatella uudella tavalla 
ja nähdä myös oman hiekkalaatikon ulkopuolelle. Kumppani voi löytyä 
lähialueen yrityksen sijaan Euroopan suurimmista yrityksistä ja asiakkaat 
vaikkapa Aasiasta. Pitää miettiä ja päättää missä sarjassa haluaa pelata. 

Muutokset, kuten omistajanvaihdokset, voivat olla suuri mahdollisuus.
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4. Onko rahoitus kasvun pullonkaula?
Kari Hytönen

Samaan aikaan, kun osa yrityksistä kertoo pankkirahoituksen saata-
vuuden olevan ongelma, tilastollisesti tehdyt havainnot kertovat muuta. 
Esimerkiksi 6000 pk-yrityksen vastuksiin perustuvan pk-yritysbarometrin 
viimeisimmän tuloksen mukaan rahoituksen saatavuus oli pysynyt hyvällä 
tasolla. Rahoitusta hakeneista 80 prosenttia kertoi, että rahan saatavuus 
tai ehdot eivät ole olleet ongelma. Finnveran hakemusvirta tuottaa saman-
laisen havainnon, ja myös meidän hyväksymisprosenttimme on ollut tuo 
80 prosenttia. Näyttääkin sitä, että varsin harva yritys jää lopulta ilman 
tarvitsemaansa rahoitusta. Yritysluototus näyttää siis toimivan Suomessa 
paremmin kuin yksittäisistä kommenteista voisi päätellä.

Paluuta 2000-luvulle ei ole. On löydettävä ”uuden normaalin” 
vaatimat toimenpiteet.

Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Eniten haasteita rahoituk-
sen saatavuudessa kokevat juuri voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset. 
Mistä tämä johtuu? Suurin muutos 2000-lukuun nähden on alhaisempi 
talouskasvu ja tiukentunut pankkisääntely. Kun aikanaan pankeista sai 
yritysrahoitusta alhaisella korolla ilman vakuuksia, nyt pankkien vaatimuk-
set yrityksen omarahoitusosuudelle ja vakuuksille ovat siirtyneet ”uuteen 
normaaliin”. Paluuta 2000-luvulle ei ole, vaan on löydettävä ”uuden nor-
maalin” vaatimat toimenpiteet.

Suomalainen rahoitusjärjestelmä perustuu kansainvälisissä vertailuissa 
poikkeuksellisen paljon pankkivelkaan. Pankit käyttävät mielellään myös 
rahoitusyhtiöitä erityisesti silloin kun rahoituksen kohde (esim. ajoneuvo, 
työkone, tuotantokone, laskusaatavat) käy myös vakuudeksi rahoitus-
yhtiölle. Kotimaiset yritykset hankkivat markkinarahoitusta kansainvä-
lisiä verrokkejaan vähemmän. Ammattimaisten velkarahastojen käyttö, 
joukkovelkakirjalainojen liikkeellelasku, joukkorahoitus saati listautuminen 
on vielä suhteellisen harvinaista. Digitalisaatio kuitenkin mullistaa myös 
rahoitusmarkkinoita ja tuo uusia toimijoita yritysrahoituspalveluihin.

Start-upeja lukuun ottamatta suomalaiset ovat haluttomia ottamaan yri-
tykseensä oman pääoman sijoittajia. Tämä kuitenkin rajoittaa velkarahoi-
tuksen saatavuutta, koska pankit kiinnittävät huomiota taseeseen, omaa 
pääomaa tulisi olla riittävästi. Rahoitusmarkkinoilla tapahtunut muutos ja 
kehitys Suomessa vaatii siis uusia näkökulmia myös yrityksiltä itseltään.

Valtion erityisrahoituslaitos Finnveran tehtävänä on myös täydentää 
yritysrahoitusmarkkinoilla ilmeneviä puutteita. Mitkä sitten ovat Finnveran 
rahoitusmahdollisuudet? Finnveran kapasiteettia on lisätty sekä määräl-
lisesti että uusilla instrumenteilla. Perinteisen laina- ja takausrahoituksen 
lisäksi Finnveran on mahdollista nykyään merkitä yritysten liikkeelle las-
kemia joukkovelkakirjoja. Keväällä 2016 lanseerattiin Kasvulaina-niminen 
tuote (välirahoitus oman ja vieraan pääoman välimaastoon) sekä pienten 

15Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



vientikauppojen rahoituksen tuotteita, kuten vekselitakuu.  Pk-yritysten 
osalta Finnveralla on kapasiteettia vastata nykyistä suurempaankin kysyn-
tään.

Rahoittajilla on tapana yrittäjän tavatessaan kyseenalaistaa tämän ideoita 
ja suorastaan ampua osa alas. Miksi? Palaamme ydinkysymykseen: onko 
yrityksen tavoittelema kasvu uskottavien suunnitelmien varassa? Tuleeko 
tuo kasvu olemaan kannattavaa? Realistinen arvio tämän ydinkysymyk-
sen osalta on aina yrityksen ja rahoittajan yhteinen etu.  Suunnitteluun 
kannattaa panostaa ja tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntemusta 
apuna. Onpa suunnitelma kasvaa ja kehittyä mikä tahansa, idean täyttä-
essä kannattavan liiketoiminnan edellytykset on kiitorata meidän puo-
lestamme selvä.  Meidän työmme on löytää oikeat rahoitusratkaisut ja tar-
jota verkostot. Ja kaiken päälle ymmärrämme joskus vähän bisnestäkin.

Rahoituksen miettiminen on usein palapeliä, tarvitaan oikea pala oikeaan paikkaan.
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5. Yrityskaupoilla kasvuyrityksiä
Juha Tall ja Sari Koskela

Yrityksen kasvun tavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: orgaaninen ja 
yrityskauppoja hyödyntävä kasvu. Yrityskauppojen toteuttamiseksi tarvi-
taan aina vähintään kolme perusasiaa eli ostaja, myyjä ja kaupan kohde. 
Ostajalta vaaditaan yrityskaupat huomioivaa ajattelutapaa ja ostajayri-
tyksen näkökulmasta on parempi, jos yrityskauppojen hyödyntäminen on 
olennainen osa yrityksen toimintatapaa.

Ostetut yritykset kasvavat perustettuja yrityksiä nopeammin. Toimivissa 
yrityksissä on käytännössä koeteltuja ja hyviksi havaittuja toimintata-
poja. Lisäksi ostajilla on yleensä joku näkemys ostokohteen toiminnan 
kehittämisestä ja yrityskaupassa ulkopuolisen rahoituksen myötä tuleva 
velka pitää ostajan virkeänä. Yrityskauppatutkimuksen mukaan suurin osa 
yrittäjistä pitää toteuttamaansa yritysostoa onnistuneena. 

Eräs yritys toimii toimialalla, jossa kasvua on mahdollista saavuttaa 
käytännössä vain yritysostojen avulla. Toisella markkina-alueella toimivan 
saman alan yrityksen eläköitymistään suunnitteleva yrittäjä otti yllättäen 
yhteyttä ostajayritykseen. Kaupan kohteena olleessa yrityksessä oli yksi 
työntekijä yrittäjän lisäksi. Hintapyyntö oli perusteltu ja kohtuullinen. Os-
tajalla oli käytettävissä kaupan toteuttamiseen tarvittavat varat. Kauppa 
toteutui muutaman kuukauden neuvottelujen jälkeen, ja ostajayrityksen 
koko kaksinkertaistui. Kaupassa ostajan palvelukseen siirtyi vain yksi yri-
tyksen palveluksessa ollut henkilö, mutta myöhemmin siihen on palkattu 
toinen työntekijä. Kaupan jälkeen yrittäjä jatkaa seuraavan ostokohteen 
etsimistä.

Ostetut yritykset kasvavat perustettuja yrityksiä nopeammin. 
Toimivissa yrityksissä on käytännössä koeteltuja toimintatapoja. 

Ostajan näkökulmasta pienten yritysten ostamiseen liittyviä keskeisiä 
haasteita ovat sopivan ostokohteen löytäminen, neuvottelut kauppahin-
nasta ja ostokohteen haltuunoton vaatimukset johtamisessa. Esimerkiksi 
eräässä myyntikohteessa oli panostettu tuotekehitykseen ja osa yrityksen 
tuotteista meni vientiin. Ostajaehdokkaita on ollut tässä vuosien mittaan 
jo pitkälti toistakymmentä. Myyjän hintapyyntö on ollut sellaisella tasol-
la, että potentiaaliset ostajat ovat todenneet sen joko liian korkeaksi tai 
joissain tapauksissa he eivät ole saaneet rahoitusta järjestymään. Yritys 
on edelleen myynnissä.

Yritysostoissa ilmenee usein tarpeita uudistaa johtamista ja tähän osta-
jien on hyvä varautua ja valmistautua jo ennen yritysostoa.  Kokeneiden 
asiantuntijoiden hyödyntämisestä yrityskaupoissa on runsaasti hyviä 
kokemuksia. Yhdessä tapauksessa yrityskaupan valmistelut aloitettiin 
määrätietoisesti jo ennen varsinaista myynnin toteutumista. Asiantunti-
joita hyödyntäen muutettiin yhtiömuoto ja tehtiin yrityksen arvonmääri-
tys. Eläkkeelle siirtymistään valmisteleva pariskunta palkkasi yritykseen 
palvelupäällikön. Yrityksen asiakkaiden sopimukset ja asiakaskohtaiset 
tiedot päivitettiin. Yhtiöstä siivottiin liiketoimintaan kuulumattomat asiat 
pois. Ostaja löytyi naapuripitäjästä toisesta saman alan yrittäjästä, jolla 
oli alusta saakka oma asiantuntija valmistelemassa kauppaa. Hintapyyntö 
kaupan kohteesta oli sama kuin toteutunut kauppahinta. Tässä tapauk-

17Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



sessa myyntikunnostustoimiin ja yrityskauppaneuvotteluihin yhteensä ku-
lui vajaa vuosi ja tästä neuvottelujen osuus oli vain pari kuukautta. Kaupan 
toteutumisen myötä ostajan liikevaihto kolminkertaistui.

Yrityksen osan ostaminen on myös yksi toimiva tapa lisätä liiketoimintaa. 
Kokemusten mukaan yrityksen osan ostaminen sujuu ripeästi. Lisäksi 
usein ostajan ja myyjän näkemykset kauppahinnasta ovat varsin yhte-
neviä. Usein on niin, että yrityksen osan liiketoimintakaupan osapuolina 
on kaksi kasvuyritystä. Ostajayritys hankkii lisää nykyisen kaltaista tai 
sitä täydentävää liiketoimintaa. Myyjäyritys puolestaan saa käyttöönsä 
taloudellisia resursseja, joita se voi hyödyntää jäljelle jäävän liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

Eräässä yrityskaupassa kaupan kohteena oli ostajayrityksen kanssa 
kilpailevaa liiketoimintaa, mutta ei henkilöstöä. Myyjäyritys työllisti nämä 
henkilöt yrityksen jäljelle jäävään liiketoimintaan ja yrityskaupassa saadut 
resurssit hyödynnettiin liiketoiminnan kehittämiseen. Yrityskaupan jälkeen 
myyjäyritys on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoja hyödyntäen. 
Ostajayrityksen näkökulmasta tilanne markkinoilla rauhoittui ja omalla 
lähialueella kilpailemisen sijasta yrityksessä voitiin keskittyä yrityskaupan 
jälkeen orgaaniseen kasvuun ja yrityksen toimintojen kehittämiseen. Mo-
lemmat osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä kaupan toteutumiseen.  

Yrityskaupat ovat nopea, varma ja joskus jopa ainoa tapa 
kasvaa. Ne mahdollistavat tarvittaessa nopean reagoimisen 
toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin.

Jopa yhden hengen yritys voi kasvaa yrityskauppaa hyödyntämällä. 
Yrityksensä myynyt yrittäjä voi esimerkiksi jäädä töihin uudelle yrittäjälle. 
Eräässä tällaisessa tapauksessa myyjä oli toiminut alan yrittäjänä jo yli 
kymmenen vuotta ja halusi luopua yrittäjän vastuusta. Ostaja puolestaan 
oli jokin aika sitten myynyt oman osuutensa yrityksestä ja etsi itselleen 
uutta, lupaavaa ja mielenkiintoista liiketoimintaa. Osana yrityskaupan 
ehtoja myyjä sopi ostajan kanssa työsopimuksen, jolla osaltaan haluttiin 
turvata osaamisen siirtyminen. Yrityskaupan toteuttamisen myötä myyjä 
innostui omasta uudesta roolistaan niin, että hän silminnähden innostui 
tekemään töitä yhdessä ostajan kanssa. Liiketoiminta työllistää nykyään 
kaksi henkilöä.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä liiketoimintaa kehittävän 
yrittäjän tulisi hallita sekä yrityskauppoja hyödyntäviä että orgaanisen 
kasvun keinoja. Yrityskaupat ovat nopea, varma ja joskus jopa ainoa tapa 
kasvaa. Ne mahdollistavat tarvittaessa nopean reagoimisen toimintaym-
päristön yllättäviin muutoksiin. Yrityskauppojen hyödyntäminen olisikin 
hyvä saada olennaiseksi osaksi jokaisen kasvuyrityksen strategiaa.

Yrityskaupat yhdistävät pienet 
toimijat suuremmaksi ja 
vahvemmaksi kokonaisuudeksi.
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6. Miten kasvuyrittäjyyttä tuetaan maakunnassa
Kirsti Sorama

Etelä-Pohjanmaalla monet julkiset ja yksityiset tahot tekevät työtä sen 
eteen, että maakunnassa olisi enemmän kasvuyrityksiä ja kasvuyrittäjiä. 
Monissa asioissa on onnistuttukin melko hyvin; Etelä-Pohjanmaalla on 
positiivinen yrittäjyyden vire. Maakunnan yrittäjyysilmastoa pidetään 
yleisesti hyvänä yrittäjyyden kasvualustana - yrittäjyyskulttuurissa epäon-
nistumista ei pidetä häpeänä ja toisaalta menestys saa näkyä. Kuitenkin 
yksittäisen yrittäjän/yrityksen tasolla riskejä otetaan varoen. 

Epäonnistumista ei pidetä häpeänä ja menestys saa näkyä.

Maakunnassa pyritään tekemään aktiivisesti töitä kasvuyrittäjyyden 
hyväksi, vaikkakaan kasvun tukeminen ei aina yllä kaikille toimialoille tai 
kaiken kokoisiin yrityksiin tai kaikkiin erityistilanteisiin. Aktiivinen ja aidosti 
kasvuhakuinen yrittäjä löytää suhteellisen helposti neuvoja ja tukea, koska 
nämä yrittäjät ovat tottuneet hakemaan tietoa ja osaamista asiantunti-
joilta ja tietävät, mistä kysyä. Ongelmia on niillä yrittäjillä, jotka etsivät 
palveluja ja tukea ensimmäistä kertaa. Vaikka eri toimijat ja asiantuntijat 
itse kokevat olevansa helposti löydettävissä ja tavoitettavissa, totuus 
saattaa kuitenkin olla toinen. Jos yrittäjällä ei ole aikaisempia kontakte-
ja palveluiden löytämiseen, saattaa jonkun tietyn palvelun tai toimijan 
löytäminen olla vaikeaa. Lisäksi voi käydä niin, ettei löydä oikeaa henkilöä, 
vaikka organisaatio löytyisikin. Joskus voi olla myös vaikeaa kiteyttää 
omaa palvelutarvettaan. 

Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata itse.
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Asiantuntijat itse kokevat olevansa helposti löydettävissä ja 
tavoitettavissa. totuus saattaa kuitenkin olla toinen.

Viime vuosina erilaisia tukipalveluita on siirretty yhä enenevästi verkkoon. 
Tämä tulee toivottavasti helpottamaan palveluiden löytymistä. Ainakin 
verkkopalvelut voivat auttaa kiteyttämään omaa palvelutarvettaan ja 
sitä kautta ohjaavat oikean asiantuntijan pakeille. Tällainen edellyttää 
palveluportaalilta selkeää rakennetta ja helppoa saatavuutta. Se vaatii 
myös palvelujen tarjoajilta panostusta ja yhteistyötä. Ihmiset hakevat yhä 
enemmän tarvitsemaansa netistä, joten tämä tulee olemaan pääasialli-
nen ensitiedon väylä, vaikka jatko palvelutarjonnassa olisikin rakennettu 
henkilökohtaisen kontaktin varaan. 

Monilla alueilla on pyritty tekemään eri palvelujen ja tukien tarjonnasta 
läpinäkyvää ja yritysten helposti löydettävää. Se kuinka hyvin tässä on 
onnistuttu erilaisilla ratkaisuilla, ei ole selvillä. Useimmin lähtökohtana 
on niin sanottu ”yhden luukun periaate”, jolloin ulospäin olisi jokin paikka 
tai portaali, josta olisi helppo päästä alkuun ja joka veisi kohti tarvittavaa 
tiedonhaun ja toimenpiteiden polkua.
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ANALYYSIT 
LIIKETOIMINNAN TAUSTALLA
”Mitä paremmin ymmärrämme markkinoita, 
sitä paremman sotasuunnitelman voimme 
tehdä omalle toiminnallemme.”

Osa 2
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7. Mihin tarvitaan yritys- ja markkina-analyysejä? 
Vesa Tiensuu

”Olen metsässä suunnistamassa yöllä. Otsalampusta on sammunut lamp-
pu. On pimeä, en tiedä missä olen tai mihin minun pitäisi mennä. Metsästä 
kuuluu ääniä, mutta en tiedä mikä ääniä aiheuttaa. Kartasta ei saa mitään 
selvää. Kompassi roikkuu kaulassa hyödyttömänä. Olo on hieman orpo.”

Jokainen meistä ymmärtää, että yllä kuvattu tilanne on suunnistajan nä-
kökulmasta sanalla sanottuna ikävä. Ilman käsitystä siitä, missä olemme 
tai millaisessa maastossa liikumme, suunnistamisesta ei vain tule mitään. 

Mitä paremmin ymmärrämme markkinoita, sitä paremman 
sotasuunnitelman voimme tehdä omalle toiminnallemme.

Sama koskee myös yritysmaailmaa. Jos meillä ei ole käsitystä siitä mitä 
markkinoilla tapahtuu ja mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä, 
perustuvat liiketoimintaamme koskevat päätökset vanhentuneeseen tie-
toon. On myös tärkeää seurata teknologian kehitystä. Teknologia muuttaa 
elämäämme yhä nopeammassa tahdissa lähes kaikilla liiketoiminta-alueil-
la, halusimme sitä tai emme.

Toinen puoli pelikentän tuntemuksessa koostuu siitä, että meillä on 
realistinen käsitys omasta yrityksestämme. Mitkä ovat kehittämistarpeet, 
mitkä ovat ne vahvuudet, joiden varaan tulevaisuuden liiketoiminnan voi 
rakentaa?

Tässä kohtaa on tärkeää huomata, että monet yrittäjät tekevät mieles-
sään näitä analyysejä päivittäin ilman sen suurempaa numeroa. Monet 
miettivät yömyöhään, millaisille tuotteille markkinoille olisi tarjontaa huo-
menna ja mitä kilpailijoiden uudet toimenpiteet tarkoittavat. Sen sijaan 
paperille näitä analyysejä tekee harvempi yritys. Jos havainnot olisivat 
paperilla, niistä voisi keskustella yrityksen johtoryhmässä tai hallitukses-
sa. Ajatusten kirjoittaminen paperille myös jäsentää asioita paremmin 
kuin asioiden pyörittäminen pelkästään omassa mielessä.  

Miksi vaeltaa pimeydessä kun lamppukin on keksitty?
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8. Missä on asiakas ja mitä hän haluaa?
Vesa Tiensuu

Kaikki me tiedämme, että liiketoiminnan tulee perustua asiakkaiden 
tarpeisiin. Käytännön ongelmana on vain se, miten niitä tarpeita selvittää. 
Tässä artikkelissa käyn läpi muutamia yksinkertaisia keinoja asiakkaan 
odotusten selvittämiseksi.

B-to-b puolella tilanne on helpoin. Asiakkaiden määrä on suhteellisen ra-
jattu ja heidät tunnetaan. Asiakkaisiin ja heidän liiketoimintaansa tutustu-
minen on suhteellisen yksinkertainen haaste. Asiakaskäynneillä voi kysellä 
kokemuksia omista ja kilpailijoiden tuotteista, ongelmista, kehittämiseh-
dotuksista ja uusista tarpeista. Joissain yrityksissä on myös havainnoitu 
ja jopa videoitu asiakkaan tiloissa omien tuotteiden aktuaalista käyttöä, 
jotta sitä voidaan analysoida myöhemmin rauhassa. Monessa yrityksessä 
myyntihenkilöstön tehtäviin kuuluu myös asiakastarpeiden kartoittami-
nen. Se ei tietenkään saa häiritä varsinaista myyntityötä, mutta avoimin 
mielin ja korvin saattaa viikon aikana kuulla monia arvokkaita ajatuksia 
asiakkaiden suusta.

Asiakaskäynneillä voi kysellä kokemuksia omista ja kilpailijoiden 
tuotteista, ongelmista, kehittämisehdotuksista ja tulevista 
tarpeista.

Kuluttajapuolella tilanne on hieman monimutkaisempi. Asiakkaita on pal-
jon ja heitä ei aina tunneta. Yksi hyvä keino lisätä ymmärrystä asiakkaiden 

odotuksista on kiertää niitä liikkeitä, joissa omia tuotteita myydään. Se 
on todellista markkinatutkimusta todellisissa olosuhteissa. Asiakkaiden 
reaktioiden ja kokemusten havainnointi voi tuoda ajatuksia tuotteiden 
jatkokehittämiseksi. Se saattaa myös paljastaa kaupanesteitä, seikkoja, 
jotka estävät kaupan syntymisen.

Asiakkaita voidaan haastatella joko ryhmissä tai yksitellen. Suomessa on 
lukuisia tähän keskittyneitä yrityksiä. Asiakkaiden kanssa voidaan myös 
keskustella omatoimisesti vaikkapa liikkeissä. Yleensä ihmiset ovat varsin 
halukkaita kertomaan mitä haluavat. Ja jos kyselyn haluaa viedä pidem-
mälle, voi asiakkaan pyytää kaupassakäynnin jälkeen keskustelemaan 
vaikka kahvilaan pientä korvausta vastaan.

Asiakkaiden odotuksia voidaan täsmentää perinteisillä lomaketutki-
muksilla. B-to-b -puolella ne voidaan lähettää suoraan asiakasrekisterin 
osoitteisiin tai ostaa valmiita tietokantoja yritysten päättäjien e-mail-
osoitteista. 

Sosiaalinen media on noussut esille yhtenä keinona kartoittaa ja ennakoi-
da asiakastarpeita. Tuotteiden kuvia voidaan laittaa yleisön arvioitavaksi 
nettiin ja asiakkaita voidaan pyytää arvioimaan kehitettävän tuotteen tai 
palvelun konseptia ja ominaisuuksia. Tämä on hyvin kustannustehokas 
tapa tehdä markkinatutkimusta ja tavoittaa myös nuoret kuluttajat.
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Miten asiakkaat kokevat meidän ja kilpailijan tuotteet? Miten 
tuotteita voisi parantaa? Mitkä ovat kaupan esteitä?

Asiakkailta voidaan kysyä mm. seuraavia kysymyksiä: Miten asiakkaat 
kokevat meidän ja kilpailijan olemassa olevat tuotteet? Mitä hyvää, mitä 
huonoa niissä on? Miten niitä voisi parantaa? Mitkä ovat kaupan esteitä? 
Asiakkaalta voidaan myös kysyä tuotteiden tai palveluiden käytettävyy-
destä tai ”oikeasta” hinnasta. 

Asiakastarpeiden selvittäminen ei ole helppoa, mutta mahdollista. Tär-
keintä on, että sitä tehdään säännöllisesti, sillä kultahippuja jää aina 
ahkeran tekijän käsiin.

Yrityksen asiakaslähtöisyydestä on tehty hieman kevyitä, mutta osuvia 
testejä. Löysin ohessa olevan kysymyspatterin 1990-luvun lopussa erääs-
tä kirjasta ja se on edelleen ajankohtainen. Kysymysten tarkoituksena on 
herätellä yrityksiä siihen, miten paljon yritys oikeasti käyttää aikaa, energi-
aa ja resursseja asiakkaiden kuuntelemiseen:

Kuinka usein yritys tapaa asiakasta?

Kuinka paljon aikaa se käyttää katselemalla tai 
kuuntelemalla asiakasta?

Kuinka paljon yritys tietää asiakkaiden turhautumisista 
nykyisten tuotteiden kohdalla?

Entä asiakkaiden toivomista parannuksista?

Kuinka hyvin yritys kykenee ennustamaan asiakkaan 
tarpeita tulevaisuudessa?

Tieto on valttia myös liiketoiminnassa.
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9. Kilpailija-analyysi
 Vesa Tiensuu

Menestyvä liiketoiminta perustuu oikeaan näkemykseen markkinoista 
ja niiden muutoksista. Miten hyvin tunnemme kilpailijat, jotka kisaavat 
samoista asiakkaista kuin me?

Monesti koemme, että tiedämme kilpailijat ja tunnemme heidän tuotteet 
ja palvelut, mutta joskus on järkevää istahtaa alas ja pohtia syvällisemmin, 
mitä kilpailijan liiketoiminta pitää sisällään.

Yhdellä A4:lla nähdään, missä mennään juuri nyt, mitkä ovat 
meidän heikkoudet ja vahvuudet verrattuna kilpailijoihin.

Alla on yksi kohtuullisen helppo ja nopea tapa jäsentää kilpailukenttää. 
Taulukossa voidaan analysoida ja verrata kilpailijoita keskenään muuta-
malla itse valitulla tekijällä. Ja on toki järkevää laittaa myös itsensä sa-
maan taulukkoon. Ideana on, että yhdellä A4:lla nähdään missä kilpailu 
tällä hetkellä menee, mitkä ovat meidän heikkoutemme ja vahvuutemme 
verrattuna kilpailijoihin.

Menetelmään liittyy kuitenkin haaste: realistisuus. Niin kuin meillä ihmi-
sillä, myös yrityksillä on taipumus liioitella omia vahvuuksiaan ja vähätellä 
heikkouksiaan. Mutta asiakkaan silmät ovat armottoman realistiset. Siksi 
myös tässä analyysissä pitäisi päästä mahdollisimman tarkkaan ja rehelli-
seen arviointiin.

Kilpailija-analyysi abstraktilla tasolla.
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10. Tiedätkö asemasi markkinoilla? 
Vesa Tiensuu

Jotkut sanovat, että yritystoimintaa voi verrata purjehduskisaan. Kyetäk-
seen navigoimaan taitavasti kippari tarvitsee kartan, jossa näkyvät karikot 
ja kilpailijat sekä suotuisat reitit. Yksi tapa luoda kartta kilpailuympäristös-
tä on tehdä asemointikartta markkinoista. Asetamme itsemme ja kilpai-
lijat tähän karttaan ja mietimme, mihin oikeastaan haluamme asemoida 
itsemme tulevaisuudessa.

Kyetäkseen navigoimaan taitavasti kippari tarvitsee kartan, 
jossa näkyvät karikot ja kilpailijat sekä suotuisat reitit.

Olen kehittänyt ja käyttänyt asemointikarttoja vuodesta 1998 monessa eri 
yhteydessä ja havainnut ne hyödyllisiksi, koska ne mahdollistavat kilpailu-
kentän jäsentämisen yhdellä A4:lla. Asemointikartat ovat erityisen hyö-
dyllisiä, kun pohditaan sitä, mikä on asemamme markkinoilla asiakkaan 
näkökulmasta. 

Alla olevassa asemointikartassa tarkastellaan huonekalutehtaiden ase-
mointia Suomen markkinoilla vuonna 2001. Kuvasta käy ilmi, että keskelle 
”karttaa” on kovasti tunkua. Tämä  on luonnollista, koska siellä on toden-
näköisesti myös suurin myynnin volyymi. Sen sijaan reunoilla on enem-
män tilaa ja vähemmän kilpailua. 

Ylhäälle oikealle on merkitty Boknäsin tapaisten yritysten tuotteet, jotka 
ovat muotoilultaan lämpimiä ja rikkaita. Kilpailuasema on hyvä, koska 
kilpailua ei juuri ole ja siksi kauppa käy suhteellisen tasaisesti.

Ylhäällä vasemmalle on merkitty Artek ja Ikea. Nekin ovat omassa luo-
kassaan varsin yksin, mikä selittää sen, miksi Artek jatkaa elämäänsä 
vuosikymmenestä toiseen ja miksi Ikea valloittaa maailmaa. Vaikka Ikean 
tuotteet ovat melko pelkistettyjä, niissä on kuitenkin lämpöä ja herkkyyttä, 
mitä vielä korostetaan markkinoinnilla. 

Suurin osa tuotteista sijoittuu kuvion keskivaiheille. Tämä lienee suoma-
laisten huonekalumarkkinoiden ”dominant design”, asema jolla suurin osa 
suomalaisista sisustajista saavutetaan. Se tarkoittaa, että mitä kauem-
maksi tästä ”dominant designista” mennään, sitä pienemmät markkinat 
periaatteessa ovat. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi pyrkiä 
keskustaan, jossa kilpailua on ruuhkaksi saakka.

Itse olen havainnut, että huonekalujen markkinoita voidaan jäsentää 
kahdella asemointikartalla, ja tilanne on sama autoteollisuuden osalta. 
Oleellista on valita karttaan oman toimialan kannalta keskeiset muuttujat 
ja pyrkiä sitten mahdollisimman objektiiviseen analyysiin. 
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Missä olemme nyt ja missä haluamme olla tulevaisuudessa?

Parhaimmillaan asemointikartat jäsentävät markkinoita ja avaavat uusia 
näkökulmia siihen, mihin tulevaisuudessa kannattaa panostaa. Voimme 
”löytää” markkinasegmentin, jossa on potentiaalisesti menestymisen 
mahdollisuuksia.  

Suomen huonekalumarkkinoiden asemointikartta vuonna 2001.
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STRATEGIA 
JA SE LIIKETOIMINNAN
”PEHMEÄ” YDIN ”Strategiassa ei ole kyse 

paperipinkoista, vaan 
tulevaisuuden suunnasta ja 

keinoista saavuttaa tavoitteet.”

Osa 3
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11. Visio ja sen merkitys
Hannu Pirilä

Vision tehtävänä on ensisijaisesti määritellä suunta toiminnallemme. Lop-
pujen lopuksi on toisarvoista toteutammeko visiomme vai emme. Tärkein-
tä on se, että liikumme sen osoittamaan suuntaan.

Koska visiomme määrittelee sen suunnan mihin liikumme – oli kyse sitten 
yritystoiminnasta tai yrittäjän elämästä laajemmin – ei ole yhdenteke-
vää, miten visiomme rakennamme ja mitä pitäisi ottaa huomioon visiota 
työstettäessä. Seuraavassa muutama tärkeä seikka, jotka on syytä ottaa 
huomioon.

Jotta näkisit paremmin.
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Varmista että visiosi on myönteisessä muodossa

Monet meistä ovat taipuvaisia määrittelemään tavoitteitaan sen pe-
rusteella mitä he haluavat välttää. Jos yrittäjän vision lähtökohtana on 
välttää ajautuminen konkurssiin, se ei vielä anna toiminnalle varsinaisesti 
suuntaa. Kyse on samanlaisesta ohjeistuksesta kuin jos istuisin taksiin ja 
kertoisin kuljettajalle haluavani pois tästä paikasta. Mutta olenko silloin 
antanut kuskille ohjeet siitä, mihin haluan hänen ajavan? 200 metriä 
johonkin suuntaan on jo ”pois tästä paikasta”, vaikka maailma olisi täynnä 
hienoja paikkoja minne mennä.

On siis tärkeää varmistaa, että visiosi on määritelty siihen muotoon, jota 
kohti haluat liikkua. Aivomme kun ovat kuin tuo edellä mainittu taksikuski: 
Mitä tarkemmat ohjeet annamme haluamastamme määränpäästä, sitä 
helpompi aivojemme on ohjata meidät haluamaamme paikkaan.

Varmista visiosi ekologisuus

Vision ekologisuudella en tarkoita ympäristönsuojelua, vaan sitä, että visi-
osi on varmasti hyväksi sinulle itsellesi sekä ympäristöllesi. Visiota mää-
ritellessämme meidän on hyvä viettää hetki tutkiskellen niitä seurauksia, 
joita visiomme mahdollinen toteutuminen saa aikaan. Kysy siis itseltäsi (ja 
kirjaa vastauksesi paperille):

1) Mitä hyvää siitä seuraa minulle, jos saavutan visioni? 
Listaa paperille niin monta asiaa, kuin vain tulee mieleesi. Tuleeko sinulle 
lisää rahaa, vapaa-aikaa tai hyvinvointia? Mitä kaikkea muuta?

2) Mitä haittaa vision toteutumisesta on minulle? 
Listaa myös kaikki ne asiat, joista joudut mahdollisesti luopumaan. Kaikel-
la tavoittelemallamme on aina jokin hinta, jonka joudumme siitä maksa-
maan. Jotkut asiat ovat mitattavissa rahallisesti, jotkut esim. ajankäyttö-
nä.

3) Mitä hyvää siitä seuraa ympäristölleni, jos saavutan visioni? 
Listaa paperille ne asiat, jotka tuovat jotain hyvää läheisillesi, muille 
ihmisille ja elinympäristöllesi. Hyötyvätkö lapsesi visiosi toteutumisesta? 
Luotko lisää työpaikkoja? Maksatko yhteiskunnalle enemmän veroja? Mitä 
muuta?

4) Mitä haittaa visioni toteutumisesta voi olla muille ihmisille ja ympä-
ristölleni? Joudutko irtisanomaan ihmisiä, siirtämään tuotantoa muualle? 
Onko sinulla vähemmän aikaa perheellesi?

Yllä oleva prosessi toimii monella tapaa hyödyllisesti. Sen avulla annat 
vahvan merkityksen ja syyn visiollesi. Prosessin avulla saatat myös löytää 
asioita, jotka ovat tiedostamattasi toimineet eräänlaisena käsijarruna 
visiosi saavuttamiselle.

Kun olet selvittänyt paitsi ne hyödyt, joita visiosi saavuttaminen tuo, ja sen 
hinnan, joka sinun tulee sen saavuttamisesta maksaa, voit objektiivisem-
min laittaa kaiken vaakakuppiin ja pohtia, onko visiosi kaiken sen vaatiman 
työn ja vaivan arvoinen? Pohdittuasi myös visiosi mahdollisia negatiivisia 
vaikutuksia, olet valmiimpi kohtaamaan ne kun niiden aika koittaa.

30Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



Varmista, että visiosi on omassa kontrollissasi

Onko visiosi sellainen, että sen toteutuminen edellyttää toimenpiteitä, 
jotka ovat sinun hallinnassasi? Vai edellyttääkö visiosi jotain sellaista 
tapahtuvaksi, joka ei ole riippuvainen sinusta? On ensiarvoisen tärkeää, 
että visiosi toteuttaminen on sinusta riippuvaista toimintaa. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että sinun olisi tehtävä kaikki toimenpiteet. Voit toki 
delegoida vaikka kaikki siihen tehtävät liittyvät, kunhan niiden johtaminen 
ja hallinnointi on sinun hallussasi.

Jos sen sijaan vision toteutuminen edellyttää asioita, joihin sinulla ei ole 
vaikutusvaltaa, sinun on syytä tehdä tarvittavia muutoksia visioosi. Visio, 
joka on sinun toimintojesi ulottumattomissa, on pikemminkin haave tai 
toivomus.

Varmista, että visiosi on aistillisesti havaittavissa

Tiedän, että tämä kohta voi kuulostaa ensi alkuun hieman hämmentäväl-
tä, mutta tämä on kuitenkin kenties se kaikkein merkittävin osa toimivaa 
visiota. Kuinka nimittäin voit tietää, että visiosi on saavutettavissa, jos et 
voi sitä itsellesi todentaa. Ja me tiedämme todeksi ainoastaan ne asiat, 
mitä voimme omien aistiemme avulla havaita. Miten siis varmistaa, että 
visiosi on aistikanaviesi avulla havaittavissa? 

Mene mielessäsi siihen hetkeen, jolloin olet joko juuri saavuttanut visiosi 
tai olet juuri ottamassa sen viimeisen, ratkaisevan askeleen, jonka visiosi 
toteutuminen edellyttää. Aisti mielessäsi seuraavat asiat:

Mitä näet silloin? Mikä on se ympäristö, jossa olet? Onko siellä 
muita ihmisiä? Keitä he ovat, miltä he näyttävät, mitä he tekevät? 
Minkä vaikutuksen sinä mahdollisesti teet sillä hetkellä ympäris-
töösi?

Mitä ääniä tuohon tilanteeseen liittyy? Kuuletko mielessäsi ihmis-
ten ääniä? Miltä he kuulostavat – iloisilta, kannustavilta, hämmäs-
tyneiltä vai joltain muulta? Kuuluuko ympäristöstä muita ääniä? 
Musiikkia, meren aaltoja, lintujen laulua, tuulen suhinaa? Entä 
sanotko mielessäsi jotain itsellesi? Mitä sinä sanot ja millä sävyllä?

Liittyykö tilanteeseen mitään tuoksuja tai makuja? Samppanjaa ja 
mansikoita? Hien hajua ja veren makua?

Mitkä ovat keholliset tuntemuksesi? Miltä tuntuvat vaatteet ylläsi, 
mikä on lämpötila – paistaako aurinko vai pureeko pakkastuuli? 
Lämmittävätkö parrasvalot? Miltä sinusta nyt kaiken kaikkiaan 
tuntuu, kun olet saavuttanut visiosi? Missä päin kehoasi tunte-
mukset tuntuvat?

Kun esitämme visiomme mielessämme mahdollisimman monen aisti-
kanavan avulla – mitä näemme, kuulemme, tunnemme, haistamme ja 
maistamme – aivomme ymmärtävät selkeimmin mitä haluamme. Ajat-
telumme nimittäin tapahtuu aivoissamme mielikuvina, sisäisinä ääninä 
sekä tunnetiloina, joskus myös hajuina ja makuina. Mitä selkeämmin ja 
useampaa aistikanavaa hyödyntäen esitämme aivoillemme visiomme, sitä 
paremmin aivomme ymmärtävät mitä haluamme tavoitella, ja sitä parem-
min aivomme osaavat ohjata meidät kohti visiotamme.
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Varmista, että visiosi vastaa arvomaailmaasi

Kun olet määrittänyt visiosi yllä esiteltyjen määritysten avulla ja tiedät 
tarkasti, mitä haluat tavoitella, kysy itseltäsi, mikä visiossasi on sinulle 
tärkeää? Listaa paperille visioosi liittyvät tärkeät asiat ja varmista, että 
ne sopivat omiin arvoihisi. Mikäli visiosi vastaa arvojasi, löydät todennä-
köisesti luontaisen motivaation visiosi tavoittelemiselle. Mikäli se taas ei 
vastaa sitä, sinulla voi olla vaikeuksia toteuttaa sitä, sillä todennäköisesti 
löydät matkan varrella monia muita asioita, joita pidät tärkeämpinä.

Lopuksi kaikkein tärkein asia

Vision toteuttaminen edellyttää toimintaa. Istumalla sohvalla tekemättä 
mitään, visiosi jää vain haaveeksi jostain paremmasta. Tee siis suunni-
telma visiosi toteuttamiseksi. Suunnitelman ei kuitenkaan tarvitse olla 
täydellinen. Itse asiassa, suosittelen, että et pyri lähellekään täydellisyyttä 
suunnitelmasi kanssa, sillä emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Maailma muuttuu, ja yllätyksiä ja vastoinkäymisiä tulee tiellemme. 
Kun näin tapahtuu, on tärkeää, että emme luovu visiostamme ja suunni-
telmastamme, vaan muokkaamme suunnitelmaamme ja toimintaamme 
tilanteiden mukaan.

Olen liian usein nähnyt, kuinka joku on viettänyt vuosikausia tehdäkseen 
”täydellisen” suunnitelman ja huomatessaan, että se ei toimikaan niin kuin 
oli suunnitellut sen toimivan, lyö hanskat tiskiin ja luopuu koko visiosta. 
Suunnitelmasta on hyötyä vision toteuttamisessa, mutta toiminta sen 
eteen on vielä tärkeämpää.
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12. Mitä on yrityksen strategia muuttuvassa ympäristössä?
Erkki Petäjä

Muuttuvassa ympäristössä yritys ei enää kulje junan lailla raiteillaan kohti 
tulevaisuutta. Menestyvää yritystä kuvaa ehkä paremmin kurkiaura, joka 
etenee ympäristöään tarkkaillen omiin vahvuuksiinsa luottaen kohti pää-
määräänsä. Yritykselle on tärkeää tunnistaa oman toimintansa punainen 
lanka, selkeä päästrategia, jossa määritämme miten ympäristön mahdolli-
suuksia hyödynnetään omiin vahvuuksiin perustuen, miten erottaudutaan 
kilpailijoista ja menestytään markkinoilla. 

Yritys voi toimia menestyksekkäästi erilaisilla päästrategioilla esim. 
kustannustehokkuusstrategialla, lisäarvostrategialla tai uudenlaisen 
arvonluonnin strategialla. Tällainen strategia on aina johdon ja henkilöstön 
yhteinen näkemys tulevaisuudesta, josta voi aktiivisesti hakea tukea pää-
töksentekoon valintatilanteessa. Yhdessä tehty ja hyvin toimiva strategia 
vaikuttaa myös ”huomaamatta” päätösten taustalla toiminnan ohjaajana. 

Yritykselle on tärkeää tunnistaa oman toimintansa punainen 
lanka, selkeä päästrategia, jossa määritämme miten aiomme 
menestyä markkinoilla.

Yrityksen päästrategia voi syntyä yritystä perustettaessa tai kehittyä 
pitkän ajan kuluessa. Yleensä ainakin osa päästrategiasta säilyy voimak-
kaissakin uudistuksissa tai muutoksissa. Jos muutoksiin joudutaan kriisin 
kautta, silloinkin uuteen nousuun päästään usein osaamisen kovimman 
ytimen kautta. 

Useiden yritysten päästrategia on kustannustehokkuusstrategia, jolla 
toimivat menestyksekkäästi monet alihankkijat ja sopimusvalmistajat. 
Kustannustehokkuus ei kuitenkaan yleensä perustu alhaisiin palkkoihin, 
vaan osaamiseen, tuottavuuteen, tuotantomenetelmiin, menetelmiin tai 
automaatioon. Osa yrityksestä menestyy puhtaalla kustannustehokkuus-
strategialla, osalla on myös muita kilpailukeinoja rinnalla. Kustannuste-
hokkuutta ei kuitenkaan voi sivuttaa minkään tyyppisessä strategiassa, 
koska sillä on usein suora vaikutus kannattavuuteen.

Kun hintakilpailu kiristyy tai halutaan parantaa kannattavuutta, lähdetään 
kehittämään lisäarvostrategiaan perustuvaa liiketoimintaa.  Siinä pyritään 
tuottamaan asiakkaalle enemmän arvoa kuin kilpailijat, eikä tavoitteena 
ole enää kilpailla pelkästään hinnalla. Jos asiakkaalle on arvokasta laatu 
tai toimitusnopeus, siitä voi löytyä strateginen kilpailuetu. Kilpailuetu voi 
löytyä myös brändistä, yksilöllisestä palvelusta, tuotteen ominaisuuksista 
tai laadusta. Kaikista on runsaasti esimerkkejä. Parhaiten ovat menes-
tyneet ne yritykset, jotka ymmärtävät syvällisesti asiakkaan toimintaa 
ja pystyvät sitä kautta löytämään kilpailijoita paremman tavan tuottaa 
asiakkaan kokemaa hyötyä, arvoa tai vaikka elämyksen. 

Uudenlaisen arvonluonnin strategiassa on kyse aivan uudenlaisesta tavas-
ta toimia markkinoilla. Voidaan ohittaa joku osa arvoketjusta, kuten esi-
merkiksi verkkokaupassa on tehty. Uudenlaisen arvonluonnin strategiasta 
tunnetuin esimerkki lienee Apple, joka muutti matkapuhelinmarkkinat 
laitevetoisuudesta ohjelmistovetoisuuteen. Uuden arvonluonnon strate-
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gia on ollut aiemmin mahdollista vain suurille yrityksille suurien riskien ja 
resurssitarpeiden takia. Digitaalisuus on kuitenkin muuttanut maailmaa 
ja antaa pienillekin yrityksille mahdollisuuden uudenlaisten toimintamal-
lien, palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen ja levittämiseen. Uuden 
arvonluonnin malleihin perustuva kilpailu tulee usein perinteisen toimialan 
ulkopuolelta kuten esim. majoitusalalla kävi. Tulevaisuudelle ja muutoksille 
yksi tyypillinen piirre onkin perinteisten toimialarajojen rikkoutuminen. 
Toimialarajojen rikkomisen omassa liiketoiminnassa voi nähdä mahdolli-
suutena, mutta myös uhkana, johon on hyvä varautua. 

Päästrategiaa täydentää ketterä ja dynaaminen liiketoimintastrategia, 
joka kertoo miten liiketoiminnassa haetaan kilpailuetua käytännössä. 
Tällä tarkoitetaan mm. päätöksiä kohderyhmistä, tuotteista ja palveluista, 
brändistä jne. Liiketoiminnan uudistaminen on liiketoimintastrategias-
sa avainasia. Liiketoimintastrategian lähtökohdaksi on hyvä määritellä 
perusolettamukset, joiden muuttuessa strategia täytyy päivittää. Näitä 
perusolettamuksia ovat mm. kilpailutilanteen muutokset tai muutokset 
asiakkaiden käytöksessä. On myös hyvä olla vaihtoehtoisia strategioi-
ta, jotka voidaan ottaa ketterästi käyttöön tilanteen vaatiessa. Vaikka 
päästrategiaa ei ole tarkoituksenmukaista vaihtaa jatkuvasti, kannattaa 
aika-ajoin kyseenalaistaa myös sitä, onko yrityksen liiketoimintamalli ajan 
tasalla vielä 2–3 vuoden kuluttua.  

Vaikka strategiset kysymykset ovat haastavia ja usein hyvinkin monimut-
kaisia, yhteenvetona voi todeta, että menestyminen muuttuvassa ympä-
ristössä perustuu omiin vahvuuksiin, asiakkaiden toiminnan ymmärtämi-
seen, muutosten ennakointiin ja liiketoiminnan uudistamiseen.

Kysymyksiä   
Mikä on mielestäsi yrityksen vahvinta osaamista ja miten sitä 
voisi edelleen vahvistaa?

Miten markkinat tuotteillesi tai palveluillesi voivat muuttua 2-3 
vuoden kuluessa?

Onko yrityksen johdolla ja henkilöstöllä ajantasainen ja 
yhtenäinen käsitys yrityksen strategiasta?

Tämäkin nykyajan museotuote oli 
aikoinaan mullistava innovaatio, siksi 
arvonluontia pitää miettiä koko ajan.
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13. Konkretiaa liiketoiminnan suunnitteluun 
– se ikuinen strategiakysymys
Vesa Tiensuu

Yksi yritystoiminnan vaikeimmista harjoituksista on yrityksen strategian 
ja tulevaisuuden toiminnan suunnittelu. Strategiaharjoitus on vaikea, 
koska siinä tulisi niputtaa koko yrityksen toiminta yhteen nippuun. Monet 
kavahtavatkin koko strategia-käsitettä sen sekavuuden vuoksi. Itseäni 
on viehättänyt ajatus siitä, että liiketoiminnan suunnittelun voisi siirtää 
Excel–taulukon tyyppiseen muotoon, tavoitteena yksinkertaisuus. Tätä 
ajatusta käyn läpi seuraavassa.

Ensimmäinen kysymys on: Mitä haluamme saavuttaa tässä 
maailmassa?

Toiminnan suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelystä. Ensimmäinen 
kysymys on: Mitä haluamme saavuttaa tässä maailmassa? Mikä on yrityk-
sen oma versio siitä miten teemme maailmasta paremman paikan? Koska 
kysymys on abstrakti, se edellyttää tavoitteen konkretisoimista. Seuraa-
vaksi pohditaan miten sitä voidaan mitata. Parhaimmillaan tavoite tarkoit-
taa jotain motivoivampaa kuin tiettyä liikevaihtoa tai markkinaosuutta. 
Koska matka ”lopullisen” tavoitteen saavuttamiseen on pitkä, tarvitaan 
myös välitavoitteita. Tähän kategoriaan lukeutuvat kysymykset siitä, 
missä haluamme olla 3-5 vuoden päästä ja mitkä ovat seuraavan vuoden 
keskeiset tavoitteet. 

Seuraavassa vaiheessa visiot jaetaan osatavoitteisiin. Jokaisessa yrityk-
sessä on erilaisia tavoitteita, mutta jotkut tavoitteet ovat aina muita tär-
keämpiä.  Nyt pitäisi määrittää ne osatavoitteet, jotka ovat tulevaisuuden 
suurten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä.    
   
Kun osatavoitteet on määritelty, on aika miettiä mitä pitää konkreettises-
ti tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä kohtaa määritellään myös 
vastuuhenkilö, aikataulu ja resurssit.  

Toiminnan suunnitteluun liittyvät myös mittarit, joiden kautta seurataan 
tavoitteiden saavuttamista seuraavien 3-12 kk aikana.  Yritystoiminnassa 
ne liittyvät yleensä pyrkimykseen tehdä asioita nopeammin, paremmin ja 
halvemmalla, esim. nopeampaa asiakaspalautetta, parempia tuotteita ja 
kustannustehokkuutta. 

Viimeisenä tehtävänä on määritellä, mitkä ovat valittujen osatavoitteiden 
toivotut tulokset lähitulevaisuudessa. Tavoitteena voi olla vaikka uuden 
tuotesarjan luominen, yrityksen brändin tunnettavuuden parantaminen, 
myymäläkonseptin uudistaminen jne.

Liiketoiminnan suunnittelu on haastava urakka, eikä siihen ole olemassa 
yhtä oikeaa vastausta tai työskentelytapaa. Ainoa yleispätevä ohje on, että 
pidä se riittävän yksinkertaisena. 
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Malli liiketoiminnan suunnittelun konkretisoimiseksi. Verne Harnishia (2014) mukaillen ja edelleen kehittäen.
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14. Ajatuksia strategisesta erilaistamisesta
Vesa Tiensuu

Yksi liiketoiminnan keskeisistä kysymyksistä on oman liiketoiminnan ase-
mointi suhteessa kilpailijoihin. Yksinkertaistettuna kyse on tasapainosta. 
Hyvin rohkeat tuotteet tai palvelut kyllä herättävät huomiota ja mielenkiin-
toa, mutta se ei välttämättä näy myynnissä. Liian tavanomaiset tuotteet ja 
palvelut taas hukkuvat helposti kilpailevien tuotteiden joukkoon niin että 
asiakkaalla on vaikeuksia erottaa meitä kilpailijan tuotteista. Tavoitteena 
on siis olla erilainen, mutta ei liian erilainen.

Tavoitteena on olla erilainen, mutta ei liian erilainen.

Tätä voidaan tarkastella kuvion 4 avulla. Tässä kuviossa on kuvattu tuot-
teen tai palvelun erilaistamisen vaikutusta kaupallisuuteen. Kuten kuvi-
osta nähdään, tuotteen tai palvelun erilaisuus parantaa kauppaa tiettyyn 
pisteeseen saakka, jonka jälkeen asiakkaiden ja median mielenkiinto kyllä 
kasvaa edelleen, mutta myynti kääntyy laskuun.

Tätä ilmiötä voidaan havainnollistaa esimerkillä kahdesta superautomer-
kistä, Ferrarista ja Lamborghinista. Tiedätkö mikä ero näillä kahdella mer-
killä on? Vastaus on, että ensin mainitun merkin myynti on noin kolmen-
kertainen jälkimmäiseen verrattuna. Syitä on varmasti monia, mutta oma 
tulkintani tästä on, että jälkimmäinen merkki on asiakkaiden mielissä niin 
erilainen, tässä tapauksessa niin raju, että se karsii potentiaalisia asiakkai-
ta. 

Sama ilmiö on löydettävissä myös toisesta taisteluparista, tällä kertaa 
aristokraattisten autojen luokassa Bentleyn ja Rolls-Roycen välillä. Tässä 

taisteluparissa ensin mainitun automerkin myynti on noin nelinkertainen 
jälkimmäiseen verrattuna. Kyse on tässä tapauksessa varsin pienistä 
asioista, niin samankaltaisia nämä merkit ovat, mutta asiakkaan näkökul-
masta ne erot ovat ratkaisevia.

Sama ilmiö on löydettävissä kaikissa tuoteluokissa, kaikilla markkinoilla. 
Kaupan hyllyllä olevan jogurttipurkin tulisi erottua edukseen kilpailijas-
ta, että asiakas valitsisi juuri meidän tuotteen, mutta se ei saa olla liian 
erilainen, jotta asiakas ei hyljeksisi sitä. Tietyllä tavalla kyse on enemmän 
taiteesta kuin tieteestä, mutta menestymisen kannalta kyse voi olla hyvin 
ratkaisevasta erosta.

Strateginen erilaistaminen ja menestyminen.
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15. B4B – Miten autamme asiakkaitamme menestymään?
Harri Mäkitie

Kuuntelin tässä viime vuoden puolella erään hyvän ystäväni ja kollegani 
kommentteja oman asiakkaani kuvailemiin haasteisiin. ”Kilpailu on kovaa, 
sillä kaikki tuntuvat tarjoavan samanlaista tuotetta tai palvelua”. Olipa eräs 
heidän asiakkaansa tokaissut jopa aika suorasukaisesti, että ”Hei, teidän 
pitää keksiä nyt jotain uutta. Tulkaa vasta sitten takaisin.” Ohoh..

Mutta nyt siihen kollegani kommenttiin. Hän sanoi, että yritämme liian 
usein ratkaista asioita perinteisellä vertikaalisella ajattelutavalla. Kun 
pääsisimme paljon pidemmälle, jos kokeilisimme lateraalista ajattelua. 
Vahvasti kärjistäen ja hänen esimerkkiään käyttäen, jos haluamme itsel-
lemme porakaivon, usein jatkamme poraamista uskoen, että kyllä sieltä 
vielä jossain vaiheessa tulee vettä. Mutta eikö jossain vaiheessa kannat-
taisi miettiä, että poraamalla vaikka muutama kymmen metriä sivuun 
löytäisimme hyvää vettä paljon pienemmällä vaivalla?

Vaivuin miettimään tätä omiin ajatuksiini, koska työskentelen lukuisten 
pk-yritysten kanssa tavoitteena uudistaa heidän liiketoimintaansa ja luoda 
uusia, menestyviä palveluratkaisuja. Ja totta, uusien tuotteiden ja palve-
lujen luominen on todellisuudessa usein kuin pihtisynnytys. Jospa asiaa 
tarkastelisi jollain muulla tavoin, tuota lateraalista tapaa mukaillen? Ehkä 
syy onkin se, että olemme liian paljon kiinni omissa rajoittavissa uskomuk-
sissamme, jotka estävät meitä saavuttamasta kestävää kasvupolkua.

Jos haluamme menestyä, meidän on oltava auttamassa ja 
kehittämässä asiakkaidemme kilpailukykyä entistä paremmaksi.

Perinteiset B2B-liiketoimintamallit on suunniteltu yli sata vuotta sitten yk-
sinkertaisena lähestymistapana: ”tee, myy, toimita”. Alkujaan se tarkoitti 
jopa sitä, että yritys keksi jonkun tuotteen, joka helpotti, ratkaisi ja nopeut-
ti tekemistä tai edesauttoi sitä, että tekeminen oli edullisempaa. 

Vuosien aikana tuotteen käsite on kuitenkin muuttunut, mutta siinä 
vaikuttavat edelleen alkuperäiset ajattelutavat ja uskomukset tyyliin, me 
olemme ideoineet tuotteen, joka on hyvä. Maailmassa on varmasti paljon 
ihmisiä ja yrityksiä, jotka tarvitsevat sitä ja ovat valmiita maksamaan siitä. 

No, joku muisti jossain vaiheessa kysyä, että paljonko asiakkaat ovat siitä 
valmiita maksamaan. Aluksi vastaus oli, että sen, mitä sen valmistaminen 
maksaa ja vähän päälle, että pystymme tekemään voittoa. Ja ehkä se aluk-
si näin toimikin, kunnes huomattiin, että asiakas ei ehkä ollutkaan valmis 
maksamaan sitä, mitä mielestämme tuotteen valmistaminen maksoi.

Alettiin kilpailla tehokkuudella, lisäominaisuuksilla, automatisoinnilla. Silti 
asetelma oli sama: tee, myy, toimita. Nyt vain paremmin, enemmän tai 
vähemmän halvemmalla. Ja lopputulos oli, että osa yrityksistä näivettyi 
pois, osa tuntui menestyvän. 
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Seuraavassa vaiheessa joku keksi, että mitä, jos pelkän tuotteen sijaan 
tarjoaisi myös ratkaisun. Ja aivan oikein. Jälkiteollinen yhteiskunta oli syn-
tynyt. Kun ratkaisit jonkun asiakkaan ongelman, sait tuotteesi varmemmin 
myydyksi asiakkaalle. Asiakas halusi sinut lähelle, koska saattaisi tarvita 
ongelmanratkaisukykyäsi toisenkin kerran. 

Ja tästä edelleen, nokkelimmat huomasivat, että olemalla lähellä asia-
kasta sait tehtäväksi ratkoa useita ongelmia ja toimittaa valmistamiasi 
tuotteita. Oli syntynyt pohja palvelujen myymiselle. Kun yritys pääsee sille 
tasolle, että palvelujen myyminen on jatkuvaa, merkitsee se myös jatkuvia 
tuloja, asiakkaan riippuvuutta omasta yrityksestäsi.

Hyvä näin, mutta miksi alussa kertomani asiakkaani (palveluliiketoimin-
ta) oma asiakas oli sanonut, että ”keksikää jotain uutta ja tulkaa sitten 
takaisin”?

Tätä jäin pohtimaan. Onko niin, että se perinteinen lähestymistapa ja 
kehityskaari ei enää toimikkaan? Tuotteesta ratkaisuihin, ratkaisuista 
palveluihin, palveluista jatkuvaan palveluun. Vanha malli ei enää kykene 
hyödyntämään täysimääräisesti korkean teknologian tarjoamaa poten-
tiaalia. Samoin oma tuotteesi vanhenee auttamatta yhä nopeammin ja 
ratkaisutapasi jää usein omien rajoittavien uskomustesi vangiksi. 

Yhdessä ei vain 
onnistuta, vaan 
yhdessä voidaan 
menestyä.
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Kun edistät asiakkaasi onnistumista, JÄTÄT positiivisen 
muistijäljen, ja asiakas haluaa selvittää jatkossa ensisijaisesti 
sinun kanssasi, voitko auttaa häntä.

Mikä siis keinoksi?  - Markkinointi tarvitsee asennemuutosta – unohda 
B2B ja ota tilalle ajattelutavaksi B4B. Business for Business eli B4B ei 
ajatuksena ja terminä ole uusi, mutta on jostain syystä vasta nyt rantautu-
massa Suomeen. Ajatus on itse asiassa todella yksinkertainen, mutta sen 
toteuttaminen ja vieminen omaan liiketoimintaan sisältää ilmeisen paljon 
vaikeuskertoimia. Jos haluamme menestyä, meidän on oltava auttamassa 
ja kehittämässä asiakkaidemme kilpailukykyä entistä paremmaksi.  

B4B terminä kertoo heti, että yritys on toisia yrityksiä varten. Ratkaisuil-
lamme ja päivittäisellä asiakaspalvelullamme luomme aitoa lisäarvoa 
asiakkaillemme. Omaa onnistumistamme pystyy parhaimmillaan mittaa-
maan asiakkaidemme menestyksellä. Heidän kilpailukykynsä kehittymi-
sen myötä tiedämme onnistuneemme. 

Kun edistät asiakkaasi onnistumista, olet selvästi jättänyt positiivisen 
muistijäljen ja asiakas haluaa selvittää ensisijaisesti sinun kanssasi, voitko 
auttaa heitä.

Aloimme soveltaa tätä ajattelutapaa syksyllä muutaman pk-yrityksen 
strategisessa ajattelussa ja kas, perinteiset ajattelutavat murenivat silmis-
sä. Tilalle syntyi uudenlainen liiketoiminta-ajattelu. 

Asiakaskokemus on tämän hetken trendisanoja. B4B – Business for Busi-
ness on vastaus tähän, kun mietit omaa palveluasi asiakkaallesi.
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16. Kokeileminen liiketoiminnan kehittämisessä
Vesa Tiensuu

Monia yrityksiä on moitittu siitä, että ne uudistuvat liian hitaasti. Asioita 
pohditaan ja niitä suunnitellaan pitkään ja hartaasti. Mutta nopeasti muut-
tuvissa tilanteissa ketteryys on tämän päivän menestyksen edellytys: 
reagoidaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tehdään uusia aloituksia. 
Miten ketteryys sitten sopii hieman jäyhään suomalaiseen mielenlaatuun? 
Tässä muutamia ajatuksia siitä.

Ideana on tehdä nopeita ja yksinkertaisia kokeiluja siitä mikä 
toimii ja mikä ei toimi.

Varsinkin isoissa yrityksissä uusia aloituksia suunnitellaan huolellisesti. 
Tehdään suunnitelmia ja laskelmia. Pohditaan kannattaako tämä, onko 
tämä oikea tuote näille asiakkaille. Tämä toimintamalli on kuitenkin hidas 
ja jäykkä. Siksi monet suuret yritykset ovat liittoutuneet startup–yritysten 
kanssa, koska ne pystyvät nopeisiin kokeiluihin sekä tuotteiden ja palvelui-
den että markkinoille menemisen suhteen.

Avainsana on kokeileminen. Se tarkoittaa pientä ja hallittua testiä rajatus-
sa ympäristössä. Huonekalutehtaassa tehdään malli, joka viedään mark-
kinoille ja katsotaan miten se menestyy siellä. Ja jos juuri tämä malli ei 
toimi, niin tehdään uusi. Elintarvikemarkkinoilla uusia tuotteita koemark-
kinoidaan maantieteellisesti rajatulla alueella. Testin tulosten perusteella 
päätetään joko laajentaa markkinoita tai sitten tuote tapetaan.

Kyse on siis kokeilusta, yrityksen ja erehdyksen kautta oppimisesta. Idea-
na on tehdä nopeita ja yksinkertaisia kokeiluja siitä mikä toimii ja mikä ei 
toimi. Ajatuksena on, että on parempi saada konkreettista tietoa markki-
noilta kuin pähkäillä neljän seinän sisällä, mahtaisiko tämä toimia vai ei. 
Konkreettinen palaute asiakkailta mahdollistaa myös tuotteen tai palvelun 
hiomisen asiakasta ilahduttavaksi paketiksi.

Kokeilemisessa on siis kyse sekä markkinapotentiaalin testaamisesta 
että oppimisesta. Lyhytkin koemarkkinointi paljastaa yleensä tuotteen tai 
palvelun todellisen potentiaalin jo varhaisessa vaiheessa. Nopeasti saatu 
palaute tuotteesta tai palvelusta voi olla ensiarvoisen tärkeää tulevaisuu-
den menestystuotteiden kehittämiseksi. Kyse on tietyllä tavalla markkina-
tutkimuksesta, mutta tässä tapauksessa se vain tehdään oikeilla tuotteilla 
tai palveluilla. 

Vaikka hyvä suunnittelu on tärkeää, eikä markkinoille voi viedä keskeneräi-
siä tuotteita. Luovatkin ajatukset ilman konkreettista palautetta todellisil-
ta asiakkailta ovat höttöä, jonka todellista arvoa on vaikea arvioida. Siksi 
konkretia on konkreettisesti parempi vaihtoehto.
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Elämässä on kyse 
hallituista kokeiluista.
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17. Yrityksen elämäntehtävä ja menestyminen
Vesa Tiensuu

Maailman parhaissa yrityksissä liiketoimintaa ajatellaan usein totuttua 
syvällisemmin. Liiketoiminnan tarkoituksena ei ole tehdä vain rahaa, vaan 
nämä yritykset ovat luoneet oman versionsa ”save the world” -haasteesta. 
Tosin sanoen näissä yrityksissä on pohdittu, miten yritys voi omalta osal-
taan tehdä maailman paremmaksi paikaksi elää. Se ei kuitenkaan tarkoita 
”mission impossible” -tyyppisiä sankaritarinoita, vaan esimerkiksi sitä, 
että elintarviketehtaan missiona on saada asiakkaat syömään terveelli-
sesti ja kokemaan elämää rikastavia elämyksiä ruoan parissa.

Paremman maailman rakentaminen on jotain sellaista, mikä 
parhaimmillaan innostaa koko organisaatiota.

Liiketoiminnan kehittämisen kannalta innostava ja merkityksellinen missio 
luo toiminnalle suunnan. Vaikka ympäröivä maailma on kaoottinen seka-
melska, trendit ja johtamisopit tulevat ja menevät, yrityksen missio pysyy. 
Majakan tavoin se auttaa yritystä navigoimaan kohti pitkän aikavälin ta-
voitteita ja organisoimaan yrityksen toiminnan sen mukaisesti. Mielekkään 
mission määrittely auttaa myös läpi vaikeiden aikojen, koska se luo uskoa 
tulevaisuuteen.  Kun tiedetään miksi työtä tehdään ja miksi se on tärkeää, 
on meillä voimaa kohdata pienempiä arjen vastoinkäymisiä.

Yrityksen ”elämäntehtävän” määrittelyllä on myös suuri merkitys työn-
tekijöiden sitoutumiselle ja motivaatiolle. Pelkän taloudellisen tuloksen 
jahtaaminen innostaa lähinnä omistajaa ja tuloksen jakoon osallistuvia 
ylimpiä johtajia. Paremman maailman luominen taas on jotain sellaista, 
mikä parhaimmillaan innostaa koko organisaatiota. Tällöin työntekijä 
tuntee olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta, joka tekee jotain 
tärkeää tässä maailmassa. Tuloksena on työntekijä, joka kokee tekevänsä 
merkityksellistä työtä, päivittäin.

Liiketoiminnassa ei ole kyse siitä, tekeekö johtaja hyvää työtä 24/7, vaan 
siitä, miten johtaja saa koko henkilökuntansa tekemään päivittäin työtään 
innostuneesti ja motivoituneesti.     
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Kysymyksiä

Mieti mikä on sinun yrityksesi elämäntehtävä?

Miksi se on tärkeä ja mielekäs?

Miten hyvin henkilöstösi on sisäistänyt sen?

Lapsen innokkuudella, urheilijan 
sydämellä ja taiteilijan luovuudella 

vain taivas on rajana.
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18. Ne henkiset seikat ja 
liiketoiminnassa menestyminen 
Vesa Tiensuu

Tiedetään, että menestyminen edellyttää kovaa työtä. Yrityselämässä 
tarvitaan myös näkemystä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa (visio) 
ja miten sinne päästään (strategia). Mutta menestyminen riippuu myös 
henkimaailman asioista.

Liike-elämässä nämä henkiset asiat näkyvät mm. maailman suurimpien 
yritysten päivittäisessä tekemisessä. Ne eivät vain tee uusimpaan tekno-
logiaan perustuvia kännyköitä tai kivoja puuhyllyjä, vaan niiden menesty-
minen perustuu liiketoiminnan ja tuotekehityksen ”henkisten tavoitteiden” 
määrittelyyn. 

Starbucks haluaa olla ”se kolmas paikka” kodin ja työn ohella, 
jonne on helppo tulla aamulla ennen töitä tai johon on matala 
kynnys tulla ystävien kanssa töiden jälkeen.

Starbucks, tuo sokerista kahvia myyvä kahvilaketju, yksi maailman suu-
rimmista yrityksistä, on määritellyt busineksensä siten, että se haluaa olla 
”se kolmas paikka” kodin ja työn ohella, jonne on helppo tulla joko aamulla 
ennen töitä tai johon on matala kynnys tulla viettämään aikaa ystävien 
kanssa töiden jälkeen. Steve Jobs määritteli aikoinaan Applen missioksi 
luoda tuotteita, jotka muodostaisivat saumattoman jatkeen ihmiselle eli 

niiden piti olla intuitiivisia käyttää. Ikean menestyminen puolestaan pe-
rustuu pitkälti yhtiön suorittamiin sosiologisiin ja kulttuuriantropologisiin 
tutkimuksiin, joiden myötä yritykselle on syntynyt näkemys siitä, miten 
ihmiset haluavat elää elämäänsä ja tähän toiveeseen vastaamalla Ikea on 
luonut menestyksensä.

Urheilussa hengen voima on havaittu jo vuosikymmeniä sitten. Kun jouk-
kueen henki on hyvä, kun itseluottamus on tapissa, syntyy tuloksia. Ja 
päinvastoin, kun henki on huono ja ei ole uskoa itseen, tulokset eivät vain 
vastaa fyysisiä kykyjä. Sanotaankin, että henkiset asiat ratkaisevat voiton 
melkein lajissa kuin lajissa, sillä fyysiset ominaisuudet ovat kärkimiehillä ja 
-naisilla niin lähellä toisiaan, että eroja ei niiden osalta juuri ole.

Mielellä on suuri voima ja se näkyy myös lääketieteessä. Aikoinaan nau-
reskeltiin tutkimuksille, jotka osoittivat, että lumelääkkeet todella tehoa-
vat, mutta nykyään niille ei naureskella sillä ne osoittavat miten vahva 
mieli todella on. Mieli on siis parhaimmillaan niin vahva, että se parantaa 
jopa sairauksia, kunhan usko on vahva.

Usko itseen, porukan henki ja liiketoiminnan sekä tuotekehityksen tavoit-
teiden määrittely henkisellä tasolla, ne näyttävät olevan avain menestymi-
seen riippumatta siitä mitä teet. 
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Kysymyksiä

Mieti mikä on sinun yrityksen ”strateginen lupaus” 
asiakkaillesi Starbucksin tapaan eli mihin liiketoimintasi 
perustuu?

Henki on aina konkretiaa 
vahvempi ja viisaampi, 

siksi parhaimmat yrityk-
set rakentavat businek-

sensa henkisille arvoille.
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19. Yritysidentiteetti ja maailman valloitus 
Vesa Tiensuu

Maailmassa on paljon kaikkien tuntemia yrityksiä, joilla on mielenkiintoi-
sia tuotteita ja vahva brändi. Näillä megabrändeillä on yllättävän paljon 
yhteistä. Otetaan esimerkiksi sellaisia yrityksiä kuten Rolls-Royce, Jaguar, 
Ikea, Pepe Jeans, Ralph Lauren ja Citroën? Se yhdistävä tekijä on niiden 
kansalliseen tai paikalliseen kulttuuriin perustuva yritys- ja tuoteidenti-
teetti.

Ralph Laurenin tuotteet ja imago perustuvat Yhdysvaltojen itärannikon 
yläluokkaiseen elämäntyyliin, Citroënin tuotefilosofia taas perustuu hie-
nostuneeseen ja kepeään ranskalaiseen elämäntapaan. Rolls-Roycen ja 
Jaguarin tuotteet puolestaan kumpuavat brittiläisestä yläluokkaisuudesta 
siinä missä Pepe Jeans perustaa yritysidentiteettinsä Lontoon urbaaniin 
katuelämään. Ikean menestyminen taas pohjautuu pitkälti Ruotsi-brändin 
taitavaan hyödyntämiseen niin tuotteissa kuin markkinoinnissakin.

Aidon, tunnetun ja positiivisia mielikuvia tuottavan identiteetin 
ympärille voi rakentaa aikaa ja trendien vaihteluita kestäviä 
tarinoita.

Kuten yllämainituista esimerkeistä nähdään, monet kansainvälisesti vah-
vat brändit perustuvat kaikkien tuntemaan ja tunnistamaan, sekä halut-
tuun kulttuuriseen elämäntapaan, joka luo näille brändeille vahvan iden-
titeetin. Tämä taas tuottaa brändille uskottavuutta ja syvyyttä, josta voi 
ammentaa tuotteiden ja markkinoinnin suunnittelussa vuodesta toiseen. 
Aidon, tunnetun ja positiivisia mielikuvia tuottavan identiteetin ympärille 
voi rakentaa mielenkiintoisia tarinoita, jotka kestävät aikaa ja trendien 
vaihteluita.

Kansallisen tai paikallisen kulttuurin aikaisempaa tehokkaampi hyö-
dyntäminen tuotteiden ja markkinoinnin suunnittelussa voisi olla myös 
suomalaisille yrityksille aito mahdollisuus. Sen sijaan, että pyrkisimme 
kopioimaan ulkomaisia trendejä, voisimme katsoa historiaamme, vaikka 
aikaan ennen sotia, mikä oli oman käsitykseni mukaan yksi suomalaisen 
kulttuurin kultakausia, ja miettiä mitä sieltä olisi saatavissa tuotesuunnit-
telun ja brändin rakentamisen inspiraatioksi.
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Tällä hetkellä yksi parhaiten kansallista kulttuuriamme ja luontoamme 
hyödyntäviä yrityksiä on Polar. Se ammentaa nimeä ja muotoilua myöten 
luovaa voimaa paikallisista olosuhteista ja niiden vahvuuksista. Etelä-Poh-
janmaalla on samansuuntaisia ja kiinnostavia aloituksia, kuten ”Made in 
Seinäjoki” -merkintä. Omasta taustasta pitää olla ylpeä ja sitä voi hyödyn-
tää myös liiketoiminnassa. Se toimii ja kestää, koska se on aitoa.

Yksinkertaisesti 
parempaa.
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JOHTAMINEN JA 
YHDESSÄ ONNISTUMINEN

”Kaksi pari silmiä näkee enemmän kuin yksi. 
Miten paljon enemmän voidaankaan saavuttaa 

yhdessä, kun kaikki ovat innostuneita 
yhteisistä tavoitteista?”

Osa 4
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20. Johtamisen tavoitteista – tehokkuudesta tuottavuuteen
Vesa Tiensuu

Suomessa on viimeaikoina puhuttu paljon tuottavuudesta. Mutta mitä 
tuottavuus sitten tarkoittaa? Yleensä tuottavuudella tarkoitetaan sitä, 
miten paljon tuotoksia yhden euron panoksella saavutetaan. Mutta onko 
se ”oikea” tapa määritellä tuottavuutta? Itse olen määritellyt asian hieman 
toisin 10 vuotta sitten julkaistussa kirjassani. 

Kyseisessä kirjassa määritin tehokkuuden ja tuottavuuden käsitettä siten, 
että tehokkuus kuvaa sitä, miten monta puupalikkaa eurolla saadaan 
tuotettua. Tuottavuuteen taas vaikuttaa tehokkuuden lisäksi se, miten 
näitä puupalikoita jalostetaan, markkinoidaan ja myydään niin, että niistä 
saadaan mahdollisimman monta euroa yrityksen kassaan.  Ero näiden 
määritteiden osalta on siis varsin suuri.

Tuottavuuteen vaikuttaa tehokkuuden lisäksi se, miten tuotetta 
tai palvelua jalostetaan, markkinoidaan ja myydään niin, että 
niistä saadaan mahdollisimman monta euroa yrityksen kassaan.

Oman määritelmäni mukaan tuottavuuteen vaikuttaa siis tehokkuuden 
lisäksi yrityksen kyky tarjota asiakkailleen lisäarvoa tuotteidensa ja palve-
luidensa muodossa sekä yrityksen kyky tehdä businestä näillä tuotteilla ja 
palveluilla. Suomessa kyllä hallitaan tehokkuus, liiallisuuksiin saakka, kun 
liiketoiminnan kehittämisen painopisteen tulisi olla lisäarvon luomisessa ja 
liiketoiminnan skaalaamisessa (laajentamisessa) niin, että euron panok-
sella saataisiin mahdollisimman paljon tuottoa. Miten tuottoa sitten voisi 
maksimoida?

Tuottavuuden kehittämiseen ei ole helppoja vastauksia, sillä se koostuu 
monesta tekijästä. Siihen vaikuttavat tehtyjen työtuntien määrä, henkilö-
kunnan luovuus, osaaminen ja motivaatio sekä yritysjohdon strateginen 
näkemys siitä, miten ja mihin suuntaan yritystä viedään. Perimmiltään 
tuottavuuden tavoittelussa on kyse fiksusta tekemisestä, jonka yksi osa-
alue tehokkuus on.

Tehokkuus on vain yksi tuottavuuden aines.
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21. Johtamisen kaksi haastetta
Vesa Tiensuu

Työelämässä on runsaasti haasteita, ja johtaminen on todennäköisesti 
yksi niistä suurimmista haasteista mitä ihminen voi työssään kohdata. 
Niinpä johtamisesta on kirjoitettu hyllykaupalla erilaisia opaskirjoja niin, 
että satunnaista lukijaa alkaa jo hirvittää. Tässä artikkelissa yritän tiivistää 
johtamisen haasteet oheisen kuvan mukaisesti kahteen näkökulmaan, 
prosessien ja innostuksen johtamiseen.

Kaikissa yrityksissä on prosesseja, joita pitää johtaa. Oheisessa kuvassa 
on kuvattu liiketoiminnan johtamisen kannalta keskeisiä prosesseja alkaen 
vision luomisesta ja päätyen työtehtävien määrittelyyn. Ne ovat yrityksen 
menestymisen kannalta elintärkeitä ja kaikesta työntekijöiden osallistu-
misesta huolimatta ne ovat aina johtajan vastuulla. Esimerkiksi strategian 
luomista ei voi delegoida kenellekään, vaikka onkin suositeltavaa, että 
siihen muutkin osallistuvat.

Kun ihminen on innostunut, hän on myös valmis antamaan 
osaamisensa ja luovuutensa täysimääräisesti yrityksen 
käyttöön.

Mutta tässä artikkelissa keskityn kuvan toiseen ulottuvuuteen, innostuk-
sen johtamiseen. Se saattaa kuulostaa hieman hassulta ja jopa hömpältä, 
mutta sen takana on paljon tutkimustyötä ja sen merkityksen ovat useim-
mat johtajat arjessa huomanneet.

Vaikka kirjoitan tässä innostuksen johtamisesta, voisi siitä myös kutsua 
hengen johtamiseksi. Kun ihminen on innostunut, hän on myös motivoi-
tunut ja valmis antamaan sekä osaamisensa että luovuutensa täysimää-
räisesti yrityksen käyttöön. Jos taas ihminen ei ole innostunut, hän tekee 
vain juuri sen mikä on pakko tehdä. Käytännössä tämä ero on suuri ja se 
näkyy suoraan viivan alla. 

Ajatellaan yritystä, jossa on töissä 10 henkeä ja jokaisen työpanosta arvioi-
daan asteikolla 1-10. Tämän kuvitteellisen yrityksen maksimaalinen tuotos 
on siis 100 yksikköä, mihin ei käytännössä päästä koskaan. Parhaassa 
tapauksessa työntekijöiden keskimääräinen panos on 8:n luokkaa, joka 
tuottaa 80 yksikön kokonaistuotoksen. Ja jos työntekijöiden panos on 
keskimäärin 4 yksikön luokkaa, se tuottaa 40 yksikön tuotoksen. 

Ja mikä selittää tuota eroa? Se johtuu ennen kaikkea siitä ovatko työnte-
kijät innostuneita työstään sekä siitä millainen henki työpaikalla vallitsee. 
Innostunut porukka menee vaikka kuuhun, kuten amerikkalaiset tekivät 
1960–luvun teknologialla. Hyvä henki voittaa aina vaikeudet ja jopa laman. 
Porukan henki, innostus, usko, ne vievät vaikka läpi harmaan kiven.
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Johtamisen 
haastekenttä.
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22. Kasvuyrityksen johtamisen paradoksi
Vesa Tiensuu

Yritystoiminta alkaa aina tuotteesta tai palvelusta. Ilman ajatusta siitä, 
mitä yritys alkaa myymään ja markkinoimaan, ei ole yritystä. Siksi esimer-
kiksi huonekaluteollisuudessa moni yritys on puusepän tai verhoilijames-
tarin perustama. Tilanne on sama myös metalliteollisuudessa, usea alan 
yritys on perustunut insinöörin tai konesepän ajatukseen uudenlaisesta 
tuotteesta, joka ratkaisee asiakkaan ongelman aiempia tuotteita parem-
min. 

Steve Jobs ei ollut niin sanottu ammattijohtaja, joka johti 
yritystään kirjoituspöydän takaa numeroiden avulla. Sen sijaan 
Jobs johti joukkoja eturintamassa pyrkimyksenään luoda arvoa 
asiakkaille.

Tässä mielessä yritystoiminnan kehittäminen ja johtaminen perustuu 
substanssi-osaamiseen. Se tarkoittaa tuotteiden luomiseen ja tuotta-
miseen liittyvää osaamista. Käsite substanssi-osaaminen avautuu hyvin 
Nokian entisen johtajan Jorma Ollilan hieman kitkerässä lausunnossa 
Applen perustajasta Steve Jobsista. Ollila totesi, että Applea vastaan oli 
vaikea kilpailla, kun Jobsilla oli hallussaan rauta-, softa-, käyttäjäkokemus- 
ja muotoiluosaaminen eli Jobsilla oli koko tuotepaletti näpeissään. Toisin 
sanoen Jobs oli mestari luomaan asiakkaiden rakastamia tuotteita. 

Jobs johti Applea ”kädet mudassa”. Jobs ei ollut niin sanottu ammattijoh-
taja, hän ei johtanut yritystään kirjoituspöydän takaa numeroiden avulla. 
Sen sijaan Jobs johti joukkoja eturintamassa pyrkimyksenään luoda arvoa 

asiakkaille. En tiedä oliko Jobsilla myös liiketoimintaosaamista vai ostiko 
hän fiksuja ihmisiä hoitamaan sitä yritystoiminnan puolta. Joka tapauk-
sessa Applen case osoitti, miten ”vanhanaikainen” substanssi-osaaminen 
tuotti tulosta.

Yritystoiminta siis perustuu tuotteiden ja palveluiden luomiseen eli arvon 
tuottamiseen asiakkaalle. Mutta miksi sitten artikkelin nimenä on yrittä-
misen paradoksi? Syy tähän on se, että ihmiset, joilla on tuoteosaamista, 
eivät yleensä ole samoja ihmisiä, joilla on liiketoimintaosaamista. Ja päin-
vastoin. Heillä, joilla on liiketoimintaosaamista, on harvoin tuoteosaamista.

Yksi nykyajan liike-elämän suurimmista ongelmista lienee se, että nämä 
ihmiset eivät kohtaa toisiaan. Liiketoimintaosaamisen hallitsevien ihmis-
ten palkkaaminen kasvuyritysten johtotehtäviin voisi olla yksi keino lisätä 
yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. Tämä järjestely voisi mahdol-
listaa myös sen, että yrityksen perustajat voisivat keskittyä siihen mitä he 
yleensä mieluiten tekevät eli toimimaan yrityksen tuoteinnovaattoreina.

Kysymyksiä
Millaista osaamista yrityksesi tarvitsisi kyetäkseen kasvamaan?

Mikä on suunnitelmasi tuon osaamisen hankkimiseksi?
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Parhaat johtajat johtavat kädet mudassa.
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23. Kasvuyrityksen osaamisen kehittäminen 
on työntekijälähtöistä
Minna Janhonen & Tiina Taipale

Juuri päättyneessä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen-hank-
keessa tutkimme Suomen parhaiden yritysten johtamiskäytäntöjä. Eräs 
osallistuneita yrityksiä yhdistävä tekijä oli halu olla työntekijöilleen se 
paras työpaikka. Tärkeä osa näiden yritysten kulttuuria on työntekijäläh-
töisyys, joka näkyy muun muassa tavassa kehittää työntekijöiden ja sitä 
kautta koko työpaikan osaamista. Työntekijälähtöisillä työpaikoilla osaa-
misen kehittämisen käytännöt nojaavat kolmeen toimintaperiaatteeseen: 
ketteryyteen, avoimuuteen ja luottamukseen. 

Nämä yhdistettynä matalaan organisaatiorakenteeseen tekevät itseohjau-
tuvuuden ja jatkuvan uudistumisen mahdollisiksi. Jatkuva uudistuminen 
on siinä mielessä tärkeätä, että se suojelee yritystä ja työntekijöitä muu-
tosjohtamisen tarpeelta: kun yritys on toimintatavaltaan muutoskykyinen 
eli ketterä, se kykenee reagoimaan nopeasti käsillä oleviin muutoksiin eikä 
suuriin ja aikaa vieviin muutosprosesseihin ole tarvetta. Siksi osaamisen 
kehittämisen käytäntöjä ja kulttuuria kannattaa rakentaa ketteräksi alusta 
saakka. 

Avoimuus näkyy esimerkiksi siinä, että osaaminen ymmärretään kaik-
kien mahdollisuutena havaita ja kehittää toimintatapoja. Tämä saattaa 
osoittautua menestymisen kannalta välttämättömäksi, sillä jatkuvasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä yhä useamman yrityksen menestys 
riippuu kyvystä reagoida uusiin teknologioihin tai asiakkaiden muuttuviin 
odotuksiin.  Näiden muuttuvien odotusten ja olosuhteiden havaitsemises-
sa työntekijät ovat usein keskeisessä roolissa. Monilla työpaikoilla ollaan-
kin tilanteessa, jossa suorittavan työn työntekijällä on työnsä tai koko 

yrityksen tulevasta suunnasta yhtä hyvä tai jopa parempi näkemys kuin 
yrityksen johdolla. Tämä haastaa aikaisemman käsityksen johtamisesta ja 
esimiestyöstä. Painopiste on itseohjautuvassa, jatkuvassa kehittymisessä. 
Ammattilaisiin luotetaan oman osaamisensa kehittäjänä ja heidän anne-
taan käyttää siihen myös työaikaa.

Kokeileva ja ketterä toimintatapa tarkoittaa sitä, että huonoja 
kokeiluja tai ajatuksia ei nähdä epäonnistumisina, vaan osana 
toimintatapaa.

Työntekijälähtöisillä työpaikoilla osaamis- ja kehittämistarpeiden läpi-
näkyvyys tukevat osaamisen kehittymistä. Yhdessä onnistumisen ja 
avoimuuden ilmapiiri puolestaan tukevat osaamisen jakamista työtoverei-
den ja tiimin kesken. Myös erehtyminen on sallittua: kokeileva ja ketterä 
toimintatapa on nimensä mukaisesti kokeileva. Tämä tarkoittaa sitä, että 
huonoja kokeiluja tai ajatuksia ei nähdä epäonnistumisina, vaan osana 
toimintatapaa. 

Kehittävä toiminta vaatii toimiakseen myös luottamuksen ilmapiiriä. Kes-
kinäinen kilpailu laskee paitsi ryhmän älykkyyttä ja kykyä toimia yhdessä, 
erityisesti kykyä tuoda esiin uusia ajatuksia ja toteuttaa kokeiluja. Tämän 
takia kokeilukulttuuria tavoittelevilla työpaikoilla vaalitaan yhdessä onnis-
tumisen kulttuuria ja vältetään eriarvoisuutta luovia ura- tai palkitsemis-
järjestelmiä.
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Luottamus periaatteena näkyy myös siinä, että työntekijälähtöisessä 
organisaatiossa johto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa, myös taito-
jaan ihmisten johtamisessa. Esimerkiksi kehityskeskusteluja voi toteuttaa 
monin tavoin, tai niiden rinnalle voi tuoda jatkuvan sparrauksen ja mento-
roinnin.

Myös työpaikan koko vaikuttaa osaamisen kehittämiseen. Aloittelevassa 
yrityksessä osaaminen kasvaa yrityksen kasvun myötä: kaikilla riittää uut-
ta opeteltavaa. Kun työpaikka kasvaa, tulee ajankohtaiseksi keskustella, 
mistä osaamisesta organisaatiolle on hyötyä, ja ohjata osaamisen kehit-
tymistä näihin suuntiin. Myös palkitseminen kannattaa pohtia niin, että se 
kannustaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Kasvuyrityksissä nähdään vaivaa sen eteen, että työntekijät 
pääsisivät työskentelemään niiden asioiden parissa, joita 
kohtaan he tuntevat intohimoa.

Isommalla työpaikalla osa työntekijöistä saattaa urautua liiaksi samaan 
tehtävään. Lisäksi osaaminen voi tiivistyä yksiköihin tai siiloihin, eikä 
välittyä koko työpaikan käyttöön. Ketterän työn organisoinnin vaaliminen, 
kuten viestintä- ja projektityöalustat, mahdollistaa osaamisen jakamisen, 
ja sparraava johtaminen nostaa työntekijöiden motivaatiota. Kehittymis-
halukkuutta tukee se, että työpaikka mahdollistaa tehtävien vaihtamisen 
ja kehittymisen organisaation sisällä. Niinpä kehittyminen kannattaa 
nähdä toimintakulttuuria ohjaavana arvona. 

Työntekijälähtöisessä johtamisessa huomioidaan myös ihmisten omat 
ammatilliset ja henkilökohtaiset unelmat. Kannattaa puhua avoimesti 
työntekijöiden kesken kunkin ammatillisista haaveista ja tavoitteista sekä 
siitä, miten yrityksen toiminta voisi kasvaa näiden tavoitteiden suuntaises-
ti. Tällöin osaamisen kehittämisen kulttuuria kannattelee työstä innos-
tuminen ja halu oppia. Kasvuyrityksissä nähdään vaivaa sen eteen, että 
työntekijät pääsisivät työskentelemään mahdollisimman paljon niiden 
asioiden parissa, joita kohtaan he tuntevat intohimoa.  

Kannattaa myös kehittää sellaisia käytäntöjä, joilla vahvistetaan yhteisiä 
toimintamalleja. Jo pienessä yrityksessä kannattaa panostaa positiiviseen 
palautteeseen ja työntekijöiden sparraukseen sekä siihen, että työnteki-
jällä on mahdollisuus käyttää edes pieni osa työajastaan oman osaamisen 
tai työyhteisön kehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan organisaation kasvaessa tärkeintä on luopua ajoissa 
toimimattomista asioista. Kun yritys kasvaa, myös toimintatavat vaativat 
ajanmukaistamista. Se, mikä on pienessä yrityksessä mielekästä toimin-
taa voi osoittautua yrityksen kasvaessa liian aikaa vieväksi. Esimerkiksi 
asiakasmäärän kasvaessa voi olla tarpeen miettiä asiakaspalvelukäytän-
töjen järkeistämistä. 

Hankkeemme on julkaissut nettisivuston ja työkirjan, joiden avulla voit 
tutustua lähemmin työntekijälähtöisen osaamisen kehittämisen ja ylipää-
tään johtamisen maailmaan. Löydät ne osoitteesta ttl.fi/johtotahti

Jokainen työpaikka ei välttämä toimi kuin 
unelma, mutta jokaisessa työpaikassa tulisi 
olla mahdollista toteuttaa omia ammatillisia 
unelmiaan.
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24. Palvelevaa esimiestyötä vai kasvua ilman esimiehiä - 
Kasvuyrityksen työntekijälähtöinen johtaminen 
Tiina Taipale & Minna Janhonen

Kyvystä mukautua puhutaan usein ketteryytenä. Ketterille yrityksille on 
yhteistä se, että ketteryyttä rakennetaan antamalla kaikille mahdolli-
suus kasvaa ammattilaisina ja kehittää työtä, eli työntekijälähtöisyydellä. 
Työntekijälähtöistä organisaatiokulttuuria tavoittelevissa organisaatioissa 
pyritään kohti organisaation mataluutta, itseohjautuvuutta ja hierarkioi-
den puutetta. Tämä tarkoittaa muutoksia myös esimiestyössä.

Perinteisesti esimiesrooli on vaativa. Esimiehiin kohdistuu useimmilla 
työpaikoilla moninaisia odotuksia ja paineita. Esimiehen vastuulla on yri-
tyksen arvojen ja toimintatapojen jalkauttaminen, ja toisaalta työntekijöi-
den hyvinvoinnista huolehtiminen. Esimiehet vievät arjessaan läpi monia 
henkilöstöjohtamisen prosesseja rekrytoinneista kehityskeskusteluihin. 
Esimiestyöhön usein liittyvä hallinnointi ja raportointi tapahtuvat yleensä 
omien substanssitehtävien, työn organisoinnin ja ohjaamisen ohella.

Omaehtoista toimintaa tuetaan selkeillä, yhdessä 
muodostetuilla tavoitteilla ja yhdessä tekemisen kulttuurilla.

Perinteisen esimiestyön sijaan työntekijälähtöiset organisaatiot hajautta-
vat johtamista eri tahoille ja painottavat esimiestyössä ihmisten kohtaa-

mista. Erityisesti korostetaan itseohjautuvuutta ja vähennetään hallintoa: 
työntekijät saavat päättää monista asioista itse. Ohjeistusten antamista 
vältetään, koska niiden koetaan kangistavan toimintaa. Ohjeiden sijaan 
itseohjautuvuutta tuetaan läpinäkyvyydellä. Työntekijän voi olla esimer-
kiksi mahdollista päättää itsenäisesti, mihin koulutuksiin haluaa osallis-
tua, mutta tieto kaikista koulutuksista ja niiden kustannuksista kirjataan 
kaikkien nähtäville. Tällöin läpinäkyvyys paitsi ehkäisee ylilyöntejä myös 
helpottaa päätöksentekoa, kun tarjolla on näkymä siihen, minkälaisiin 
koulutuksiin muut ovat osallistuneet.

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita tuen puutetta tai yksilöiden vas-
tuuttamista yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Omaehtoista toi-
mintaa tuetaan selkeillä, yhdessä muodostetuilla tavoitteilla ja yhdessä 
tekemisen kulttuurilla. Jos työpaikalle luodaan esimiesrooleja, esimiestyöt 
liittyvät hallinnoinnin tai kontrolloinnin sijaan joko projektihallintaan tai 
ammattilaisten innostamiseen ja sparraamiseen. Esimiestyön tavoitteena 
on ennen kaikkea varmistaa, että työntekijöille on sopivat puitteet, resurs-
sit ja valmiudet suoriutua työstään erinomaisesti, kehittyä ammattilaisina 
ja työskennellä intohimoa herättävien asioiden parissa. Esimiestyö näyt-
täytyy esteiden poistamisena, yhteisenä kehittämisenä sekä jatkuvana 
kohtaamisena ja keskusteluna, eli palveluammattina.
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Ketterissä yrityksissä esimiesten työtä tukee luottamuksellinen toiminta-
kulttuuri. Työsuorituksia sitoo yhteen vahva yhteinen tavoite ja yhdessä 
sovitut, toimintaympäristön vaatimuksiin sovitetut keinot. Suoritusta 
tukevien toimintatapojen suunnittelussa esimiehillä on keskeinen rooli 
pohdittaessa vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Miten rohkaista työntekijöitä tavoittelemaan ammatillisia 
unelmiaan?

Miten kuulla ammattilaisia yrityksen päätöksenteossa?

Miten kirkastaa jokaiselle tämän työn tärkeys ja keskeinen 
tavoite?

Miten helpottaa tiedon vaihtamista eri yksilöiden, yksiköiden 
tai tiimien välillä?

Miten innostaa työntekijöitä kokeilemaan uutta tai selviytymään 
tylsemmästä työtehtävästä?

Kuinka palkita ja juhlistaa niin, että se vahvistaa yhdessä 
onnistumisen kokemusta? Yksi esimiehen tehtävistä on luoda porukalle uskoa siihen, että me voimme onnistua.
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25. Organisaatiokulttuuri - se näkymätön avain menestykseen
Vesa Tiensuu

Perheillä, organisaatioilla ja kansakunnilla on oma kulttuurinsa. Yrityksiä 
voidaan ajatella suurina perheinä, joilla on oma tapansa toimia. Se tar-
koittaa joukkoa käsityksiä, normeja ja arvoja, jotka muodostavat ihmisten 
yhdessä tekemisen perustan. 

Organisaatiokulttuuri saa henkilöstön käyttäytymään kirjoittamattomien 
sääntöjen mukaisesti.1 Se määrittelee, miten ongelmia ratkaistaan, miten 
työntekijät toimivat yhdessä ja miten työntekijät toimivat asiakkaiden 
kanssa.

Organisaatiokulttuuri määrittelee, miten ongelmia ratkaistaan, 
miten toimimme yhdessä ja miten työntekijät toimivat 
asiakkaiden kanssa.

Organisaatiokulttuuri luo työpaikan spiritin, mikä ei oikein käänny suo-
meksi. Tekemisen henki on sen hengetön suomennos, mutta se on enem-
män. Kun porukassa on hyvä henki, siitä tulee suuria tuloksia. Parhaim-
millaan spirit näkyy unelmien saavuttamisena, maailman muuttamisena 
ja itsensä haastamisena. Hengen palo on jotain sellaista mitä arjen pienet 
vastoinkäymiset eivät sammuta. Tavoitteena on, että jokainen organisaati-
on jäsen kokee olevansa mukana ”suurten” tavoitteiden saavuttamisessa. 

Perinteisesti organisaation kehittäminen on nähty johtajien tehtävänä. 
Tämä uskomus on saanut vahvistusta sekä julkisuudessa että kirjalli-
suudessa usein esiin nostettujen karismaattisten superjohtajien myötä. 
Kyseiset johtajat tulivat tunnetuiksi siitä, miten he saivat karismaattisella 
olemuksellaan organisaation svengaamaan.  

Yrityksissä vallitseva kulttuuri on kuitenkin kollektiivisesti ajan myötä ke-
hittynyt mekanismi. Työpaikan kehittäminen ei siten voi olla vain ulkopuo-
lisen konsultin tai ylimmän johdon tehtävä. Pomo ei voi olla yksin vastuus-
sa viihtyvyydestä ja jaksamisesta.

Vaikka johtajien merkitystä ei voida yliarvioida, kukaan ei voi yksin kääntää 
laivan suuntaa. Siihen tarvitaan jokaisen panosta. Johtajuus onkin kaikki-
en asia. Onnellinen ja menestyvä organisaatio on siten yhtä aikaa yksilön 
ja yhteisön haaste.  

Jotkut ovat todenneet organisaatiokulttuurista, että ”mukavaa kyllä, 
mutta eikö se ole ylellisyyttä? Eikö yrityksen tule ennen kaikkea tehdä 
rahaa?” Vastaus on, että kulttuurilla tehdään rahaa. Yhteisön perusfiloso-
fia ja henki vaikuttavat sen saavutuksiin paljon enemmän kuin tekniset tai 
taloudelliset voimavarat. 2
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Hyvä organisaatiokulttuuri tuottaa myös henkistä hyvinvointia, jaksamista 
ja innostusta. Organisaatiokulttuuri on tärkeä myös yrityksen houkuttele-
vuuden takia. Jos ihmisillä on mahdollisuus valita, ihmiset haluavat luon-
nollisesti mukaan sellaiseen organisaatioon, jossa on kiva olla töissä. 3, 4

Organisaatiokulttuuri 
tuo tähdet yhteen.

1      Lehtinen 1986
2     Peters ja Waterman
3     Vihma 1999, Ståhle ja Grönroos 1999 sekä Aro 2002
4     Aro 2002
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26. Onni asuu ylpeyden kulttuurissa
Vesa Tiensuu

Eräs organisaation haasteista on luoda sellainen organisaatiokulttuuri, 
joka tuottaa hyvinvointia, jaksamista ja laadukasta toimintaa, päivästä 
päivään. Tällöin tavoitteena on eräänlainen  ylpeyden kulttuuri.  Tämä tu-
lee hyvin esille palvelun laadusta maailmankuulun hotellin, Ritz–Carltonin 
organisaatiokulttuurissa: ”We are ladies and gentlemen serving ladies and 
gentlemen.”

Ylpeyden kulttuuri tarkoittaa sitä, että koemme olevamme 
ensiluokkaisia yksilöitä, jotka työskentelevät ensiluokkaisessa 
yrityksessä.

Ylpeyden kulttuuri tarkoittaa sitä, että koemme olevamme ensiluokkaisia 
yksilöitä, jotka työskentelevät ensiluokkaisessa yrityksessä. Tämä näkyy 
sekä asiakastyöskentelyssä että työntekijöiden välisessä vuorovaikutuk-
sessa. 

Ylpeyden kulttuuri ei leiju käytännön yläpuolella. Ylpeyden kulttuuri on ar-
kea monissa yrityksissä. Nämä yritykset pyrkivät kunnioittamaan yksilöä 
ja tekemään heistä tietoisesti onnistujia: ylpeyden tunne tekee ihmeitä. 

Ylpeys itsestä, omasta työstä ja työpaikasta on taikasana, joka auttaa 
jaksamaan myös vaikeiden päivien yli. On vaikea ajatella, että ihminen, 
joka kokee itsensä ja työnsä arvokkaaksi, masentuu tai antaa periksi kovin 
helposti. Hän taistelee loppuun saakka pitääkseen päänsä pinnan yläpuo-
lella. 

Ylpeyden kulttuurin merkitystä tukee professori Robert Mertonin luoma 
teoria itseään toteuttavasta ennusteesta, jonka mukaan ihmisillä on tai-
pumus toimia yhdenmukaisesti heihin kohdistettujen odotusten kanssa. 
Jos joku uskoo meihin ja arvostaa meitä, tämä vaikuttaa merkittävästi 
siihen, miten koemme itsemme ja miten taitavasti kykenemme toimimaan 
työssämme. 
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Terve itsearvostus on hyväksi, ylpeys omasta porukasta on siunaus.

Kysymyksiä
Mieti miten voisit kehittää työntekijöittesi 
ammatillista ylpeyttä ja kunnianhimoa?
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27. Miksi organisaation tulisi olla onnellinen?
Vesa Tiensuu

Onnellisuus herättää ajatuksena kaikissa tunteita. Se on useimpien 
meidän tavoite: elää onnellinen ja hyvä elämä. Onnellisuuden perusta 
on syvällä historiassa, sillä ensimmäisen ”onnellisuuden oppikirjan” on 
kirjoittanut kreikkalainen filosofi Aristoteles yli 2000 vuotta sitten. Antiikin 
Kreikan aikaan ihmisen onni koettiin elämän korkeimmaksi päämääräksi. 

”...mikä on korkein hyvä? Sekä ihmisten suuri joukko että 
sivistyneet sanovat sen olevan onnellisuus, ja heidän mielestään 
’olla onnellinen’ tarkoittaa samaa kuin ’elää hyvin’ tai ’onnistua 
elämässä’ .”
        Aristoles

Myös organisaatio voi olla onnellinen. Organisaatiota ei kuitenkaan voi 
onnellistaa työn luonnetta huomioimatta, muuten kyseessä olisi lastentar-
han kehittämisprojekti. Vain sellainen malli, joka pyrkii yhtäaikaisesti sekä 
liiketoiminnan että työhyvinvoinnin kehittämiseen, voi olla kestävä tie. 
Työssä onnen olemus on siis työsidonnainen. 

Milloin ihminen sitten on onnellinen työssään? Voidaan ajatella, että 
ihminen on onnellinen työssä kun hän voi olla tyytyväinen itseensä ja 
saavutuksiinsa. Tätä voidaan kuvata käsitteellä itsearvostus. Yksilö on on-

nellinen, kun hänellä on tunne oman elämänsä hallinnasta. Tällöin ihminen 
kokee, että hänellä on osaamista kohdata elämässä eteen tulevia haastei-
ta. Tätä voidaan kuvata käsitteellä itseluottamus. 

Itsearvostus ja itseluottamus syntyvät, kun ihminen oivaltaa omat vah-
vuutensa, kun hän saa muilta positiivista palautetta ja kokee onnistumisia. 
Niiden kasvu tuottaa positiivisen onnistumisen kierteen. Tutkimusten 
mukaan ihmisen usko itseensä kasvattaa yksilön kykyä toimia ja ajatella 
taitavasti. 

Ihminen on onnellinen kun hän suunnittelee tai toteuttaa, 
onnistuu tai epäonnistuu, iloitsee tai suree yhdessä. Tällöin hän 
kokee yhteenkuuluvuutta muiden valioluokan ihmisten kanssa.

Onnellinen työntekijä tekee tehtäviä, joissa hän näkee yhteyden suurem-
paan kokonaisuuteen. Työn liittäminen suurempaan kokonaisuuteen tekee 
lähes työstä kuin työstä merkityksellistä. 

Ihminen on myös onnellinen, kun hän suunnittelee ja toteuttaa, onnistuu 
tai epäonnistuu, iloitsee tai suree yhdessä toisten kanssa. Tällöin hän 
kokee yhteenkuuluvuutta muiden valioluokan ihmisten kanssa. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että työssä tulisi kyetä löytämään vastauksia mui-
hinkin kuin vain palkansaamiseen liittyviin kysymyksiin. Haasteena on 
etsiä keinoja ns. ylemmän tason tarpeiden tyydyttämiseen. Näitä ovat 
esimerkiksi itsearvostuksen kokeminen, yhteyden saaminen muihin ihmi-
siin, kasvaminen ihmisenä jne. Vaikka nämä ylemmän tason tarpeet ovat 
vähemmän tärkeitä eloonjäämisen näkökulmasta, niin toimiminen ylem-
millä tasoilla on biologisesti tehokkaampaa (pitkäikäisyys, terveys, lepo 
jne.). Näiden tarpeiden täyttyminen tuottaa myös suurempaa onnellisuut-
ta, sisäistä rikkautta ja sosiaalista pääomaa sekä vahvempaa ja aidompaa 
yksilöllisyyttä.5

Tässä mielessä työ onnellisessa organisaatiossa on vastaus ihmisen 
elämässä etsimiin kysymyksiin. Yksilö kokee elävänsä merkityksellistä ja 
henkisesti täyttä elämää tehdessään töitä. 

Hyvä olo ja onnellisuus näkyvät työntekijöiden tyytyväisyytenä, luovuu-
tena ja tuottavuutena, jotka puolestaan näkyvät suoraan tuloslaskelman 
viimeisellä rivillä.

Työn merkitys luo onnellisuutta.

5    Maslov (1954) Junnolan ja Juutin mukaan
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28. Positiivisia, jopa iloisia ajatuksia työstä
Vesa Tiensuu

On aamu ja ilma on syksyinen, jopa synkkä. Mietin aamulla töihin tullessa-
ni, mitä positiivista tästä voisi keksiä. Minun se pitäisi tietää, sillä olenhan 
aikoinaan kirjoittanut kirjan nimeltä Onnellinen organisaatio, joka siihen ai-
kaan lytättiin mediassa amerikkalaishenkiseksi hömpäksi, vaikka kirja itse 
asiassa oli varsin syvähenkinen. Toimittajilta oli varsin näppärästi jäänyt 
huomaamatta kirjan alaotsikko: Ihmisyyttä ja inhimillistä toimintaa. Tässä 
muutama ajatus kirjasta ja erityisesti sen alaotsikosta.

Tutkimusten mukaan inhimilliset johtajat pärjäävät paremmin 
kuin ns. kovat johtajat, kun mittarina ovat kovat taloudelliset 
faktat. Inhimillinen johtaja kun saa ihmiset mukaan.

Itse uskon, että inhimillisyys tuottaa iloa ja kestävää menestystä. Inhimilli-
syys on ihmisen kokoista toimintaa ja johtamista. Johtajankaan ei tarvitse 
olla supermies tai supernainen, joka tietää heti ratkaisun kaikkeen. Itse 
asiassa tutkimusten mukaan inhimilliset johtajat pärjäävät paremmin 
kuin ns. kovat johtajat, kun mittarina ovat kovat taloudelliset faktat. Tämä 
perustuu siihen, että inhimillinen johtaja saa ihmiset mukaan.

Myös meillä työntekijöillä on mahdollisuuksia kokea iloa työssä. Onnis-
tumiset ja niiden juhlinta on hyvää spiritin hoitamista. Iloitseminen yhtei-

sistä onnistumisista tuo energiaa ja uskoa tulevaisuuteen. Näin toimitaan 
monissa maailman parhaissa yrityksissä, koska sen katsotaan vievät 
työpaikan spiritiä eteenpäin ja näkyvän tulevaisuudessa, viivan alla.

Huumori on myös toimiva keino piristää päivää. Sopivat vitsit, tilanneko-
miikka ja itseironia ovat ilmaisia keinoja luoda rentoa, epämuodollista ja 
hauskaa yrityskulttuuria. Huumori on tutkimuksen mukaan tärkeää myös 
luovuuden kannalta. Huumori ilmeisesti aktivoi jollain tavalla aivojen toi-
mintaa, luovuuden suuntaan.

Ihminen on rakentunut niin, että positiivinen huomio tuntuu aina kival-
ta. Positiivinen palaute tuo iloa päivään, ihan jokaisen. Parhaimmillaan 
työpaikalle syntyy positiivisuuden ja ylpeyden kulttuuri, jota vahvistetaan 
jatkuvasti ja joka taas näkyy mm. asiakaspalvelussa.

Monille meistä on myös tärkeää, että koemme tekevämme tärkeää työtä. 
Se tuo merkityksen työpäiville ja elämälle laajemmin. Ja kaikki työ on 
tärkeää, muuten sinun työtäsi ei olisi. Työn merkityksen kannalta on tär-
keää ymmärtää oma rooli työyhteisössä ja se miten juuri minun työni vie 
yritystä kohti sen tavoitteita. 
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Viimeisenä ja tärkeimpänä on ajatus ihmisyydestä. Hyvinvoinnin kannalta 
on tärkeää olla oma, aito itsensä. Että voi olla kokonainen ihminen, kaikki-
ne inhimillisine piirteineen. Inhimillisyys ei ole heikkoutta, sillä itse asiassa 
se tarkoittaa kestävää vahvuutta. On eri asia olla vahva tai kova. Kova ja 
hauras kuuluvat yhteen, lasipullon tavoin ne menevät rikki pudotessaan. 
Vahva ja pehmeä kuuluvat myös yhteen, muovipullon tavoin ne pomppaa-
vat pystyyn pudotessaan. Kannattaa siis olla inhimillinen ja vahva.

Kysymyksiä
Mieti mitä pieniä asioita voit tehdä päivittäin työyhteisössäsi 
niin, että työpaikalla syttyisi innostus?

Humaanit johtajat jäävät historiaan, koska he johtavat sydämellä.
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29. Realistinen positiivisuus ja toivo
Vesa Tiensuu

Positiivisuus on positiivista, mutta mitä se sitten tarkoittaa. Siihen liittyy 
se kuuluisa puolikkaan lasin ilmiö. Itselläni kesti 10 vuotta ymmärtää mi-
ten puolikas lasi voi olla puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Itse ymmärrän 
sen paremmin urheilutermein. Jos tavoitteena on juosta 10 km ja ollaan 
puolessa matkassa, niin takana on jo aika pitkä matka.

Positiivisuus on tärkeää, koska se luo uskoa tulevaisuuteen. Ilman uskoa 
menetämme toimintakykymme. Monia kuitenkin ärsyttää koko positiivi-
suuden käsite. Se koetaan pinnallisena ja epäaitona hymynä. 

Realistinen positiivisuus tarkoittaa sitä, että suhtaudumme 
asioihin niin kuin ne ovat, mutta uskomme itseemme ja 
kykyymme selvitä, oli tilanne miten paha tahansa.

Itseäni viehättää realistisen positiivisuuden käsite. Se tarkoittaa sitä, että 
suhtaudumme asioihin niin kuin ne ovat, mutta näemme valoa pilven reu-
nalla, oli tilanne miten paha tahansa. Se tarkoittaa siis uskoa siihen, että 
voimme selviytyä tästäkin päivästä voittajana. 

Tätä asennetta on täällä Etelä-Pohjanmaalla. Olin viime keväänä Virossa 
tapaamassa suomalaisia yrittäjiä. Keskusteluissa tuli esille myös Suomen 
vaikea tilanne, mutta usko pohjalaiseen henkeen oli kova. Eräs kommentti 
olikin, että helvetti jäätyy ennen kuin Pohjanmaalla/Etelä-Pohjanmaalla 
menee usko yrittämiseen.

Myös toivon käsite on tärkeä. Usein liitämme toivon käsitteen pääsiäiseen, 
joka on toivon juhla. Itse toivon, että voisimme kokea toivoa vuoden jokai-
sena päivänä. Toivoa siitä, että asiat järjestyvät, toivoa siitä, että elämä 
jatkuu.
 
Positiivisuus, usko ja toivo. Se on resepti, jolla pääsee elämässä pitkälle. 
Sen osoitti mm. nuorten leijonien joukkue jääkiekon MM–kisoissa. Venä-
jän viime hetken tasoitusmaalin jälkeen nämä nuoret pystyivät uskomaan 
siihen, että peli oli vielä voitettavissa ja he todella voittivat sen. 

Niin kauan kun on uskoa on toivoa.
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30. Siunattu byrokratia
Vesa Tiensuu

Byrokratia, tuo kaikkien tuntema kirous. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, 
että byrokratiaa pitäisi vähentää, sillä se heikentää tuottavuutta. Mutta 
onko se koko totuus?

Luin pari vuotta sitten erään tanskalaisen professorin artikkelin byrokra-
tiasta. Professori toi esille näkemyksen siitä, että kaikki nykyajan kehitys 
perustuu itse asiassa byrokratiaan. Näkökulma hämmästytti minua tuol-
loin kovasti, enkä oikein saanut siitä kiinni, kunnes sitten viime viikolla koin 
valaistuksen. 

Luin Intiaa koskevan artikkelin, jossa todettiin, että vain noin 4 % intialai-
sista maksaa veroa. Ei siis ihme, jos asiat ovat rempallaan ja ihmiset elävät 
kurjuudessa. Kyse on siitä, että byrokratia ei toimi. Sama ongelma vaivaa 
myös muita kehittyviä talouksia. Byrokratia on niin heikkoa, että se suis-
taa näitä maita kaaokseen.

Byrokratia ei aina tarkoita tehottomuutta, 
se voi olla myös tie tehokkuuteen.
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Joustavankin organisaation strategia pitää kyetä viemään 
käytäntöön ja tuottavuus edellyttää tehokkaita prosesseja sekä 
työn järkevää organisoimista.

Kun ei ole byrokratiaa, ei saada tehtyä päätöksiä, eikä niitä saada vietyä 
käytäntöön. Korruptio ja tehottomuus jylläävät, organisaatiot ovat heikko-
ja ja huonosti suunniteltuja, vastuut ja tehtävät ovat epäselviä, prosessit 
eivät toimi. Tästä näkökulmasta byrokratia on siis tie tuottavuuteen ja jär-
jestykseen, aivan kuten tanskalainen professori jo vuosia sitten perusteli.

Entä miten nämä ajatukset sopivat työelämään? Viime vuosinahan on ko-
vasti korostettu ketteryyttä, matalia organisaatioita ja juostavuutta. Vaikka 
nämä tavoitteet ovat ehdottoman tärkeitä, ne eivät poista byrokratian 
tarvetta, sitä että meillä on rakenteet ja prosessit kunnossa, vaikka sitten 
ketterät. 

Joustavakin organisaatio tarvitsee tehokkaat päätöksentekoprosessit, 
mittarit ja seurantajärjestelmät. Strategia pitää kyetä viemään käytän-
töön. Tuottavuus edellyttää tehokkaita prosesseja ja, työn järkevää organi-
soimista. Ketterätkin organisaatiot itse asiassa tarvitsevat byrokratiaa. Se 
muoto, jonka byrokratia näissä organisaatiossa ottaa, on vain erilainen. 

Yllä olevat ajatukset tuovat esille yhden nykyajan kirouksista. Kehityksellä 
on niin kova kiire kehittyä, että heitämme monesti ihan toimivatkin asiat 
roskakoriin, vaikka niillä olisi edelleen oma roolinsa myös nykyajan maail-
massa.
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31. Tavoitteena tuloksellinen palaveri
Vesa Tiensuu

Me kaikki olemme olleet erilaisissa palavereissa. Jotkut niistä ovat olleet 
tuloksellisia, jotkut vähemmän, mutta mikä tekee tuon eron. Kysymys 
on tärkeä, sillä palavereihin käytetään valtava määrä aikaa ja energiaa ja 
niissä tehdään suuria päätöksiä. 
 
Itselleni erityisen tärkeäksi kirjaksi on osoittautunut William Isaacsin kirja 
dialogista, yhdessä ajattelun taidosta. Isaacs toteaa osuvasti, että useim-
pien neuvottelujen tarkoituksena ei ole löytää yhteistä näkemystä, vaan 
”voittaa” muut oman näkökulman taakse. Tällainen neuvottelu tuskin 
tuo erityistä lisäarvoa yhteisen asian eteenpäin viemiseksi. Sen sijaan se 
muistuttaa enemmän sanallista taistelua, toisen voittamista, ei yhdessä 
suunnittelua ja kehittämistä. 

Dialogi tarkoittaa kuuntelua, pyrkimystä ymmärtää toisen 
perusteluja ja halua löytää yhteinen näkemys yhdistämällä eri 
näkökulmien parhaita puolia.

Isaacsin mukaan parhaillaan yhdessä tekeminen on kuitenkin jotain 
sellaista, missä jokainen tuo oman panoksena yhteisen asian eteenpäin 
kehittämiseksi. Se tarkoittaa kuuntelua, pyrkimystä ymmärtää toisen pe-
rusteluja ja halua löytää yhteinen näkemys yhdistämällä eri näkökulmien 
parhaita puolia.

Tähän aiheeseen palasin pari iltaa sitten. Mietin millainen on hyvä kokous 
yksilön näkökulmasta. Millainen on tuloksellisen kokouksen ”henkinen 
tila”? Tässä pohdinnassa mietin asiaa muutaman vastineparin kautta: 
Tunne/rationaalisuus, sisäiset tekijät/sosiaalisuus ja energia/levollisuus. 

Hyvässä kokouksessa on energiaa, mutta ei liiaksi, muuten se muuttuu 
lätkäjoukkueen tsemppaustilaisuudeksi ennen illan matsia. Hyvään koko-
ukseen tarvitaan myös levollisuutta, että voi pohtia rauhassa eri vaihtoeh-
toja.

Rationaalisuutta tarvitaan eri vaihtoehtojen analyyttiseen pohdintaan, 
mutta myös tunnetta. Tunne tuo tilaisuuteen energiaa ja se mahdollistaa 
intuition laajamittaisen hyödyntämisen.

Kolmantena vastinparina ovat sisäiset tekijät/sosiaalisuus. On selvää, että 
palaveriin osallistuvien tulee olla sosiaalisia ja antaa oma panoksensa ko-
kouksen kulkuun, muuten kokous on yhtä hiljaisuutta, mutta yhtä tärkeää 
on se, että kuuntelee mitä muut sanovat. Tärkeää on myös oman näkökul-
man muodostaminen ja sen perusteleminen.

Keskeistä tässä on Mika Häkkisen sanoin balanssi. Mikäli tasapainoa ei 
näissä vastinpareissa ole, kokouksen tuloksellisuus heikkenee väistämät-
tä. Elämä on monessa mielessä tasapainottelua, niin myös kokoustami-
sessa. 
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Dialogi tarkoittaa parhaan mahdollisen 
ratkaisun löytämistä, ei oman kannan 
voittamista.
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ITSENSÄ JOHTAMINEN

”Kaikki lähtee omista tavoitteista, 
arvoista ja asenteesta – se on olemista 

oman elämän toimitusjohtajana.”

Osa 5
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32. Ajatuksia itsensä johtamisesta
Vesa Tiensuu

Itsensä johtaminen on nyt muodikasta. Siitä puhutaan nykyään myös 
akateemisessa maailmassa. Itsensä johtaminen on aiheena tärkeä, koska 
muut eivät voi tehdä sitä meidän puolestamme. 

Pidän tärkeänä näkökulmaa omien ajatusten ja tunteiden jäsentämisestä 
ja hallinnasta. Jos omat ajatukset eivät ole organisoituna, muukin elämä 
näyttää yhdeltä kaaokselta. Ja toisin päin, jos omat ajatukset ovat hyvin 
organisoituneet, ympäröiväkin maailma jäsentyy varsin nätisti. 

Koska nykymaailmasta on tullut yksi härdelli, on välillä tärkeää 
pysähtyä ja pohtia, mikä on minun oma ajatukseni.

Oman ajattelun osalta tärkeää on omien, todellisten ajatusten tunnista-
minen. Kaikki se mitä ajattelemme, ei aina kuvasta todellisia tuntemuk-
siamme tai uskomuksiamme. Nykymaailmasta on tullut yksi härdelli, 
johon omat ajatuksemme hukkuvat helposti. Siksi on tärkeää aina välillä 
pysähtyä ja pohtia, mikä on minun oma ajatukseni. Tiedän, että se kuulos-
taa hieman hassulta, mutta se todella jäsentää omia ajatuksia ja tuottaa 
mielenrauhaa.

Tunteiden hallinta on hieman vaikeampi juttu, koska omiin tuntemuksiin 
on joskus vaikeampi päästä kiinni. Oleellista tunteiden käsittelyssä ei 
välttämättä ole niiden puhki työstäminen, vaan tunnistaminen. Omien 
tunteiden tunnistamisen jälkeen ne voi päästää menemään, ja tuntea 
mielenrauhaa.

Arvot ovat olleet työelämässä tärkeitä jo pitkään. Meillä kaikilla on myös 
omat arvomme, joita yritämme seurata ja kunnioittaa. Arvot kun kertovat 
sen, mitä pidämme elämässä tärkeänä. Joskus on tärkeää istahtaa alas ja 
miettiä, mihin oikeasti uskoo. Mikä tuntuu minusta hyvältä? Mikä on mi-
nulle tärkeää? Mikä vahvistaa minua? Varsin yksinkertaisia, mutta samalla 
tärkeitä kysymyksiä, joihin ei ole muita kuin yksilöllisiä vastauksia. Oma 
lista arvoistani on varsin pitkä, tässä muutama niistä: Elinvoima, elämän-
halu, henkinen vahvuus, hyvyys. Arvoja miettiessä tulee huomata, ettei 
siihen ole vääriä vastauksia, on vain henkilökohtaisia arvostuksia.

Itsensä johtaminen on moniulotteinen haaste, mutta se johtaa hyviin asi-
oihin kuten mielenrauhaan, tyytyväisyyden tunteeseen ja tuottavampaan 
tekemiseen. Tästä näkökulmasta ajattelu ja itseensä investoiminen on 
ihan järkevää ajankäyttöä.  

Omien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen on tie itsetuntemukseen, 
ja menestykseen.
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33. Arvot, omat arvot ja onnellisuus
Vesa Tiensuu

Yrittäminen tarkoittaa parhaimmillaan omien arvojen toteuttamista ja 
niiden mukaan elämistä.  Ainakin periaatteessa yrittäjä ilmentää omas-
sa toiminnassaan niitä arvoja, joihin uskoo.  Tämä tarkoittaa sellaisten 
asioiden tekemistä, jotka ovat itselle tärkeitä ja mielekkäitä. Siinä mielessä 
yrittäminen merkitsee henkistä vapautta, joka voi tuottaa onnellisuuden 
tunnetta.

Onnellisuus ei välttämättä tarkoita vain häiden tai lottovoiton tapaisia 
tapahtumia, vaan sitä, että voi elää elämäänsä omalla tavallaan, itseään 
toteuttaen, mikä on tarvehierarkian yläpäähän kuuluvia asioita.  

Onnellisuus tarkoittaa sitä, että elää elämäänsä omalla tavallaan, 
itseään toteuttaen.

Vaikka arki on usein raskasta, itselle tärkeiden asioiden tekeminen tuo 
siihen mielekkyyden tunteen. Mielekäs elämä on hyvää elämää. Olympia-
laiset ovat tästä hyvä esimerkki. Olympialaisissa kisaavat urheilijat ovat 
käyttäneet koko elämänsä treenaamiseen ja näihin kisoihin valmistautu-
miseen. Se on heille tietoinen valinta, elämäntapa, ei uhraus.

Onnellisuus ei tarkoita vain sitä, että maataan palmujen alla tekemättä 
mitään. Sen sijaan onnellisuus tarkoittaa sitä, että ihminen kehittää ja 
toteuttaa niitä lahjoja, joita hänellä synnynnäisesti on. Onnellisuus on sitä, 
että on oman elämänsä toimitusjohtaja. Tästä näkökulmasta yrittäminen 
ei ole aivan pöllömpi ratkaisu. Kuten eräässä laulussa sanotaan, elämä on 
ihmisen parasta aikaa, ja myös työ voi olla mielekästä ajan käyttöä.

Kysymyksiä
Mitkä ovat niitä asioita joihin sinä uskot?

Miten hyvin omat arvosi toteutuvat päivittäisessä elämässäsi?

Mitä konkreettista voisit tehdä, että voisit elää enemmän 
omien arvojesi mukaisesti?

Aito onnellisuus 
tarkoittaa elämää, 
jossa toteutuvat 
omat arvot.
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34. Mitä minä ajattelen, mitä minä näen?
Vesa Tiensuu

Jokainen meistä ajattelee päivittäin ainakin jotain. Se on luonnollista 
ja itsestään selvää, mutta kuinka moni meistä ajattelee ajattelemista? 
Nykyään sitä kutsutaan osaksi itsensä johtamista. Se tarkoittaa sitä, että 
kykenee tietoisesti pohtimaan mitä ja miten ajattelee. Toiminnan tuloksel-
lisuuden kannalta on tärkeää aina silloin tällöin pysähtyä ja pohtia omaa 
ajattelua ja sen vaikutusta elämäämme. 

Vanha sanonta, että kynä on miekoista mahtavin saa rinnalleen sanonnan 
ajattelu muuttaa maailmaa. Mitä taitava ajattelu sitten tarkoittaa? Oman 
käsitykseni mukaan taitava ajattelu jakautuu kolmeen osaan: henkinen 
kypsyys, mentaaliset mallit ja metataidot. Avaan niitä hieman seuraavas-
sa.

Henkinen kypsyys tarkoittaa sitä, että toiminnan tuloksellisuuden nä-
kökulmasta kykenemme asioiden objektiiviseen tarkasteluun ja pitkän 
aikavälin kannalta järkeviin johtopäätöksiin. Pahimmillaan se voi tarkoittaa 
esimerkiksi jalkapallossa sitä, että vihaamme vastustajia niin kovasti, että 
aliarvioimme heitä ja lähdemme matsiin huonolla asenteella ja heikolla 
motivaatiolla. Tai jos teemme päätöksiä sen perusteella, että ne tuovat 
meille hyvää lyhyellä aikavälillä, mutta hieman pidemmällä aikavälillä ne 
vahingoittavat meitä. Tai että teemme jonkin osatekijän osalta sellaisia 
päätöksiä, jotka ovat kokonaistuloksen kannalta huonoja. 

Todellisuuden näkemisestä selkeästi on kirjoitettu kokonaisia 
kirjoja, joiden kirjoittajat auttavat maailman parhaita yrityksiä 
näkemään markkinat ja niiden muutokset kilpailijoita selkeämmin 
ja nopeammin.

Mentaalisilla malleilla taas tarkoitetaan sitä, miten näemme ja ymmär-
rämme meitä ympäröivän maailman. Meillä voi olla mentaalinen malli, 
jonka mukaan vastustajan peli perustuu tiiviiseen puolustamiseen. Pe-
laamme ratkaisevan pelin tämän olettamuksen mukaan, mutta vastustaja 
onkin muuttanut pelitapansa hyökkäysvoittoiseksi. Todellisuuden näke-
minen voi vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta se ei ole sitä. Jos kolme 
henkilöä tarkastelee jalkapallopeliä, jokainen näkee erilaisia asioita. Yksi 
kiinnittää huomion puolustuksen vahvuuteen, toinen hyökkäyksen luovuu-
teen, kolmas pelaajien ryhmitykseen.  

Metataidot taas liittyvät itse ajatteluumme. Eräs näkökulma tähän on 
kyky reflektoida omaa ajatteluamme. Tähän liittyy käsitteet ”single loop” 
ja ”double loop”. Ensimmäisessä tapauksessa pohdimme miten voisimme 
kehittää olemassa olevaa toimintaa ja nykyisiä toimintatapoja. Jälkimmäi-
sessä mietimme, teemmekö ollenkaan oikeita asioita ja pitäisikö meidän 
pohtia toimintaa uudella tavalla, uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi jal-
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kapallovalmentaja voi pohtia ikuisuuksia nykyisen pelitavan kehittämistä, 
kun oikea ratkaisu olisi sen muuttaminen.

Yllä sanotun perusteella voidaan todeta, että ajattelu ei ole itsestään-
selvyys ja että sitä voi kehittää. Voi tuntua hieman hämmentävältä, että 
todellisuuden näkemisestä selkeästi on kirjoitettu kokonaisia kirjoja ja 
nämä kirjoittajat ovat huippututkijoita, jotka auttavat maailman parhaita 
yrityksiä näkemään markkinat ja niiden muutokset selkeämmin ja nope-
ammin kuin mitä kilpailijat tekevät. 

Näkeminen tarkoittaa tosiasioiden tunnistamista ja tunnustamista.
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35. Metataidot ja menestyminen
Vesa Tiensuu

Kaikki me tiedämme, että elämässä pärjääminen edellyttää erilaisia tai-
toja, mutta harvat ovat kuulleet metataidoista. Tässä muutamia ajatuksia 
siitä, mitä nämä metataidot voivat tarkoittaa.

Asiat eivät tapahdu itsestään. Ensin ne pitää ideoida, suunnitella ja to-
teuttaa. Vaikeinta on aloittaa. Kirjailijat tuntevat tämän ilmiön valkoisen 
paperin syndroomana. Mutta tärkeää on aloittaa jostain, vaikka sitten 
piirtäisi kukkia paperin reunaan kunhan aloittaa jotain. Ihmisen mieli on 
rakentunut niin, että se kyllä löytää oikean reitin, kunhan vain pääsee 
vauhtiin. Tehtävien pohdinta laittaa ihmisen alitajuisen mielen käyntiin. Se 
tarkoittaa itselle annettavia tehtäviä, joita mieli sitten pohtii ”itsenäisesti” 
muun tekemisen taustalla.

Yrittäjä on oman yrityksensä toimitusjohtaja, joka vastaa kaikesta. Päivän 
tehtävät ovat hyvin moninaiset ja edellyttävät erilaista otetta työhön. Täs-
sä auttaa metataito nimeltä jäsentäminen. Jäsentämisestä on kyse silloin, 
kun jäsennetään markkinoita ja etsitään sopivaa markkinarakoa omille 
tuotteille ja palveluille. Jäsentämisestä on kyse myös silloin, kun mietitään 
mitä kaikkea tekemistä omaan liiketoimintaan kuuluu, mitä niille pitäisi 
tehdä ja miten niitä pitäisi johtaa.

Tutkimuksen mukaan menestyvät ihmiset yksinkertaisesti 
käyttävät enemmän aikaa ajatteluun.

Kaikissa edellä mainituissa tehtävissä on kyse metataidoista. Metataidot 
tarkoittavat taitoja, jotka ovat kaiken tekemisen taustalla. Ne määrittävät 
miten hyvän strategian tai markkinointisuunnitelman teemme tai miten 
tuottavasti päivän käytämme. Siksi ne ovat niin tärkeitä ja siksi ne määrit-
tävät pitkälti myös toimintamme tuloksellisuuden. 

Keskeistä on varata aikaa suunnitteluun ja ajatteluun. Tuoreen tutkimuk-
sen mukaan menestyvät ihmiset yksinkertaisesti käyttävät enemmän 
aikaa ajatteluun. Tutkimus kertoo, että he eivät ole yhtään sen älykkääm-
piä kuin muut, mutta he ajattelevat strategisemmin, päivittäin. 

Kaikki menestys perustuu siihen, että ensin on ajatus, sitten teko.
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36. Ajanhallinta ja tekemisen organisointi
Vesa Tiensuu

Myös ajanhallinta ja asioiden priorisointi ovat metataitoja. On viisautta va-
lita oikeat tehtävät oikeassa järjestyksessä. Kaikki tehtävät eivät ole yhtä 
tärkeitä, eikä kaikilla tehtävillä ole yhtä kiire. 

Silloin kun olen ollut vaikeiden ja monimutkaisten haasteiden edessä, asi-
oiden jäsentäminen Powerpoint-kuvioiden tai Excel–taulukoiden muotoon 
on auttanut kovasti. Vaikeampien asioiden osalta se on saattanut vaatia 
kymmeniä malleja ja laskelmia, mutta lopputuloksena on ollut kaaoksen 
jäsentänyt toimintasuunnitelma, jota on helppo seurata.

Yksi keino saada tekemiseen järjestystä on tehdä alla olevan tyyppinen 
Excel–harjoitus. Vaikka taulukko on yksinkertainen ja helppo tehdä, se pa-
kottaa miettimään ajanhallintaa ja tekemistä ja sen seurauksena elämään 
ehkä saadaan ainakin väliaikaisesti järjestys. Tällaisen taulukon vahvuus 
on siinä, että se kokoaa yhteen kaiken oleellisen ja sitä voi tarpeen tullen 
aina muokata uudestaan. 

Toiminnan suunnittelu ja ajanhallinta.

78Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



37. Menestymisen resepti 
Vesa Tiensuu

Tiedetään, että menestyminen edellyttää kovaa työntekoa, mutta pelkkä 
työn tekeminen ei riitä. Vähintään yhtä tärkeää on yrittää tehdä oikeita 
asioita oikein. 

Jääkiekkolegenda Juhani Tamminen kävi joulukuussa 2016 luennoimassa 
aiheesta Etelä-Pohjanmaalla. Yksi Tamin teeseistä oli, että 95 %:n tekemi-
nen tuottaa 50 %:n tuloksen. Tämä pitää paikkaansa varsinkin tiukoissa 
neuvotteluissa ja myyntitilanteissa, joissa kilpailijat antavat kaikkensa 
voittaakseen kaupan. Se joka laittaa itsensä peliin päivästä toiseen on 
todennäköisesti voittaja. Toinen Tamin teeseistä oli jatkuva kehittyminen. 
On ihan sama mikä sinun lajisi on, mutta jos jäät junnaamaan paikallesi, 
kilpailijat ajavat ohi. 

Tuoreen tutkimuksen mukaan huipputuottavat ihmiset viettävät 
säännöllisesti myös luppoaikaa.

Keskittymistä työhön pidetään tehokkuuden kannalta hyveenä, mutta 
tuottavaan työhön liittyy myös luovuus. Tutkimusten mukaan näyttää näet 
siltä, että liiallinen työssä pinnistely voi jopa heikentää luovuutta. Tämä on 
ihan järkeenkäypää, sillä urheilussakin rento tekeminen tuottaa yleensä 
parhaan tuloksen. 

Nykyisen työkulttuurin olettamuksena on, että istumme tehokkaana 8 
tuntia päivässä työpöytämme ääressä. Mutta tuottavuuden kannalta 
päivään on järkevää varata myös niitä kevyempiä, ns. luppoaikoja. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan huipputuottavat ihmiset toimivat juuri näin. He te-
kevät kovasti töitä, mutta ottavat myös lepotaukoja. Tutkimuksen mukaan 
optimaalinen työn ja palauttavan ajan suhde on 52 minuuttia työtä ja 15 
minuuttia lepoa. Sattumalta tuo suhde on melko samanlainen kuin koulu-
jen päivärytmi Suomessa.

Yllä kerrottu selittyy luovuuden luonteella. Huomasin aikoinaan väitös-
kirjatyössäni, että on olemassa kahdenlaista luovuutta, nimittäin kumu-
latiivista ja simultaania luovuutta. Kumulatiivinen luovuus tarkoittaa sitä 
hyvää päivittäistä työtä, jota teemme viikosta ja kuukaudesta toiseen. 
Urheilutermein sitä voisi kuvata 5000 metrin lenkiksi. Mutta on olemassa 
myös toisenlaista luovuutta, joka vaatii kovaa puristamista suurella ener-
gialla. Tätä luovuuden lajia voisi kuvata juoksuharjoituksena jossa juos-
taan 10*500 metriä kovaa. Ja silloin kun juostaan kovaa, on vetojen välissä 
pakko pitää taukoa, muuten siitä ei vain tule mitään. 

Tämä luovuuden laji selittää osaltaan yllämainitun tutkimuksen huippu-
tuottavien ihmisten työn rytmittämisestä. Heidän luovuudenlajinsa on siis 
simultaania eli he ottavat päivän mittaan kovia spurtteja, jotka vaativat 
myös sitä palautumisaikaa.  
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Aika ajoin on järkevää miettiä, onko se mitä tehdään ja miten 
tehdään tavoitteiden kannalta järkevin toimintatapa.

On hyödyllistä reflektoida omaa toimintaansa säännönmukaisesti. Se tar-
koittaa sitä, että aina aika ajoin mietitään, onko se mitä tehdään ja miten 
tehdään tavoitteiden kannalta järkevin toimintatapa. Näin tekevät mm. 
monet huippu-urheilijat, tavoitteena jatkuva kehittyminen.

Viimeisenä jälleen esimerkki urheilusta. Yleisurheilun MM- kisojen 100 
metrin finaalissa Justin Gatlin johti juoksua vielä muutama metri ennen 
maaliviivaa, mutta sortui yliyrittämiseen, kun tavoite oli jo maaliviivan 
ylittämisessä. Viereisellä radalla Usain Bolt keskittyi juoksemiseen eli 
tekemiseen ja meni viime metreillä ohi voittajaksi. Sama periaate toimii 
myös yrityselämässä. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja hyvin tiedostettuja, 
mutta sen jälkeen fokuksen tulisi olla tekemisessä. Näin tekevät tutkimus-
ten mukaan huippumenestyvät yritykset. Ne uskovat, että keskittyminen 
tekemään hyvää työtä päivittäin tuottaa myös hyviä tuloksia.

Lajista riippumatta keskittyminen tekemiseen erottaa voittajat.
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38. Ajatuksia luovuudesta 
Vesa Tiensuu

Nyky-yhteiskunta perustuu rationaalisuuteen ja analyysiin. Suomessakin 
on pohdittu päät puhki mikä on vikana kun talous ei vedä. Tätä todellisuut-
ta voidaan kuvata rationaalisuuden ylivallaksi. Se uskoo, että ongelmat 
voidaan ratkaista rationaalisesti tilannetta analysoiden. Nykymaailma 
ihannoi älyä. Se on puhdasta, se on rationaalista, eivätkä tunteet sotke 
sitä.  Mutta onko se koko totuus?

Aivotutkimuksen mukaan näin ei ole. Se nimittäin osoittaa aukottomasti, 
että ilman tunteita tulevaisuuden suunnittelu, päätöksenteko tai edes 
päivittäisessä elämässä pärjääminen ei vain luonnistu. Aivotutkimus näet 
osoittaa, että kehollamme ja tunteillamme on merkittävä rooli ihmisen 
”rationaalisessa” toiminnassa.

Aivotutkimus osoittaa aukottomasti, että ilman tunteita 
tulevaisuuden suunnittelu, päätöksenteko tai edes päivittäinen 
elämä ei vain luonnistu.

Itse asiassa tässä ei ole mitään uutta. Näin huippututkijat ovat toimineet 
jo pitkään. Kaikkien tuntema fyysikko, Albert Einstein oli kuuluisa siitä, 
että hän hahmotti ongelmia mielikuvien kautta, päätti tulevista tutkimus-
suunnista lihastuntumalla - mikä tuntui oikealta tavalta edetä - ja määritti 
ongelmat ja niiden perustelut rationaalisesti, seuraavassa vaiheessa.

Näin toimii myös moni muu Nobel–palkittu tutkija ja kirjailija. Siinä ei 
sinänsä ole mitään ihmeellistä. Vain käsityksemme huippusuorituksesta 
ovat ihmeellisiä, eivätkä ne perustu akateemiseen tutkimukseen tai bio-
logiaamme. Aivotutkimuksen mukaan teemme suunnitelmia ja päätöksiä 
nojaten enemmän tai vähemmän tietyntyyppiseen kehontuntemukseen, 
joka perustuu aikaisempaan kokemukseemme ja ”tunnepohjaiseen” tietä-
mykseen.

Ihmisen alitajunnan kyky havainnoida ja prosessoida tietoa ympäristös-
tämme on huikea, ja vain pieni osa siitä on tietoisen mielemme käytettä-
vissä. Tätä kutsutaan myös intuitioiksi, jota monet yritysjohtajatkin käyt-
tävät. Joku ratkaisu vain tuntuu oikealta ilman, että osaamme tarkemmin 
kertoa syytä siihen. Se on tunnepohjaista tietoa, joka ei tavoita tietoista 
mieltämme.

Vaikka intuitio on hyvä työväline, se ei ole yksistään riittävä instrumentti 
päätöksenteon pohjalle. Intuition tuottamat ratkaisut ja suunnitelmat 
tulee vielä arvioida ja analysoida rationaalisesti. Mutta yhdessä intuitio 
ja rationaalinen arviointi muodostavat tehokkaan työkalun, joka tuottaa 
parhaimmillaan niitä uusia tuote- ja liikeideoita, jotka nostavat Suomen 
nousuun.
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Pelkkä intuitio ei riitä, vaan sen tuottamat ratkaisut ja 
suunnitelmat tulee vielä arvioida ja analysoida, rationaalisesti.

Eräs tapa käyttää alitajunnan voimaa, joka siis toimii koko ajan, on an-
taa sille ”käskyjä”. Illalla kotiin tultuamme tai ennen nukkumaanmenoa 
voimme tietoisesti miettiä liiketoiminnan haasteitamme tai tulevaa päivää 
ilman varsinaista pyrkimystä ratkaista ongelmaa. Se siis tarkoittaa ongel-
mien ja haasteiden ”syöttämistä” aivoille. 

Itse teen näin usein kirjoittaessani.  Mietin mistä haluaisin kirjoittaa, mitkä 
voisivat olla teemoja, joista kirjoittaa, ja yleensä aamulla sitten kirjoitan tä-
män teeman suoraan tietokoneen näytölle. Se perustuu siihen, että aivot 
ovat alitajuisesti työstäneet yön aikana saamaansa tehtävää, ja joka sitten 
tulostuu aamulla paperille.

Oman käsitykseni mukaan keskeistä pyrkimyksessä huippusuoritukseen 
on analyysin ja intuition, tietoisen ja tiedostamattoman mielen saumaton 
yhteistyö. Ihmisen tietoinen mieli kun on liian rajoittunut laajojen kysy-
mysten tai ongelmien ratkaisemiseen. Niinpä esim. monet huippututkijat 
pyrkivät saamaan aivojen tietoisen ja tiedostamattoman mielen keskuste-
lemaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on opittavissa oleva taito, jota 
monet luovaa työtä tekevät hyödyntävät. Rationaalisen mielen ja tunteiden saumaton yhteistyö on tie menestykseen.
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39. Työelämän laillinen doping
Vesa Tiensuu

Me kaikki tiedämme, että valitettavan monet urheilijat käyttävät kiellettyjä 
hormoneja. Urheilussa hormonien käyttö on kiellettyä, mutta miten on 
asian laita työelämässä. Voisimmeko hyötyä ”laillisista” ja luonnollisista 
hormoneista ja voisivatko nämä luonnolliset hormonit parantaa sekä tuot-
tavuutta että työhyvinvointia?

Ihmisen kehossa vaikuttaa luontaisesti erilaisia hormoneja, joilla on omat 
tehtävänsä. Dopamiini ohjaa meitä kohti tavoitteita, endorfiinit pitävät 
meidät liikkeessä, serotoniini tasoittaa elämän myrskyjä ja oksitosiini 
liittää meidät muihin ihmisiin.

Dopamiini 

Monet hakevat dopamiinia vapaa-ajalla, musiikkikonserteista, tanssimi-
sesta tai laskuvarjohypyistä, mutta dopamiinia on tarjolla myös työelä-
mässä. Dopamiini liittyy tavoitteiden saavuttamiseen. Kun saavutamme 
myyntitavoitteet tai teemme uuden diilin, elimistömme palkitsee meidät 
dopamiiniannoksella. Se on addiktoivaa samalla tavalla kuin liikunta. Ha-
luamme kokea uudestaan ja uudestaan tuon koukuttavan onnistumisen 
tunteen. Dopamiinia voidaankin pitää aineena, joka pitää meidät käynnis-
sä. 

Dopamiinin tuotanto aktivoituu myös silloin, kun koemme jotakin uutta. 
Siksi kuluttajat etsivät kaupoista aina jotain uutta vaikka vanhatkin tavarat 
olisivat vielä aivan kelvollisia. Myös uusien tuotteiden tai palveluiden luo-
minen on kuin huumetta, mikä luo hyvää oloa. Sanotaankin, että luovan 
ihmisen paras palkinto on itse keksiminen. 

Endorfiinit

Endorfiinien tarkoitus on auttaa ihmistä kestämään kipua ja rasitusta. Se 
pitää ihmisen liikkeessä. Siksi niiden eritys lisääntyy erityisesti rasittavan 
liikunnan myötä. Myös nauraminen tuottaa endorfiinia ja on hyvä lääke 
stressiin. On vaikea olla stressaantunut kun naurattaa. Siksi huumoria 
viljelevä työilmapiiri parantaa jaksamista ja hyvinvointia.

Serotoniini 

Serotoniini on hyvän olon hormoni. Työstä saatava positiivinen palaute 
voi tuottaa serotoniiniryöpyn. Se liittyy tunnustuksen saamiseen, arvok-
kuuden kokemiseen ja itseluottamukseen. Siksi kaikenlainen projektien, 
uusien tuotteiden ja ylipäänsä onnistumisen juhlistaminen on tärkeää. 
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Oksitosiini 

Oksitosiini on hormoni, joka tekee meistä sosiaalisia. Tietyssä mielessä se 
on ystävyyden ja hyvän tahdon hormoni. Oksitosiinia erittyy kun teemme 
hyvää toisille. Toisten auttaminen on hyväksi myös terveydelle. Erään 
tutkimuksen mukaan epäitsekkäillä ikäihmisillä oli puolet pienempi riski 
kuolla tutkimusjakson aikana kuin itsekkäämmillä. Toisen tutkimuksen 
mukaan vapaaehtoistyössä toimivat nuoret olivat onnellisempia kuin nuo-
ret, jotka eivät auttaneet toisia. Töissä tämä tarkoittaa sitä, että kun teet 
hyvää muille, teet hyvää myös itsellesi.

Hyvän olon tunne tulee pitkälti turvallisuudesta. Siksi turvallisuuden tun-
teen luominen työpaikalle on tärkeä osa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden 
kulttuuria.

Myös aivoja voi 
jumpata.

Artikkeli perustuu Jani Kaaron Hyvä mieli hormoneilla 
-artikkeliin, Simon Sinekin Nordic Business Forumissa 
2.10.2015 pitämään luentoon, valikoituihin lääketieteellisiin 
lähteisiin sekä kirjoittajan omiin tulkintoihin.
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TUOTELIIKETOIMINTA, 
TUOTEKILPAILUKYKY JA 
OIKEAT TUOTTEET

”Tuotteistetun ja tuotteistamattoman tuotteen 
tai palvelun ero on siinä, että ensimmäisestä saa 

paremman hinnan, ja sitä asiakkaat ostavat.”

Osa 6
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40. Tuotekilpailukyky ja yrityksen menestyminen
Vesa Tiensuu

Yritystoiminta perustuu aina tuotteeseen tai palveluun, jota asiakkaat 
sitten ostavat. Mutta jostain syystä yrityksen kasvaessa tämä varsin yk-
sinkertainen ”totuus” usein unohtuu. Myöhemmissä vaiheissa yritykseen 
syntyy rakenteita ja käytäntöjä, on laskentatoimea, tuotantoa, logistiikkaa 
jne. ja niiden myötä yritystoiminnan alkuperäinen tavoite usein hämärtyy 
eli pyrkimys tehdä tuotteita ja palveluita, joita asiakas rakastaa. Asiakkaat 
kun ostavat tuotteita ja palveluita, ei yritystä. Siksi yrityksen menestymi-
sen kannalta keskeistä on sen tuotekilpailukyky.

Toinen totuus on, että tulevaisuudessa tulisi pyrkiä tuottamaan 
korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita, joista asiakas on valmis 
maksamaan hieman enemmän.

Mitä tuotekilpailukyky sitten tarkoittaa nykyajan Suomessa? Selvää on, 
että korkean elintason maana tavallisilla tuotteilla ei pärjää, koska ne teh-
dään Aasiassa halvemmalla. Paljon toitotettu totuus on, että suomalaiset 
tuotteet ovat liian kalliita, tarkalleen sanottuna sen 15 prosenttia. Toinen 
totuus on, että tulevaisuudessa tulisi pyrkiä tuottamaan korkean lisäar-
von tuotteita ja palveluita, joista asiakas olisi valmis maksamaan hieman 
enemmän.  

Jos hyväksytään, että tuotekilpailukyky on yrityksen menestymisen 
kannalta elintärkeää, niin seuraavaksi voidaan miettiä mitä se tarkoittaa 

käytännössä mm. strategisen suunnittelun osalta.  Applen Steve Jobs ei 
pyrkinyt luomaan hienoja strategioita, hän pyrki luomaan hienoja tuottei-
ta. Hänellä ei ollut lennokkaita visioita siitä, mihin suuntaan yritystä veisi, 
vaan hänellä oli osuvia visioita siitä, millaisia tuotteita tulevaisuudessa 
tarvitaan. 

Ero perinteiseen strategiaprosessiin on tässä mielessä suuri. Tämä pro-
sessi kun menee perinteisesti niin, että vision pohjalta luodaan strategia 
vision saavuttamiseksi ja vasta kolmannessa vaiheessa mietitään, mitkä 
ovat ne tuotteet tai palvelut jotka tarvitaan strategian toteuttamiseksi. 
Steve Jobsin tuotekeskeisessä mallissa taas toimitaan toisessa järjestyk-
sessä eli ensin mietitään mitkä ovat tulevaisuuden voittajatuotteet ja sen 
jälkeen määritellään strategia sille, miten nämä tuotteet saadaan markki-
noille.

Vaikka ero vallitsevaan käytäntöön on suuri, tuotekilpailukyvyn merki-
tys näkyy nykyään mm. pörssiyhtiöiden kursseissa, jotka heiluvat sen 
mukaan miten kilpailukykyisiä uusia tuotteita tai palveluita yritykset 
sijoittajien mielestä markkinoille lanseeraavat. Vaikka sijoittajat ovat toki 
kiinnostuneita yrityksen strategioista ja niistä logistiikkaratkaisuista, heitä 
kiinnostaa kuitenkin ennen kaikkea se myyvätkö yrityksen tuotteet vai ei. 
Ja vaikka yrityksen brändi on tärkeä, ovat tuotteet ja palvelut vielä tär-
keämpiä, koska tuotteet ja palvelut luovat pitkälti brändin eikä minkään 
yrityksen brändi kestä heikkoja tuotteita, ei edes Applen.
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Kysymyksiä

Miten näet toimialasi tulevaisuuden tuotteiden tai palveluiden osalta?

Mitä sinun pitää tehdä, että sinulla on tulevaisuuden voittaja tuotteet tai palvelut?

Mitkä ovat sinun voittajatuotteesi 
tulevaisuudessa?
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41. Tuoteliiketoiminta
Vesa Tiensuu

Kaikki tietävät mitä hyvin hoidettu logistiikka ja tuotannon tehokkuus 
tarkoittavat, mutta kuinka moni on kuullut tuoteliiketoiminnasta? Tuote-
liiketoiminnalla tarkoitetaan alla olevan kuvan mukaisesti sitä liiketoimin-
nan osaa, joka on asiakkaalle näkyvää ja jonka perusteella asiakas tekee 
ostopäätöksensä. 

Asiakkaat ostavat sen osan yrityksestä mikä on heille näkyvää. 
Asiakas ei näe tuotantosaleihin tai logistiikkaketjuihin, 
asiakas näkee yrityksestä vain tuoteliiketoiminnan ja tekee 
ostopäätöksiä sen perusteella.

Monet yritykset ovat taitavia strategioissa, logistiikka ja tuotanto on 
tehokasta, mutta yritys ei ole asiakkaan mielestä kiinnostava. Näin kävi 
myös kamppailussa Nokian ja Applen välillä. Nokialla oli todennäköisesti 
maailman tehokkain tuotanto- ja logistiikkaketju ja hyvät strategiat, kun 
Applella taas oli haasteita niin tuotannossa kuin logistiikassakin, mutta 
Apple on edelleen maailman kannattavin kännykkävalmistaja. Ja mikä oli 
Applen salaisuus? Se oli keskittyminen tuoteliiketoimintaan tavoitteena 

hyvä muotoilu ja helppokäyttöinen tuote, monipuoliset palvelut ja houkut-
televa brändi. 

Asiakkaat eivät osta strategioita, eikä teknologioita tai logistiikkaratkai-
suja, he ostavat hyötyjä ja mielikuvia joita tuotteet ja palvelut tarjoavat, 
ja jotka konkretisoituvat yrityksen brändissä. Asiakkaat ostavat sen osan 
yrityksestä mikä on heille näkyvää. Ja syykin on varsin selvä. Tuoteliike-
toiminta toimii siinä rajapinnassa, joka yhdistää yrityksen ja asiakkaan. 
Asiakas ei näe tuotantosaleihin, asiakas näkee yrityksestä vain tuote-
liiketoiminnan ja tekee sen perusteella päätöksiä. Siitä huolimatta juuri 
nämä liiketoiminnan alueet ovat yleensä varsin vähällä huomiolla yritysten 
arjessa. 

Tuoteliiketoiminnan merkitys kasvaa sitä mukaa mitä lähempänä yritys 
toimii lopullisia asiakkaita ja mitä enemmän tuotteen/palvelun ostami-
seen liittyy tunneperäisiä tekijöitä. Tästä on hyvänä esimerkkinä älykelloja 
valmistava Suunto, jonka toimitusjohtaja totesi vähän aikaa sitten TV–
haastattelussa, että yrityksen menestymisen kannalta keskeistä on juuri 
tuoteliiketoiminnassa onnistuminen.
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Kysymyksiä

Mieti rehellisesti miten paljon aikaa, 
energiaa ja resursseja käytät tällä hetkellä 
tuoteliiketoiminnan  kehittämiseen?

Mitkä ovat ne tuoteliiketoiminnan alueet, 
jotka kaipaisivat eniten huomiota?
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42. Tuotestrategiat - se tärkein strategia?
Vesa Tiensuu

Monet pk–yrittäjät kokevat, että strategiakirjat eivät kosketa heitä. Ja syy-
kin on selvä, strategiakirjat perustuvat isoissa, monikansallisissa yrityksis-
sä tehtyihin tutkimuksiin, eivätkä niiden ohjeet ole sinänsä siirrettävissä 
pk-yrityksiin.  

Pk-yrityksissä tehdään kuitenkin koko ajan käytännöllisiä strategisia pää-
töksiä: mennäänkö uusille markkinoille, investoidaanko uuteen teknolo-
giaan tai millaisia uusia tuotteita tulevaisuudessa aiotaan kehittää. Tässä 
artikkelissa käsittelen tätä viimeistä kysymystä ja kysyn, että voiko yrityk-
sen tuotestrategia jopa olla pk-yrityksen tärkein strategia? Perustelen tätä 
seuraavasti: varsinkin pk-yrityksissä liiketoiminta pyörii tuotteiden/pal-
veluiden ympärillä. Niitä tuotetaan, niitä markkinoidaan ja niitä myydään. 
Ratkaisevaa on siis se, millaisten tuotteiden/palveluiden ympärillä tämä 
päivittäinen toiminta pyörii.

Tuotestrategia tarkoittaa sen määrittelyä, että mitä tuotteita 
tulevaisuudessa tarvitaan ja millaisia nämä tuotteet ovat?

Tuotestrategia tarkoittaa tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelyä, mitä 
tuotteita tarvitaan ja millaisia nämä tuotteet ovat. Tuotestrategian luo-
minen alkaa yleensä kysymyksellä siitä, mitä meillä jo on ja se jatkuu 

kysymyksellä siitä mitä tarvitaan? Mitä meiltä puuttuu, tarvitsemmeko 
vastineen kilpailijoille, onko uudentyyppisille tuotteille kysyntää tai kokeil-
laanko jotain ihan uutta? 

Seuraava kysymys on se, että mihin kannattaa satsata. Jos kyseessä on 
huonekalutehdas niin se voi tarkoittaa esim. päätöstä siitä, että nyt keski-
tytään kirjahyllyjen suunnitteluun ja sitten seuraavaksi lipastojen suunnit-
teluun. Priorisoinnissa on kyse myös resursseista ja aikatauluista. 

Kuvassa 1 on kuvattu varsin realistista tilannetta huonekalutehtaassa. 
Suurin kysymys on, satsaammeko moderniin vain klassisempaan tyy-
lisuuntaan. Seuraava kysymys on, että mikä on se tuoteryhmä, joihin 
laitetaan ensin paukkuja. Kolmantena kysymyksenä on muotoilun laatu, 
tehdäänkö perustuotetta, jotain vähän parempaa vai huippumuotoilua.
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Kysymyksiä

Mitä ja millaisia tuotteita tarvitset lähitulevaisuudessa kipeimmin?

Millä aikataululla ja missä järjestyksessä nämä tuotteet pitää 
saada markkinoille?

Case huonekalutehtaan tuotestrategiasta.
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43. Ajatuksia tuotevalikoimasta – osa I
Vesa Tiensuu

Tuotevalikoiman laajuus on ikuisuuskysymys johon ei ole oikeaa vastaus-
ta. Joillain menestyvillä yrityksillä, kuten Huaweilla, on hyvin laaja valikoi-
ma, kun taas Applella melko suppea. Molemmilla toimintamalleilla voi siis 
menestyä, mutta laajaan valikoimaan liittyy tiettyjä riskejä, joita avaan 
seuraavassa kuuluisan hillopurkkicasen kautta. 

Tässä kuuluisassa tutkimuksessa isossa supermarketissa testattiin hil-
lopurkkien määrän ja menekin suhdetta. Ensin marketissa oli esillä suuri 
määrä hillopurkkeja. Asiakkaat pitivät tästä, koska se antoi valinnanva-
pauden tunteen, mutta myynti oli suhteellisen heikkoa. Toisessa vaiheessa 
hillopurkkien määrä oli rajatumpi ja myynti oli selkeästi parempaa.

Tämä vai tämä? Mieli hylkii hämmennystä!
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ihminen hylkii luontaisesti epävarmuutta. Mitä enemmän 
vaihtoehtoja, sitä enemmän epävarmuutta, ja sitä vähemmän 
kauppaa. 

Mitä tästä voi oppia? Ilmeisesti ihminen hylkii luontaisesti epävarmuut-
ta. Ja mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä enemmän epävarmuutta, ja sitä 
vähemmän kauppaa. Siksi monet yritykset kuten Apple pitävät tietoisesti 
oman tuotevalikoimansa suhteellisen rajattuna. 

Sama ilmiö näkyy myös huonekalukaupassa. Katselin tässä eräänä päi-
vänä tutun huonekalutehtaan nettisivuja. Tiesin ennestään, että tehtaan 
tavoitteena oli ollut kasvattaa merkittävästi tuotevalikoimaansa ja nyt se 
oli todella kasvanut. Se oli kasvanut niin, että en enää kyennyt hahmotta-
maan miten eri tuoteperheet erosivat toisistaan, ja se herätti ahdistusta. 
Muistan miettineeni, että todennäköisesti näin reagoi varsin moni muukin 
asiakas.

Toisaalta tuotevalikoiman laajentaminen tuntuu olevan tänä päivänä 
muodissa. Tämä näkyy mm. autotehtaiden mallistossa. Pyrkimyksenä 
on tarjota jokaiseen tuote- ja kokoluokkaan oma vaihtoehto. Jotkut ovat 
onnistuneet pitämään tästä huolimatta tuotevalikoimansa ymmärryksen 
rajoissa, osalla tuotevalikoima tuntuu olevan niin monimutkainen kokonai-
suus, että vaihtoehtojen jäsentäminen edellyttää pro-tason tuotetietoutta.

Tuotevalikoiman laajuuden määrittely on siis tiedettä ja taidetta. Tärkeää 
on kuitenkin se, että oli mallisto miten laaja tahansa, sen pitää olla jäsen-
tynyt niin selkeästi, että asiakas ymmärtää mistä eri malleissa tai mallis-
toissa on kyse ja miten ne poikkeavat toisistaan. Kuten alussa todettiin, 
mieli hylkii hämmennystä ja vaikka vaihtoehdot ovat periaatteessa hyvä 
asia, rajattu valikoima on aina turvallisempi vaihtoehto.

Kysymyksiä
Onko tuotevalikoimasi kohderyhmää ajatellen sopivan laaja?

Onko tuotevalikoimasi kohderyhmää ajatellen riittävän selkeä 
ja helposti jäsennettävissä? 
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44. Ajatuksia tuotevalikoimasta - osa II
Vesa Tiensuu

Uusien tuotteiden pohtiminen perustuu kaikesta teknologisesta ja tie-
teellisestä edistyksestä huolimatta edelleen pitkälti henkilökohtaiseen 
tuntumaan. Kysymys siitä, millaisia tuotteita tulevaisuudessa tarvitaan, on 
niin monimuotoinen, että sitä on hyvin vaikeaa saada esim. Excel-taulukon 
muotoon. Niinpä päätöksiä tehdään monesti mutu-tuntumalla, intuitiota 
hyödyntäen. Tässä kuitenkin muutama ajatus siitä, miten tuotevalikoiman 
määrittelyä voi tehdä hieman rationaalisemmin.

Monissa yrityksissä mietitään uusia tuotteita/palveluita kilpailijoiden 
kautta. Tutkitaan millaisia tuotteita kilpailijoilla on ja tehdään vastine sille. 
Näin toimitaan myös autoteollisuudessa, jossa autotehtaat ovat kilvan 
esitelleet uusia konsepteja. Tämä on ihan järkevää toimintaa, vaikkakaan 
ei hirveän innovatiivista.

Toinen suosittu tapa miettiä uusia tuotteita on analysoida sitä mitä 
markkinoilta puuttuu. Esim. huonekaluteollisuudessa voidaan kiertää 
jälleenmyyjiä ja tulla siihen johtopäätökseen, että markkinoilta puuttuu 
säilytystilaa tarjoavia sohvapöytiä. Tämä lähestymistapa on siinä mielessä 
mielekäs, että tällainen tuote on suhteellisen helppo saada markkinoille, 
koska kilpailijoita ei ole. Näin syntyvällä tuotteella on myös uutuusarvoa ja 
siinä mielessä se voi ainakin potentiaalisesti kiinnostaa asiakkaita.

Ipodiin johtaneen projektin tehtävänanto oli, että tehkää soitin 
johon mahtuu 1000 kappaletta musiikkia.

Kolmas yleinen tapa on pohtia suunnitelmallisesti yksin tai ryhmässä sitä, 
millainen uusi tuote voi olla. Tavoitteena voi olla hieman erilainen tuote, 
uuden tyyppinen tuote tai konseptuaalisesti parempi tuote. Hyvä esimerk-
ki konseptuaalisesti hyvästä tuotteesta on matkapuhelin, jossa yhdistyy 
lukuisia tuotteita kuten kamera, navigaattori, MP3–soitin jne. Tässä tehtä-
vässä auttaa elämän tutkiminen. Maailman katseleminen avoimin mielin 
esim. ulkomaanmatkoilla tai messuilla voi tuottaa oivalluksen uusista 
tuotemahdollisuuksista. 

Suurilla ajatuksilla voi saavuttaa pieniä ihmeitä.
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Neljäs yleinen keino uusien tuoteideoiden luomiseksi on visiointi. Millaisia 
uusia tuotteita asiakkaat voisivat tulevaisuudessa haluta? Tämä ajatte-
lu perustuu muutoksiin asiakkaiden tarpeissa ja elämäntavoissa. Se voi 
tarkoittaa uutta oivallusta siitä, miten uusi tuote tai tuoteominaisuus 
voisi tehdä asiakkaan iloiseksi tai helpottaa asiakkaan elämää. Eräs näin 
syntynyt tuote oli aikoinaan suuren suosion saavuttanut iPod, jonka teh-
tävänanto kuului yksinkertaisuudessaan, että tehkää soitin johon mahtuu 
1000 kappaletta. iPodin menestyminen perustui siihen, että siihen ai-
kaan MP3-soittimiin ei mahtunut kovin montaa musiikkikappaletta, mikä 
luonnollisesti rajoitti musiikista nauttimista. Vaikka 1000 kappaleen soitin 
ei perustunut mihinkään tutkimukseen tai tarpeeseen, se muutti koko 
tuoteluokan haluttavuutta ja suosiota.

Tuotevalikoiman luomisessa yhdistyy parhaimmillaan 
systemaattinen kokeilu ja testaaminen sekä luovat ideat.

Usein sanotaan, että liiketoiminta on henkimaailman asioita ja sitä se on 
varsinkin tuotevalikoiman luomisen kohdalla. Koskaan ei voi varmasti 
tietää mitkä tuotteet lähtevät lentoon ja mitkä eivät. Tuotevalikoiman luo-
misessa yhdistyy parhaimmillaan systemaattinen kokeilu ja testaaminen 
sekä luovat ideat. Tärkeää on kuitenkin se, että yrityksessä tehdään koko 
ajan työtä uusien tuotteiden kehittämiseksi, sillä kilpailijat tuovat uutuuk-
sia markkinoille yhä nopeammalla tahdilla.
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45. Kehitä ketterästi kokeillen!
Jarno Poskela

Uusien palveluiden kehittämisessä kannattaa hyödyntää ketteriä ja no-
peita kokeiluja – kokeilevaa kehittämistä. Palveluliiketoiminnassa uusi-
en ideoiden käytännön kokeileminen jo keskeneräisinä on suhteellisen 
yksinkertaista, ja se voi tapahtua häiritsemättä päivittäistä liiketoimintaa. 
Kokeilevassa kehittämisessä pääsee eteenpäin maalaisjärjellä ja kiinnittä-
mällä huomiota seitsemään asiaan: ketteryyteen, oppimiseen, käyttäjiin, 
erilaisiin prototyyppeihin, innovointiin, liikeneviin resursseihin ja epäonnis-
tumisiin. 

Kokeileva kehittäminen perustuu ketterän kehittämisen malleille. Yksityis-
kohtaisen etukäteissuunnittelun sijaan, kehittämisessä edetään tekemällä 
sarja yksinkertaisia kokeiluja, joita toistetaan tarpeen mukaan. Kokeilevas-
sa kehittämisessäkin suunnitellaan, mutta se tapahtuu kokeilu kerrallaan 
kehittämisprosessin edetessä. Näin kehittämisessä päästään nopeasti 
eteenpäin ja suuntaa voidaan ketterästi muuttaa uuden tiedon karttuessa. 
Kokeilut kohdistetaan aina kriittisimpiin epävarmuuksiin eli asioihin, joista 
kipeimmin tarvitaan uutta tietoa. Palvelukehityksessä keskeisenä lähtö-
kohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja heidän käyttäytymisensä.

Yksi keskeinen haaste on löytää mahdollisimman nopea, 
yksinkertainen ja kustannustehokas tapa kokeilla kehitysidean 
toimivuutta kohderyhmän kanssa.

Kokeiluista on opittava, jotta palvelukehityksessä päästään tehokkaasti 
eteenpäin. Hyvä kokeilu tuottaa kehittäjille uutta tietoa, jonka varassa ke-
hittämistyötä voidaan jatkaa ja tarkentaa. Yksi keskeinen haaste on löytää 
mahdollisimman nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa kokeilla 
kehitysidean toimivuutta kohderyhmän kanssa. Kokeilussa käyttöta-
pahtuman havainnointi ja tiedon systemaattinen kerääminen käyttäjiltä 
mahdollistavat oppimisen ja epävarmuuksien poistamisen. Saatua tietoa 
ja palautteita on myös analysoitava tarkasti. Kokeilun tuloksia on arvioita-
va sekä yksilöinä että kehitysryhmänä oppimisen maksimoimiseksi.

Kokeileva kehittäminen tapahtuu yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. 
Kokeilevan kehittämisen tavoitteena on päästä nopeasti kiinni suoraan 
asiakasrajapintaan – tilanteisiin, joissa käyttäjille voidaan tuottaa mahdol-
lisimman aito kokemus palvelun käyttämisestä. Käyttäjien osallistamises-
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sa on tehtävä monia kierroksia kehittämisprojektin aikana. Idean kokeile-
minen jo raakileena aidossa käyttöympäristössä on usein haastavin vaihe. 
Kokeilun kohderyhmän pitää edustaa mahdollisimman hyvin palvelun 
todellisia käyttäjiä luotettavan palautteen saamiseksi. Kehitysidea pitää 
myös pystyä konkretisoimaan sille tasolle, että käyttäjät ymmärtävät 
palvelun kokeilutilanteessa ja saavat näin aidon käyttökokemuksen. Kokei-
luun osallistuvalla käyttäjällä voi olla kehittämisessä monta roolia. Hän 
on palveluaihion kokeilija, palautteen antaja ja myös kehittäjä, joka oman 
käyttökokemuksensa pohjalta jakaa ideoitaan palvelun edelleen kehittä-
miseksi.

Erilaiset ja eritasoiset prototyypit kuuluvat kokeilevan kehittäjän keinova-
likoimaan. Ne mahdollistavat palveluidean nopean konkretisoinnin siten, 
että idea ymmärretään ja käyttäjiltä saatu palaute on hyödyllistä. Kes-
keinen ajatus on kääntää abstrakti kehitysidea konkreettiseksi ja ”käsin 
kosketeltavaksi”, mikä mahdollistaa ideoiden toimivuuden kokeilemisen ja 
testaamisen käytännössä. Kokeilevassa kehittämisessä erilaisten alkeel-
listen prototyyppien (esim. esite, malli, video, näyteikkuna) rooli korostuu.

Kokeileva kehittäminen vaatii luovaa innovointia. Yksinkertaisten kokeilui-
deoiden löytäminen on ensimmäinen haaste – miten kokeilla ideaa nope-
asti ja kustannustehokkaasti? Palvelukonseptin kehittäminen ja erilaisten 
ongelmien ratkaisu asettavat kehittäjille innovointihaasteita kehityspro-
sessissa. Onnistunut innovointi vaatii avointa mieltä, rohkeutta, hyvän me-
netelmän ja riittävän erilaisia ihmisiä. Innovointi ei ole pelkästään ideointia 
vaan myös ideoiden systemaattista arviointia ja konkretisointia toimiviksi 
palvelukonsepteiksi.

Kokeilemalla oppii, ehkä jopa enemmän kuin paperille suunnittelemalla.
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Kokeilevassa kehittäminen vaatii keskeneräisyyden ja 
epäonnistumisen sietämistä – välillä kokeilu onnistuu 
suunnitellusti mutta usein tapahtuu jotain odottamatonta.

Kokeileva kehittäjä toimii välittömästi liikeneviä resursseja hyödyntäen. 
Kehittäjä toimii yrittäjämäisellä asenteella lähtien liikkeelle ketterästi 
käytettävissä olevilla resursseilla (tekijät, osaaminen, raha, aika), eikä jää 
odottamaan resurssien vapautumista tai uusien resurssien hankkimista. 
Kokeileva kehittäjä käyttää myös yrittäjämäisesti kaikkia olemassa olevia 
verkostojaan, joita voi kehitystyössä hyödyntää. Luova innovointi sekä 
yrittäjämäinen usko ja sitkeys astuvat peliin, kun resurssit käyvät vähiin. 

Kokeileva kehittäminen vaatii keskeneräisyyden ja epäonnistumisen sietä-
mistä – välillä kokeilu onnistuu suunnitellusti, mutta usein tapahtuu jotain 
odottamatonta. Näistä arvokkaista kokemuksista opitaan ja saatua tietoa 
hyödynnetään seuraavan kokeilun suunnittelussa ja palvelukonseptin 
konkretisoinnissa. Tämä vaatii sekä kehittäjiltä että kehittävältä yrityk-
seltä uudenlaista asennetta epäonnistumisiin. Kokeilevan kehittäjän on 
pystyttävä elämään epävarmuuden kanssa ja sallittava itselleen epäonnis-
tumiset asiantuntijarooliin kuuluvana normaalina tekijänä. Oppimisen nä-
kökulmasta sekä onnistumiset että epäonnistumiset ovat yhtä arvokkaita.

Ja mikä parasta, kokeileva kehittäminen on myös hauskaa – konkreettista 
kehittämistä jatkuvan suunnittelun sijaan. Miten on - kokeilisitko sinäkin 
kokeilevaa kehittämistä?
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46. Hyvä tuote- ja palvelukonsepti
Vesa Tiensuu

Hyvän tuote- tai palvelukonseptin luominen on tiedettä ja taidetta. Joskus 
se onnistuu ja joskus ei. Tavoitteena on hyvä tuotekonsepti, mutta millai-
nen on hyvä tuote- tai palvelukonsepti? Itse olen määritellyt sen siten, että 
hyvä tuote- tai palvelukonsepti lisää tai parantaa jollain tavalla yksilön, 
yhteisön, kansakunnan tai ihmiskunnan elämänlaatua. 

Tavoitteena on yksinkertaisesti onnellinen asiakas.

Yleisellä tasolla hyvä tuote- tai palvelukonsepti tuottaa erilaisia hyötyjä: 
Se voi helpottaa asiakkaan elämää, se voi tuottaa elämyksiä ja merkityk-
siä asiakkaalle ja se voi myös luoda asiakkaalle turvallisuuden tunnetta. 
On mobiilipalveluita, jotka kertovat miten pääsemme paikasta toiseen tai 
ovatko junat aikataulussa. Musiikkipalvelu Spotifyn suosio taas perustuu 
siihen, että se tuottaa asiakkaalle jatkuvasti musikaalisia elämyksiä loput-
toman musiikkivaraston muodossa. Apple tuottaa brändinä asiakkailleen 
merkityksiä ja, kuulumista tiettyyn porukkaan, mikä on edelleen cool. 
Myös turvallisuuden tunne voi tuottaa onnellisuutta: Volvolla ajat perheen 
kanssa turvallisesti kotiin.  

Mutta miten luoda menestyviä tuotteita? Yksi tapa on pohtia menestyste-
kijöitä, joissa pitää onnistua. Ne ovat niitä ominaisuuksia, joita asiakkaat 
arvostavat ja käyttävät ostokriteereinä. Ensin analysoidaan miten kilpaili-
jat ovat onnistuneet niiden toteuttamisessa. Seuraavassa vaiheessa poh-
ditaan mitkä voisivat olla niitä tekijöitä, joissa sinä voit onnistua paremmin 
kuin kilpailija. Toinen kirjallisuudessa mainittu hedelmällinen lähestymista-
pa on pohtia tuotteen/palvelun laatua. Tätä näkökulmaa voi miettiä mm. 
seuraavien kysymysten muodossa: 

Mieti mistä tunnistaa sinun alallasi laadukkaan tuotteen 
tai palvelun?

Mitä voisit tehdä, että sinun tuotteesi / palvelusi olisi 
aikaisempaa laadukkaampi, mitä pitäisi parantaa?
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Joskus parhaat tuoteideat syntyvät ikään kuin vahingossa, miettien hie-
man erilaisesta näkökulmasta. Tiedätkö mikä tuote on vieressä olevassa 
kuvassa tai miten se syntyi? Kyseessä on jalalla avattava roskakori, joka 
syntyi kun mietittiin, miten liikuntarajoitteiset ihmiset kykenisivät käyttä-
mään roskakoria itsenäisesti. Joskus erityistarpeita miettien voi syntyä 
aivan erityisiä tuotteita.

Erityistarpeesta erityisen menestykselliseksi tuotteeksi.
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47. Konseptuaalisesti hyvä tuote?
Vesa Tiensuu

Oikealla olevassa kuvassa on tuotteita eri aikakausilta. Ylärivillä olevat 
tuotteet olivat oman aikansa tähtiä, edistyksellisiä konsepteja, jotka tuot-
tivat asiakkaille merkittäviä hyötyjä. Alla on tämän päivän tuotekonsepti, 
joka yhdistää kaikkien yllä olevien tuotteiden tarjoamat hyödyt. Voidaan 
sanoa, että kyseessä on konseptuaalisesti hyvä tuote, joka tarjoaa asiak-
kaille korkeaa lisäarvoa.
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Mutta kysymys konseptuaalisesti hyvästä tuotteesta on monesti moni-
mutkaisempi kuin mitä edellisestä kuvasta käy ilmi. Tätä kysymystä on 
avattu alla olevassa kuvassa. Vasemmalla on erilaisia tietoteknisiä ratkai-
suja, joista jokaisella on jostain näkökulmasta erityisiä hyötyjä. Pöytäkone 
on perinteisesti se tehokkain vaihtoehto ja sitä on helpoin päivittää. iPad 
taas on pienikokoisin ja sitä on helppo pitää vaikka sylissä. Läppäriä taas 
on helppo kuljettaa mukana ja sillä voi näppäimistön myötä myös tehdä 
töitä. 

Oikealla kuvassa taas on erilaisia tapoja nauttia TV–ohjelmista. Perintei-
nen TV on siinä mielessä hyvä konsepti, että se käynnistyy välittömästi, se 
näkyy myös auringonvalossa ja on tässä mielessä helppo ratkaisu. Video-
tykki taas mahdollistaa kotiteatterikokemuksen, joka lähenee nykyään 
jo elokuvateatterin tasoa. Kysymys konseptuaalisesti hyvästä tuotteesta 
riippuu siis siitä, mistä ja kenen näkökulmasta asiaa tarkastelee. Niinpä eri 
tarpeisiin tulisi tarjota juuri sille kohderyhmälle konseptuaalisesti paras 
tuote.

Konseptuaalisesti hyviä 
tuotteita eri näkökulmista.
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48. Tuotesuunnittelun tavoitteista – osa I
Vesa Tiensuu

Urheilussa harjoitusohjelman suunnittelu alkaa aina tavoitteiden määrit-
telystä. Mitä ominaisuuksia tässä lajissa tarvitaan menestykseen? Kun 
tavoitteet on määritelty, aletaan miettimään miten näihin tavoitteisiin 
päästään.

Sama logiikka pätee myös tuotesuunnittelussa. Liiketoiminnassa haastee-
na on se, että näitä tavoitteita on monia. Keskeisiä ovat kuitenkin asia-
kasrajapinnassa olevat tavoitteet, eli ne tekijät joiden perusteella asiakas 
tekee ostopäätöksen. Mutta toisin kuin yleensä ajatellaan, asiakkaan 
tarpeiden tyydyttäminen ei ole aina se ensisijaisen tärkeä tavoite, kuten 
alla olevasta Kaon laatumallista nähdään. 

Todennäköisesti ne yritykset, jotka tekevät asiakkaistaan 
onnellisia, edes hetkeksi, ovat niitä brändejä, joita asiakkaat 
rakastavat.

Kaon laatumallissa on kolme ulottuvuutta. On peruslaatu, houkutteleva 
laatu ja yllättävä laatu. Peruslaatua voidaan kuvata tilanteella, kun tulet il-
lalla kotiin nälkäisenä ja otat jääkaapista jogurtin. Se täyttää vatsan, mutta 
ei se sinua tyytyväiseksi tee. Mutta jos tuotteessa on myös houkuttelevan 
laadun elementtejä, alat kokemaan myös tyytyväisyyttä. Parikymmentä 
vuotta sitten tällainen tekijä oli jogurtissa hedelmäpalat. Se oli syöjälle 
positiivinen kokemus, mikä tuotti tyytyväisyyden tunnetta. Yllättävän 
laadun haaste on vain siinä, että ajan myötä se muuttuu peruslaaduksi, 
eikä kukaan enää nykyään ilahdu jogurtin hedelmäpaloista. Yllättävässä 
laadussa on kyse siitä, että se ylittää asiakkaan odotukset. Se on tuotteen 
tai palvelun ennakoimaton elementti, joka tuottaa jopa onnellisuutta. Itsel-
leni tällainen palvelu on Spotify ja siinä erityisesti toiminto, joka ehdottaa 
kuuntelemani musiikin mukaan samankaltaisia mutta uusia artisteja. 
Tässä Spotify on oivaltanut jotain syvällistä ihmisestä, sillä meidät on 
ohjelmoitu jatkuvaan uusien elämysten kokemiseen, ja se näkyy Spotifyn 
käyttäjämäärissä. 
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Kaon laatumalli.

Toimialasta riippumatta liiketoiminnan tavoitteena on tehdä asiakkaistaan 
tyytyväisiä, jopa onnellisia. Ja todennäköisesti ne yritykset, jotka tekevät 
asiakkaansa onnellisiksi, edes hetkeksi, ovat niitä brändejä, joita asiak-
kaat rakastavat. Ja se taas edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä, eikä vain 
asiakkaiden tarpeiden selvittämistä. Tavoitteena on päästä syvemmälle 
asiakkaan sielunmaailmaan ja pyrkiä luomaan asiakkaalle elämyksiä, jotka 
tekevät elämästä elämisen arvoisen, edes hetken ajaksi.
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49. Tuotesuunnittelun tavoitteista – osa II
Vesa Tiensuu

Liiketoiminnan tavoitteena on tehdä tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat 
rakastavat. Se tarkoittaa sitä, että näissä tuotteissa ja palveluissa on jotain 
sellaista, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Mitä enemmän tuotteessa tai 
palvelussa on asiakkaan arvostamia ominaisuuksia ja hyötyjä, sitä enem-
män asiakas sitä haluaa. Kun kuvioon vielä lisätään tuotteen tai palvelun 
erilaisuus verrattuna kilpaileviin tuotteisiin, ollaan jo varsin pitkällä. Jos 
tuote tai palvelu on kovin samanlainen kuin kilpailijalla, on kyse standardi-
tuotteesta, jota myydään hinnalla. Erilaisen tuotteen hinnoittelussa taas 
on pelivaraa, sillä vastaavaa tuotetta ei ole tarjolla.

Jos tuote tai palvelu on kovin samanlainen kuin kilpailijalla 
on kyse standardituotteesta, jota myydään hinnalla. Erilaisen 
tuotteen hinnoittelussa on pelivaraa, sillä vastaavaa tuotetta ei 
ole tarjolla.

Kun nämä näkökulmat yhdistetään, saadaan ohessa olevan mallin mukai-
nen kuvio, jossa pelataan kahdella ulottuvuudella: tuotteen erilaisuudella 
ja tuotteen haluttavuudella. Samalla tämä kuvio kuvaa yksinkertaistettuna 
yritysten välillä käytävän pelin. Tavoitteena on olla erilainen ja haluttava, 
jolloin tuotteen voi hinnoitella vapaammin ja sille on kysyntää. Huonoin 
tilanne on jos tuote ei eroa mitenkään kilpailijoiden tuotteista ja jos se ei 
tuota asiakkaan toivomia hyötyjä.

Entä miten tällä mallilla voidaan selittää yritysten menestymistä? App-
le on ollut pitkään sekä erilainen että haluttava. Entä miten Microsoftin 
kännykät asettuvat kuvioon? Kun Nokia aikoinaan päätti ottaa Windowsin 
käyttöjärjestelmäkseen, se oli todella erilainen, mutta ei enää haluttava.  
Siitä tuli kuvion mukaisesti kysymysmerkki ja myöhemmässä vaiheessa 
rakki. Vaikka erilaisuus on tärkeää, erilaistamisen kanssa tulee olla tarkka-
na, että ei erilaista itseään niin, että pelaa itsensä ulos markkinoilta.

Guy Kawasakin esityksestä Nordic Business Forumissa 2.10. 2015.
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Kysymyksiä

Miten nykyiset tuotteesi tai palvelusi erottuvat 
kilpailijasta asiakkaan mielessä positiivisella tavalla?

Mieti miten voit erilaistaa tuotteesi tai palvelusi niin, 
että se herättää asiakkaan innostuksen?

Mitä kuviosta voi oppia ja miten sitä voi hyödyntää? Ensimmäinen ha-
vainto on se, että nykyajan markkinoilla on hyvin vaikea olla haluttava ja 
erilainen varsinkaan pidempiä aikoja, koska kilpailijat reagoivat nopeasti 
ja kopioivat näiden tähtituotteiden tai -palveluiden ominaisuudet.  Niinpä 
toinen havainto on, että ainoa keino pysyä tähtenä on jatkuva innovointi ja 
toiminnan kehittäminen. Kolmas ja viimeinen havainto on, että pyrkimys 
päästä tähdeksi onnistuu harvoin niin, että keksitään jotain täysin mullis-
tavaa. Useammin kyse on varsin pienistä asioista, jotka tehdään asiakkaan 
kokeman hyödyn näkökulmasta paremmin. Tämä näkyy mm. autoteolli-
suudessa, jossa maailman suurimmat pelaajat kuten Toyota ja Volkswagen 
eivät tosiasiassa ole erityisen erilaisia. Sen sijaan ne ovat sopivan erilaisia 
ja edustavat niitä arvoja, joita useimmat meistä autoa ostaessaan etsivät. 
Tästä näkökulmasta hehtaaripyssyn sijaan paras tulos saavutetaan tark-
kuuskiväärillä.
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50. All you need is love - love is all you need
Tapio Seppä-Lassila

Laulun sanojen mukaan kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Kiinalaisten 
mukaan vain puutarhanhoito on tärkeää. Liiketoiminnassa tärkeintä on 
asiakasymmärrys. Menestyvän bisneksen tekemisen edellytys on, että 
löytyy asiakkaita, jotka haluavat yrityksen tuotteita ja palveluita, ja ovat 
valmiita maksamaan niistä. 

Toimivassa markkinatilanteessa asiakkailla on vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
joista valita parhaiten sopiva kulloisenkin tarpeen tyydyttämiseen.  Asia-
kas valitsee motiiviensa ja mahdollisuuksiensa mukaan parhaan tarjolla 
olevan hyödykkeen.

Asiakkaan pitää rakastua

Tyytyväisen asiakkaan välittämänä menevät markkinointiviesti, palveluku-
vaus ja suositus samalla kerralla. Tehokasta ja toimivaa, mutta ei itsestään 
selvää. Asiakkaita ei saada tyytyväiseksi pyytämällä eikä heitä saada 
välittämään innostustaan onnistuneesta palveluelämyksestä pelkästään 
pyytämällä.

Asiakkaan rakastuminen tuotteeseen on ainoa mahdollisuus toivotun 
viestin eteenpäin saamiseksi. Rakastuneena asiakas tekee kaikkensa, 
jotta viesti tavoittaa kaikki hänelle tärkeät ihmiset ja ison joukon muutakin 
sidosryhmää. 

Rakastumiseen pitää tähdätä, jottei jäädä ”ihan kiva” -tasolle. 
Ihan kivasta tuotteesta siirrytään ketterästi kilpailevaan, jos 
siinä on kiinnostavia piirteitä.

Rakastuminen saattaa äkkiseltään vaikuttaa turhan melodramaattiselta 
ilmaukselta. Varsinkin kun puhutaan arkisista asioista kuten astianpesuai-
neesta, margariinista tai kosteusvoiteesta. Monimutkaisempien ja kal-
liimpien tuotteiden kuten matkapuhelimien, tablettien, henkilöautojen ja 
lentoyhtiöiden kohdalla voimakkaampi tunneside on helpompi käsittää.

Rakastumiseen pitää kuitenkin aina tähdätä, jottei jäädä ihan kiva -tasolle. 
Ihan kivaa palvelua ei asiakas tule hehkuttaneeksi muille ja positiivisen 
viidakkorummun vaikutus jää syntymättä.  Ihan kivasta tuotteesta siirry-
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tään ketterästi kilpailevaan, jos siinä on kiinnostavia piirteitä. Samoin ihan 
kiva -tuote on ikuisen hintavertailun kohteena, kun taas suosikkituotteelle 
korkeamman hinnan hyväksyy helpommin.

Rakkaus on vanha myynnin lisääjä

Applen tietokoneet ja laitteet eivät koskaan ole olleet ne halvimmat 
vaihtoehdot markkinoilla. Merkki tunnetaan käyttäjistään, jotka fanittavat 
brändiä, ja liimailevat tuotemerkin tarroja esineisiinsä ja kulkuvälineisiin.

Tarrat tulevat tietokoneiden mukana. Valmistaja on alusta pitäen oivalta-
nut uskollisten asiakkaiden voiman markkinoinnissa. Asiakkaat uusintavat 
ja vahvistavat brändiä puheillaan, viesteillään ja fanituksen muilla muo-
doilla.

Rakastuneet tietysti toitottavat ihastuksestaan välillä liikaakin, mutta mi-
täs se haittaa. Kaiken markkinoinnin ei tarvitse vastaanottajaa miellyttää, 
kunhan tuote muistetaan ja pääsee short-listalle kun päätöksiä tehdään.

Kiintymys seuraa välittämistä

Asiakas kiintyy tuotteeseen huomatessaan että se vastaa hyvin hänen tar-
peitaan. Hänellä on tunne, että hänen toiveensa ymmärretään ja tuotteen 
kehitystyössä on ajateltu hänen parastaan. Harva jää viileäksi kun kokee 
tulleensa hyvin huomioiduksi.

Tämä dynamiikka toimii vaikka kyse onkin kaupallisesta suhteesta asiak-
kaan ja brändin välillä. Kun neutraali tuote joutuu kilpailuun tutun brändi-
tuotteen kanssa, johon asiakkaalla on lämmin tunnelataus entuudestaan, 
on kilpailijan vaikea saada asiakasta puolelleen. 

Tee tuotteita rakkaudella niin, että asiakkaatkin rakastavat niitä.
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Palvelun tarjoajan pitää valita kohderyhmä jonka haluaa 
hurmata. Vain näin saadaan ote niin tuotepalettiin kuin 
asiakaskuntaan ja vältetään ihan kivan -tuotteen loukku, jossa 
tuotteet eivät ole napakymppejä kenellekään.

Rakastuneet asiakkaat vakuuttavat myös uuden asiakkaan. Ostaja saattaa 
lukea kymmeniäkin review-tekstejä ennen ostopäätöstä. Tällaista tapah-
tuu esim. hotellien varausten yhteydessä ja elektroniikan ostossa.

Bloggaajat ja tubettajat ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Suosi-
tuimmilla youtube-videoiden tekijöillä on kymmeniä miljoonia seuraajia.  
Kullakin top 20-tubettajalla on miljardeja katselukertoja omilla videoillaan.

Voi miettiä, millä hinnalla pitäisi mainostilaa ostaa, jotta saisi saman näky-
vyyden jonka käyttäjien tekemät materiaalit keräävät eri kanavissa.

Kaikille ei tarvitse myydä

Kaikkia ei voi saada rakastumaan tuotteeseen. Mitkään ominaisuudet ei-
vät täytä kaikkien toiveita. Palvelun tarjoajan pitää päättää mikä on hänen 
ydinasiakaskuntansa ja muokata tarjonta ja markkinointi sen mukaisesti.

Palvelun tarjoajan pitää tehdä linjauksia ja valita kohderyhmä, jonka halu-
aa hurmata. Vain sillä tavalla saadaan määrätietoinen ote niin tuotepalet-
tiin kuin asiakaskuntaan. Näin vältetään ihan kiva -tuotteen loukku, jossa 
tarjotaan liian geneerisellä tavalla tuotteita, jotka eivät ole napakymppejä 
kenellekään, vaan ne ovat monen mielestä kouluarvosanan 8- tuotteita.

9+ asiakkaat vievät ilosanomaa eteenpäin. He kertovat kysymättäkin 
muille mikä toimii ja miksi ostavat tuotetta. Kysyä kannattaa kuitenkin 
aina. Asiakastyytyväisyyden selvittämisen peikkona on pelko matalista 
arvosanoista. Se riski kannattaa kuitenkin ottaa, jotta voidaan ylläpitää 
parhaita arvosanoja ja kohentaa keskinkertaista tyytyväisyyttä.

Heikoimmista arvosanoista ei tarvitse olla loputtoman huolissaan, kunhan 
huolehditaan että kiitettävän arvosanan antajien lukumäärä ja suhteelli-
nen osuus saadaan pidettyä kasvusuunnassa. Silloin yritys on menestys-
uralla.
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51. Tuote- ja palvelukonseptointi
Vesa Tiensuu

Innovaatioprosessin ensimmäinen vaihe, konseptisuunnittelu lienee yksi 
yrityselämän suurimmista salaisuuksista. Konseptisuunnittelun aikana 
määritellään kehitettävän tuotteen tai palvelun konsepti. Eli mietitään 
millaista tuotetta ollaan tekemässä, millaisia ominaisuuksia siinä on, mitä 
teknologiaa se pitää sisällään, miltä se näyttää jne. Satsaukset konsep-
tisuunnitteluun ovat tärkeitä koska tutkimus osoittaa aukottomasti, että 
siihen panostavat yritykset menestyvät huomattavasti paremmin kuin ne 
yritykset, jotka siihen eivät satsaa.

Tutkimus osoittaa, että konseptisuunnitteluun panostavat 
yritykset menestyvät huomattavasti paremmin kuin ne 
yritykset, jotka eivät siihen satsaa.

Konseptisuunnittelu voidaan jakaa kolmeen osaan: 

1.   Konseptin määrittelyssä mietitään millaista konseptia ollaan 
suunnittelemassa
2.   Konseptin kehittämisessä kehitetään valittua konseptia 
haluttuun suuntaan 
3.   Konseptin virittämisessä hienosäädetään kehitettävää konseptia. 

Kysymyksiä

Miten voit tuottaa kehitettävällä konseptilla 
asiakkaalle mahdollisimman suuren arvon ja parhaan 
käyttökokemuksen?

Mieti mitkä ovat tuotteesi /palvelusi ne osatekijät ja 
yksityiskohdat, jotka luovat laatumielikuvan?
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Tätä on kuvattu alla olevassa kuvassa. Ensimmäisessä vaiheessa määri-
tellään millaista konseptia ollaan kehittämässä. Seuraavassa vaiheessa 
valittua konseptia viedään pidemmälle, mietitään esim. ohjelmistoa, käyt-
töliittymää, materiaaleja, muotoilua jne. Viimeisessä vaiheessa konseptia 
hienosäädetään, pohditaan lopullisia ominaisuuksia sekä käytettävyyden 
ja muotoilun yksityiskohtia.

Käytännössä vaiheet menevät kuitenkin limittäin eli esim. konseptin mää-
rittelyssä voidaan jo pohtia yksityiskohtia ja konseptin kehitysvaiheessa 
koko konsepti voi vielä muuttua. Mutta oleellista on, että alla oleva malli 
tuo systemaattisuutta ja sitä myötä hallittavuutta kaoottiseen innovaatio-
prosessiin.

  

        A                          b                  c   

    1                2            3
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52. Muotoilulla menestykseen 
Vesa Tiensuu

Muotoilu herättää tunteita ja kiinnostusta, sillä tuotteen tai palvelun muo-
toilu on ensimmäinen asia johon asiakas törmää tutustuessaan uuteen 
tuotteeseen. Vaikka muotoilun mielletään usein liittyvän huonekalujen tai 
vaatteiden tapaisiin tuotteisiin, sillä on suuri merkitys myös muissa tuot-
teissa. Esim. traktorin muotoilu luo ensivaikutelman sen tehosta, talou-
dellisuudesta, kestävyydestä ja käytettävyydestä. Ja me kaikki tiedämme 
miten merkittävä tekijä ensivaikutelma on.

Traktorin muotoilu luo ensivaikutelman sen tehosta, 
taloudellisuudesta, kestävyydestä ja käytettävyydestä. Ja me 
kaikki tiedämme miten merkittävä tekijä ensivaikutelma on.

Muotoilu ei tarkoita vain sitä, että tuote on miellyttävän näköinen. Muo-
toilun merkitys on ennen kaikkea sen herättämissä symboliarvoissa. 
Jotkut tuotteet ovat coolimman näköisiä kuin toiset, ja toiset tuotteet vain 
herättävät ostopäätöstilanteessa positiivisempia tuntemuksia kuin toiset. 
Jotkut tuotteet ovat sympaattisia, toiset arvokkaita, jotkut taas turvalli-
sen oloisia. Ne ovat kaikki hyviä mielikuvia, kunhan sopivat kohderyhmän 
odotuksiin. Keskeistä on se, että tuotteen muotoilun pitää tänä päivänä 
selkeästi edustaa jotain haluttavaa arvoa. 

Muotoilu luo 
ne ratkaisevat 
mielikuvat.
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Kyse on siitä, että tuote tai palvelu viestii muotoilun avulla erilaisia symbo-
lisia viestejä, jotka vetoavat meihin enemmän tai vähemmän. Rolls-Royce 
viestii muotoilullaan aristokraattisesta luksuksesta ja Porsche urheilulli-
suudesta.  Ne ovat viestejä, jotka uppoavat näiden yritysten asiakaskun-
taan ja luovat pohjan tuotteen tunneperäiselle ostopäätökselle. Ja tunteel-
la me pitkälti ostamme, kunhan voimme perustella päätöksemme edes 
jotenkin myös rationaalisesti.

Hyvässä muotoilussa on kyse myös siitä, että se sopii minulle, minun 
arvoihini, minun elämäntyyliini ja minun persoonallisuuteeni. Hyvä muo-
toilu on jotain sellaista, että se puhuttelee minua. Tähän yritykset myös 
pyrkivät. 

Muotoilu ei siis tarkoita vain kivan näköisiä tuotteita, vaan sitä, että muo-
toilu viestii oikeita asioita. Maailman huippufirmat miettivät hyvin tarkasti 
muotoilustrategiaansa ja sitä, millaisia asioita asiakkaille halutaan muo-
toilulla viestiä. Muotoilu on keskeinen osa yrityksen brändin rakentamista 
ja asiakaskokemuksen luomista. Sen merkitys tulee vain korostumaan 
tulevaisuudessa, kun visuaalisuuden merkitys yhä kasvaa yhteiskunnas-
samme. 
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53. Uusien tuotteiden ja palveluiden luominen pähkinänkuoressa 
Vesa Tiensuu

Uusien tuotteiden luominen on tunnetusti vaikeaa. Siksi siitä on kirjoitettu 
hyllykaupalla kirjoja, joissa uusien tuotteiden haastetta lähestytään eri 
näkökulmista. Tässä artikkelissa on pyritty tiivistämään yhteen sivuun 
kirjallisuudessa esitetyt keskeiset kysymykset, jotka varmistavat menes-
tyvän tuotteen tai palvelun kehittämisen.

Loppujen lopuksi asiakasta kiinnostaa vain se, 
miten hän hyötyy tuotteestasi tai palvelustasi.
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53.1   Kysymyksiä tuotetta/palvelua määriteltäessä

Tuotteen tai palvelun määrittelyssä on aina loputon määrä erilaisia nä-
kökulmia ja kysymyksiä. Keskeiset kysymykset kehitettävän tuotteen tai 
palvelun menestymismahdollisuuksien maksimoimisen näkökulmasta 
ovat asiakasnäkökulma ja kilpailijanäkökulma.

a)   Asiakasnäkökulma
•	 Mitä hyötyjä tuote tuottaa asiakkaalle?
•	 Onko ongelma, jota olet ratkaisemassa asiakkaalle tärkeä?
•	 Mitä asiakas tarvitsee tai haluaa?
•	 Miten tuote tuote/palvelu parantaa asiakkaan elämänlaatua?
•	 Kohtaako tuote asiakkaan arvot ja elämäntavan?
•	 Pitääkö asiakas tuotetta/palvelua kiinnostavana kokonaisuutena? 
•	 Onko hinta ”oikea”?
•	 Onko se ”kivan” näköinen?
•	 Onko sitä helppo käyttää?

b)   Missä olemme parempia kuin kilpailijat?
•	 Mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja käyttävät ostokritee-

reinä?
•	 Miten kilpailijat ovat onnistuneet niiden toteuttamisessa?
•	 Mieti mitkä voisivat olla niitä tekijöitä, joissa sinä voit onnistua 

paremmin kuin kilpailija?
•	 Miten varmistetaan, että tuote erottuu positiivisella tavalla kilpaili-

joista?

53.2  Tuote- ja palveluideoiden arviointia

Kun tuote- tai palveluidea alkaa hahmottumaan, on tärkeätä vielä miettiä 
sen toteuttamisen järkevyyttä. Alla olevien kysymysten myötä saatamme 
päätyä myös siihen tulokseen, että tuote- tai palvelukonseptia ei sitten-
kään ole järkevää viedä pidemmälle.

•	 Ovatko panostukset tuotteen/palvelun luomiseen järkeviä suh-
teessa mahdollisiin tuottoihin?

•	 Saammeko tuotteen markkinoille? Onko meillä riittäviä resursseja 
hoitaa tuotteen markkinointia sen edellyttämällä tavalla?

•	 Viekö tämä tuote/palvelu yritystämme siihen suuntaan mihin 
haluamme sen liiketoiminnan menevän?

•	 Avaako tuote/palvelu uusia mahdollisuuksia, esim. uusia asiakkai-
ta, uuden jakelukanavan, uuden tuoteluokan? 

•	 Onko se brändin kannalta tärkeä?·   
•	 Täydentääkö se tuotevalikoimaamme järkevällä tavalla?
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MARKKINOINTI
”Miljoonan muun tuotteen ja palvelun 
maailmassa markkinointi on keino kertoa, 
että meiltäkin saa ostaa.”

Osa 7

116Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



54. Markkinointi pähkinänkuoressa
Vesa Tiensuu

Sanotaan että suomalaiset eivät oikein hallitse markkinointia. Siitä huo-
limatta markkinoinnin merkitys on korostunut juuri nyt, sillä tutkimusten 
mukaan markkinointiin panostaminen näin huonoina aikoina parantaa 
liiketoiminnan tuloksellisuutta. Niinpä markkinointia pidetään monissa 
yrityksissä kustannusten sijaan investointina samaan tapaan kuin vaikka 
laiteinvestointeja. Mutta mitä markkinointi sitten tarkoittaa?

Tiivistettynä markkinointi on kommunikoimista asiakkaan kanssa. Markki-
noinnin tarkoituksena on antaa asiakkaalle syy ostaa tuotteitasi. Asiakasta 
ei kuitenkaan varsinaisesti kiinnosta yrityksesi tuote, vaan se mitä hän 
hyötyy tuotteestasi tai palvelustasi. Tässä tulee esille markkinoinnin mer-
kitys, käyttäjäkokemuksen avaaminen. Jos asiakas ei sisäistä tuotteen/
palvelun koko potentiaalia, voivat tuotteen/palvelun ainutlaatuisetkin omi-
naisuudet mennä hukkaan. Markkinoinnin pitäisi myös kyetä vastaamaan 
kysymykseen siitä, miksi asiakkaan tulisi valita sinun tuotteesi/palvelusi 
kilpailijan tuotteen/palvelun sijaan. 

Mikä on sinun yrityksesi markkinoinnin keihäänkärki eli mistä 
haluat että asiakkaasi muistavat sinut?

Miten markkinoinnissa pääsee alkuun? Ensin tulisi valita teema, mark-
kinoinnin keihäänkärki. Jos sinun pitäisi valita yksi asia, jonka asiakkaan 
halutaan muistavan tuotteestasi, mikä se olisi? Teema voi tarkoittaa sitä, 
että joku olut on raikas, toinen on aromikas. Seuraavana haasteena on 

pohtia valitun teeman viestintää asiakkaille, mihin liittyy kommunikoitavan 
teeman uskottavuus. Nykyajan informaatiotulvassa vakuuttavat, omalle 
konseptilleen uskolliset ja selkeät tarjoukset vievät voiton. 

Markkinoinnin suunnitteluun liittyy myös markkinointikanavan valinta. 
Markkinointikanava tarkoittaa kaikkia niitä välineitä, joiden kautta viestität 
asiakkaalle olemassaolostasi.  Pyrkimyksenä on löytää yrityksen resurs-
seihin nähden mahdollisimman tuottava kokonaisuus. Markkinointikana-
via voidaan kuvata mm. seuraavasti:

Henkilökohtainen myyntityö on kontaktihinnaltaan kallein,  mutta sen 
suurin etu on suora vuorovaikutus myyjän ja ostajan välillä. 

Mainonta esimerkiksi Facebookissa tai paikallislehdessä soveltuu tietoi-
suuden lisäämiseen ja kiinnostuksen herättämiseen.

Myynnin edistämisen - Sales Promotion (SP) - tehtävänä on ”kannus-
taa” ostajia ostamaan ja myyjiä myymään. Jälleenmyyjien osalta näitä toi-
menpiteitä voivat olla mm. messut, koulutukset, extranet ja ilmaisnäytteet 
ja kuluttajiien osalta mm. kilpailut, Ilmaisnäytteet ja tuote-esittelyt.

Tiedotus- ja suhdetoiminnan - Public Relations (PR) - tavoitteena on 
tiedon lisääminen yrityksestä ja sen tuotteista/palveluista sekä asiakkai-
den myönteisen suhtautumisen kasvattaminen esimerkiksi uutisten ja 
vuoropuhelun myötä.
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Markkinointi Excel–harjoituksena 

Markkinointiviestinnän kehittämisen ongelma on usein siinä, että se 
koetaan hieman epämääräisenä toimintana. Markkinointiviestintäsuunni-
telman voi kuitenkin tehdä Excel–taulukon muotoon, jolloin sitä on helppo 
suunnitella ja johtaa. Markkinoinnin suunnittelu Excelissä voi tuntua 
insinöörimäiseltä, mutta se jäsentää markkinoinnin hallittavissa olevaksi 
tekemiseksi. 

Markkinointiviestintä-
suunnitelman yhteenveto.

Esimerkki markkinointi-
suunnitelman aikataulusta.

Artikkeli perustuu Vesa Tiensuun ja kauppatieteiden maisteri Kari 
Tapion työkirjaan tuotteistamisen haasteista (Lamk 2005).
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55. Markkinointi investointina
Mikko Isoniemi

Mitä markkinointi on? Onko se kulu vai investointi? Tarvitseeko yritys 
oikeasti markkinointia? Entä onko se markkinointia, kun asiakaspalvelija 
vastaa ystävällisesti puhelimeen tai se, kun myyjä tapaa asiakkaita kasvo-
tusten?

Valitettavan moni näkee markkinoinnin edelleen vain kuluna. Tosiasiassa 
markkinointi on kuitenkin investointi myynnin kasvattamiseen. Niinpä 
kaiken markkinoinnin tulisi lähteä myyjien ja asiakkaiden tarpeista. Jos ha-
luat, että myyjä myy, hän ei pärjää yksin, vaan hän tarvitsee markkinoinnin 
tukea ja pelipaikkoja. 

Yrityksen markkinointivastuun tulisi olla sillä henkilöllä, joka vastaa myös 
yrityksen myynnistä, jolloin ne voidaan integroida yhteisen tavoitteen, 
myynnin kasvattamisen, saavuttamiseksi. Myös yrityksen hallituksessa ja 
johtoryhmässä tulisi olla markkinoinnin osaamista, sillä johtajan tehtävä 
on suunnitella markkinointitoimenpiteet ja laatia yritykselle markkinointi-
suunnitelma. Eli käytännössä olisi laadittava vuosikello, jossa määritetään 
mitä tehdään, mihin aikaan vuodesta tehdään, mille kohderyhmille mark-
kinointia kohdennetaan, mitä markkinointikanavia käytetään, sekä millä 
resursseilla ja millä budjetilla tätä kaikkea aiotaan pyörittää. 

Markkinoinnin keskeinen kysymys on, että näkyykö markkinointi- ja 
asiakaslähtöinen ajattelu kaikessa yrityksesi tekemisessä? Vai ajatteletko, 

että markkinointi on vain yhden henkilön vastuulla, eikä muiden tarvitse 
miettiä sitä? Näkökulma on tärkeä, sillä loppujen lopuksi markkinointi on 
kokonaisvaltaista vaikuttamista. Esimerkiksi tavaralähetti, joka vie vara-
osia asiakkaan luo, voi samalla tehdä myös markkinointityötä hymyile-
mällä asiakkaalle ja kyselemällä asiakkaan kuulumisia. Hän saattaa myös 
mainita joulukuun kampanjasta. Yksi hymy, kiitos, ystävällinen käytös, 
kuulumisten kysely ja tiedottaminen kampanjasta - ja tämäkin kohtaami-
nen saattoi muuttaa jonkun ihmisen mielipiteen yrityksestäsi. Markkinoin-
ti on oikeasti kaikkea tekemistä asiakkaiden kanssa ja siksi markkinointi 
tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti.

Oletko laatinut liikevaihtobudjetin, jossa haetaan kasvua, mutta 
vastaavaa kasvua ei löydy markkinointibudjetistasi?

Koska markkinointi on investointi, siihen liittyy myös raha. Tähän liittyen 
voidaan esittää muutama kysymys, jotka ovat kaiken markkinoinnin suun-
nittelun ja kehittämisen pohjana. Onko yrityksessäsi laadittu markkinointi-
budjetti tulevalle vuodelle? Miten markkinointibudjettinne liittyy liikevaih-
don kasvun tavoitteisiin? Oletko laatinut liikevaihtobudjetin, jossa haetaan 
kasvua, mutta vastaavaa kasvua ei löydy markkinointibudjetistasi? On 
hyvä muistaa, että liiketoiminnan kasvu edellyttää markkinoinnin tukea 
sillä markkinointi ja myynnin kasvu kulkevat tänä päivänä käsi kädessä.
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Älä pelkää pyytää apua – älä tee keskinkertaista itse – keskity 
ydinosaamiseesi.

Koska monissa yrityksissä ei ole tarvittavaa markkinointiosaamista, on 
ulkopuolinen kumppani heille luonteva vaihtoehto. Hyvän kumppanuus-
suhteen osalta voidaan esittää muutama ajatus siitä, mikä nykyään pitää 
olla kunnossa: 1) Huolehdi, että sinulla on kumppani, joka ymmärtää 
liiketoimintaasi ja jolla on taito tehdä kokonaisvaltaista markkinointityötä 
yrityksesi liikevaihdon kasvattamiseksi, 2) Älä tyydy keskinkertaisuuteen. 
Vaadi asioita. Vaadi lukuja, vaadi tuloksia, vaadi läpinäkyvyyttä ja vaadi 
mielipiteitä. Ymmärrä mitä myynnin kasvattamiseksi ollaan markkinoinnin 
keinoin tekemässä.

Lopuksi voidaan todeta, että huolehdi, että yrityksessäsi on tarvittava 
osaaminen markkinoinnin johtamiseksi. Tarkista, että markkinointikump-
panisi oikeasti ymmärtää bisnestäsi. Muista, että menestyvä ja tavoit-
teita saavuttava markkinointi on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista 
toimintaa. Älä pelkää pyytää apua – älä tee keskinkertaista itse – keskity 
ydinosaamiseesi. Markkinointi on investointi, ei kulu. Satsaa enemmän 
markkinointiin - se tulee näkymään myös liikevaihtosi kasvussa. 

Markkinointi on investointi, 
joka näkyy tuloslaskelman 
ylärivillä.

120Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



56. Mitä me oikeastaan myymme/mitä asiakas oikeastaan ostaa?
Vesa Tiensuu

Liiketoiminnan tavoitteena on saada aikaan myyntiä. Sitä varten yrityksillä 
on tuotteita ja palveluita joita markkinoidaan. Mutta mitä me oikeastaan 
myymme ja mitä asiakas oikeastaan ostaa?

Tapasin kerran erään korkean tason teknologiayrityksen johtajia. Tapaa-
misen aluksi yrityksen johtajat kertoivat minulle mitä he myyvät asiak-
kailleen. Esityksen loputtua olin hämmentynyt, sillä en ymmärtänyt mitä 
yritys teki tai myi.  Esityksen lopuksi jouduin sitten myöntämään tämän 
totuuden heille, jolloin tuli pitkä hiljaisuus. Sitten toinen johtajista sanoi, 
että niin ne meidän asiakkaatkin itse asiassa sanovat.

Usein ajatellaan, että yritykset myyvät enemmän tai vähemmän konkreet-
tisia tuotteita tai palveluita, mutta onko se koko totuus? Kun menemme 
autokauppaan ostamaan autoa, valintaamme vaikuttavat useat eri tekijät 
kuten autolehtien testitulokset, kulutus, tehot, ergonomia jne. Mutta 
todellisuudessa ostopäätökseemme vaikuttaa merkittävällä tavalla myös 
syvemmät arvot.  

Yritykset myyvät liian painokkaasti tuotteiden ja palveluiden konkreettisia 
ominaisuuksia mikä on tietysti ymmärrettävää koska ne ovat konkreetti-
sia ja siinä mielessä ymmärrettäviä. Mutta maailma on muuttunut, eikä 
konkreettisten tuoteominaisuuksien markkinoinnilla enää vain pärjää 
varsinkaan nuorempien kuluttajien kanssa. Sen sijaan asiakkaat voitetaan 
tuotteesta tai palvelusta syntyvillä hyödyillä ja syvällisemmillä arvoilla. 

Kun perheenisä vie perheensä McDonaldsiin lounaalle on se toki 
helppo ratkaisu ja lapset siitä tykkää, mutta loppujen lopuksi isä 
ostaa mukavan hetken perheensä kanssa.

Tässä muutama esimerkki mitä tällä tarkoitetaan. Kun nuori ostaa Applen 
kännykän, hieman liian kalliin tuloihin nähden, nuori ostaa samalla kuulu-
mista coolien nuorten joukkoon. Kun perheenisä vie perheensä sunnun-
taina McDonald’siin lounaalle, on se toki helppo ratkaisu ja lapset siitä 
niin kovasti tykkäävät, mutta loppujen lopuksi isä ostaa mukavan hetken 
perheensä kanssa. Kun harmaahapsinen herrasmies ostaa laadukkaan ja 
luotettavan premium-auton, ostaa hän itse asiassa mielenrauhaa. Miksi 
perheenäiti haluaa uuden sohvan vaikka vanhassa voisi edelleen istua 
ihan hyvin? Vastaus on, että hän haluaa kokea esteettistä nautintoa ja olla 
samalla mukana tämän päivän trendeissä.  

Sama logiikka toimii kaikilla toimialoilla, kaikkien tuotteiden ja palveluiden 
kanssa. Ihmiset ostavat tuoteominaisuuksien tuottamia hyötyjä ja arvo-
ja, joita sitten voidaan perustella tuoteominaisuuksilla. Amerikkalaiset 
näyttävät tässä tapauksessa mallia, ja  täällä Suomessa tullaan perässä, 
kaikilla toimialoilla.
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Kysymyksiä
Mitkä ovat ne hyödyt, joiden takia asiakkaan 
kannattaa ostaa tuotteesi tai palvelusi?

Oletko miettinyt mitä oikeasti myyt asiakkaallesi?

Loppujen lopuksi me kaikki 
olemme unelmakauppiaita.
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57. Ajatuksia markkinoinnista osa I 
Vesa Tiensuu

Tämän päivän kysymys ei ole, että tehdäänkö markkinointia vai ei, vaan 
miten sitä tehdään. Tässä joitain ajatuksia tämän päivän maailmasta.

Sosiaalinen media on markkinoinnin suuri murros. Suuret kansainväliset 
firmat näyttävät mallia tällä rintamalla. Ne tuottavat jatkuvasti mielen-
kiintoista, houkuttelevaa ja visuaalisesti kaunista materiaalia sosiaaliseen 
mediaan. 

Se on ihanne-elämän visualisointia, tuotteen tai palvelun tekemistä käsin 
kosketeltavaksi tai sielulla tunnettavaksi. Tavoitteena on innostuksen luo-
minen. Esim. autoa ostava saattaa ihminen altistua kymmenille fiiliskuville 
ennen kauppaan menoa. Sosiaalisessa mediassa luodaan mielikuvia siitä, 
miltä tuotteen tai palvelun omistaminen tai käyttäminen voi tuntua. Ne 
ovat koukuttavia ja niihin on helppo samaistua. Se on tietyllä tavalla unel-
mien luomista. Ne ovat unelmia, joihin monet meistä voivat samaistua, ja 
siksi ne toimivat.

Unelmat eivät kuitenkaan ole ainoa asia mikä myy. Myös tavallisuus on 
koukuttavaa. Itse heräsin tähän kun luin Suomen suosituimman tubetta-
jan julkaisevan videoita omasta arjestaan. Maija syö, Maija pesee hampai-
ta. Itse en kuulu tähän katsojaryhmään, mutta varsinkin nuoria se tuntuu 
kiehtovan. Kyse on samastumisesta, turvallisuudesta ja positiivisesta 
tavallisuudesta tänä hypertodellisuuden aikana. Tavallinen hyvä arki on 
monen realistinen unelma. Sitä ruokkii vielä maailman arvaamattomuus, 
turvallisuusuhat ja taloudellinen epävarmuus. 

Myös aikaikkuna on muuttunut. Sosiaalisen median aikana ihmiset eivät 
enää halua odottaa. Tämän ovat huomanneet myös suuret muotitalot. 
Muotinäytöksen ja tuotteiden saatavuuden väli ei enää nykyään voi olla 
pitkä. Odottaminen ei ole tätä päivää, tuote pitää saada heti. 

Vieraillessani Yhdysvalloissa käytin paljon aikaa Tv -mainosten 
analysoimiseen. Ja se todella oli erilaista. Mainokset suorastaan 
pursusivat tunteita. Keskeistä oli se miltä tuotteen tai palvelun 
omistaminen tai käyttäminen tuntui.

Emotionaalisuus on uusi musta. Siinä meillä on vielä kovasti opittavaa. 
Kun vierailin 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa, käytin paljon aikaa TV-
mainosten analysoimiseen. Ja se todella oli erilaista. Suomalaisen karun 
rationaaliseen maailmaan verrattuna se suorastaan pursusi tunteita. 
Näissä mainoksissa tuote tai palvelu ei ollut etusijalla, vaan se miltä sen 
omistaminen tai käyttäminen tuntuu. Mikä fiilis minulla voi olla kun ostan 
tämän tuotteen? Samaa reseptiä käyttää myös Ikea. Ikean paksut kuvas-
tot ovat täynnä ”fiiliksiä”. Se ottaa ihmisen pihteihin, koska ihminen toimii 
perimmiltään ”fiilisten” mukaan. Myös Ikean TV-mainonta on samaa maa-
ilmaa. Viimeisin kampanja toi positiivisella tavalla esille ajatuksia nykysuo-
malaisuudesta, jossa jäykistelyllä ei ollut sijaa. Ja tämä ote näyttää myös 
myyvän.
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Ihmiset eivät siis enää osta tuotteita tai palveluita vaan oman elämänsä 
rakennuspalikoita. Sitä yllä mainittu Ikeakin tekee. Ja sitä tekevät myös 
suuret kansainväliset autojätit. Jokaisella autojätillä on oma uniikki arvo-
maailmansa, jota se tarjoaa asiakkailleen. Ja maailman sirpaloituminen 
eri kuluttajaryhmiin tukee tätä liiketoimintamallia. Tämä on mahdollisuus 
myös suomalaisille yrityksille. Niiden tulee löytää yrityskulttuurilleen ja 
arvoilleen sopiva kohderyhmä ja tarjota tuotteita ja palveluita juuri tähän 
elämäntapaan. Vaikka faktoilla ja tuoteominaisuuksilla on edelleen suuri 
merkitys markkinoinnissa, niillä ei enää voiteta sotia eikä edes taisteluita. 
Pehmeät arvot ovat vähintään yhtä tärkeitä ja joskus jopa tärkeämpiä kuin 
kylmät faktat. Eikä vain pehmeissä sisustusasioissa vaan myös kovassa 
raudassa. 

Kysymyksiä
Oletko miettinyt miten tehokasta viestintäsi eli 
yrityksesi markkinointi on asiakkaiden suuntaan?

Oleko mietinyt saavatko asiakkaasi riittävästi 
argumentteja ostopäätöksensä tueksi?

Markkinointi luo parhaimmillaan sisäisen poltteen hankkia tuote.
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58. Ajatuksia markkinoinnista osa II
Vesa Tiensuu

Markkinointi on viestintää ja keskeistä tässä viestinnässä on, että meillä 
itsellämme on ymmärrys siitä mitä haluamme sanoa. Ennen markkinoin-
nin aloittamista pitää päättää mitä haluamme olla. Riippumatta siitä, 
mitä haluamme olla, viestinnän tulisi olla brändin mukaista. Ristiriitainen 
viestintä hämmentää asiakasta ja luo epäluottamusta yritystä kohtaan. 
Se ei tarkoita sitä etteikö viestintä voisi olla ilmeikästä ja monivivahteista. 
Monikerroksisen ihmisen tavoin kiinnostava brändi on kuin sipuli, siinä on 
monta kerrosta, mikä tekee siitä jännittävän.

Markkinointi on kuin ihmissuhde, asiakkaasta pitää pitää huolta.

Monikanavaisuus on tämän päivän markkinointia. Nykypäivän informaa-
tiotulvassa viestiä pitää saada näkyville eri keinoin ja mahdollisimman 
laajasti. Pelko siitä, että viestitetään liikaa, on useimmissa tapauksissa 
turha. Sen sijaan tutkimusten mukaan asiakkaita ärsyttää se, että ei pide-
tä yhteyttä. Tässä mielessä markkinointi on kuin ihmissuhde, asiakkaasta 
pitää pitää huolta ja samoin kuin ystävän kohdalla, positiivisia ja kiinnosta-
via viestejä on aina kiva saada.

Nykypäivää on myös moniaistisuus. Se voi tarkoittaa sitä, että kaupassa 
voi olla kiva tuoksu tai taustalla voi soida miellyttävä musiikki. Tätä on tut-
kittu jo 2000–luvun alussa ja tulokset olivat erittäin rohkaisevia, ihmiset 
todella ostivat enemmän kun kaupassa oli aistittavissa useilla eri aisteilla 
hyvä ”fiilis”. Myös markkinointikeinoissa voi olla luova. Rehellinen paperi-

kirje voi olla tänä bittimaailman aikana hyvin muistiin jäävä keino, varsin-
kin jos kirjeestä on vielä tehty omaperäinen ja henkilökohtainen. 

Monikerroksisen ihmisen tavoin kiinnostava brändi on kuin sipuli, 
siinä on monta kerrosta, mikä tekee siitä jännittävän.

Keskeistä markkinoinnissa on myös se, että sitä tehdään kohderyh-
män mukaisesti. Esim. suuret autovalmistajat käyttävät laajasti erilaisia 
viestimiä ja sisältöjä kohderyhmän mukaisesti. Nuoria yritetään puhu-
tella fiiliskuvilla Instagramin tyyppisissä kanavissa kun taas eläkeläisille 
markkinointikanava ja viestin sisältö on hieman erilainen. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että viestintä olisi brändin rakentamisen näkökulmasta 
ristiriitaista, vaan sitä, että brändistä tuodaan esille erilaisia puolia eri 
kohderyhmille. Business-to–business-markkinoinnissa se tarkoittaa sitä, 
että talousjohtajalle ja hankintapäällikölle esitetään erilaisia argumentteja 
tuotteen tai palvelun hyödyistä.

Yhteenvetona voi todeta, että markkinointi on kuin taidetta. Siinä ei ole 
ehdottomia sääntöjä, improvisaatiolle on aina tilaa ja hyvän taiteen tavoin 
se herättää parhaimmillaan voimakkaita tunteita. Mutta samalla markki-
noinnissa yhdistyy parhaimmillaan kurinalainen järjestelmällisyys sekä 
ennakoimaton ja ennakkoluuloton luovuus.  Se on piirre, mikä tekee mark-
kinoinnista niin kiehtovan ja jatkuvasti kehittyvän liiketoiminnan alueen.
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Mitä kerroksia sinä haluat 
tuoda esille yrityksestäsi?
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59. Markkinointi sähköisissä kanavissa
Mikko Isoniemi

Markkinoinnin investoinnit sähköisiin kanaviin lisääntyvät vauhdilla. Miksi? 
Koska ihmiset ovat sähköisissä kanavissa. Ihmisten mediakäyttäytyminen 
on muuttunut ja muuttuu edelleen rajusti. Perinteisten medioiden seu-
raaminen ja niiden kanssa vietetty aika vähenee, eivätkä ne palaa enää 
koskaan entiselleen. Sen sijaan mobiilipäätteillä surffaamiseen netissä 
käytetään entistä enemmän aikaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Ihmiset ovat löytäneet pysyvästi sähköiset kanavat, myös ne yrityspäättä-
jät. Tämän takia myös yritysten tulisi ottaa nämä kanavat tosissaan. 

Ihmiset ovat löytäneet pysyvästi sähköiset kanavat, myös ne 
yrityspäättäjät.

Kuinka sitten markkinoit sähköisissä kanavissa? Ensimmäinen asia on, 
että nettisivusi ovat laadukkaat. Nettisivujen avulla asiakas voidaan 
oikeasti saada ottamaan yhteyttä ja ostamaan. Tänä päivänä nettisivujen 
tulee toimia myös mobiilisti. Huolehdi myös siitä, että sinulla on käytettä-
vissä kovia lukuja nettisivujen ja nettikanavien toimivuudesta esim. Goog-
le Analyticsin tai Leadfeederin avulla. Tärkeää on myös huolehtia, että 
sinut löydetään Googlesta. Usein sanotaan, että jos sinua ei löydä helposti 
Googlesta, niin onko sinua oikeasti olemassakaan? 

Usein sanotaan, että jos sinua ei löydä helposti Googlesta, niin 
onko sinua oikeasti olemassakaan?

Sosiaalinen media (Some) - pitääkö siellä olla? Kyllä, sinun pitää olla 
siellä, koska asiakkaasikin ovat siellä. Tarvittavien panostusten laajuus 

sosiaaliseen mediaan riippuu toimialastasi ja asiakaskunnastasi. Jos myyt 
kuluttaja-asiakkaille, on sinun erityisen tärkeää elää ja hengittää sosiaalis-
ta mediaa, joka ikinen päivä. Somen vaikutus kuluttajamyyntiin on todis-
tettu olevan kaikilla mittareilla erittäin vahva. Esimerkiksi premium-autoja 
myydään Seinäjoelta ympäri Suomen somea hyödyntäen. 

B2B-yritysten eli yrityksille myyntiä tekevien yritysten markkinointi 
somessa on panostuksiltaan yleensä hieman vähäisempää kuin kuluttaja-
myyntiä tekevien yritysten. B2B–yritykset satsaavat yleensä markkinoin-
nissaan messuihin ja muihin foorumeihin, joissa voidaan tavata sekä uusia 
asiakkaita että vanhoja asiakkaita. Mutta myös B2B–yrityksen tulisi näkyä 
netissä ja tulla nopeasti löydetyksi hakukoneessa sekä luoda mielikuvaa 
asiantuntemuksestaan esimerkiksi blogien tai videoblogien avulla.

Markkinointia pitää tehdä siellä missä ihmisetkin ovat.
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BRÄNDIN KEHITTÄMISEN 
RAKENNUSPALIKOITA

”Asiakas ostaa ensin sinut eli brändisi 
ja vasta sitten tuotteesi tai palvelusi.”

Osa 8
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60. Brändi pähkinänkuoressa
Vesa Tiensuu

Brändin koetaan usein hieman vaikeana ja abstraktina käsitteenä, mut-
ta sen voi määritellä yksinkertaisesti asiakkaalle syntyvänä mielikuvana 
yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista/palveluista. Tämä mielikuva tai 
tunne vatsassa, kuten jotkut brändigurut brändin määrittävät, ratkaisee 
pitkälti ostavatko asiakkaasi yrityksesi vai kilpailijan tuotteen.

Brändin voi määritellä asiakkaalle syntyvänä mielikuvana 
yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista/palveluista. Tämä tunne 
vatsassa ratkaisee ostavatko asiakkaasi yrityksesi vai kilpailijan 
tuotteen.

Yrityskuvan kehittämisessä on kaksi perussääntöä. Ensimmäiseksi 
brändin tulisi olla erottuva. Sen tulee olla jotenkin erilainen kuin kilpaili-
joilla. Sitä voidaan kuvata käsitteellä omaperäisyys. Toinen perussääntö 
on brändin haluttavuus. Brändissä pitää olla jotain sellaista, mikä tekee 
siitä kiinnostavan ja mielenkiintoisen. Brändin pitää puhutella asiakasta 
tunnetasolla. Kiinnostava brändi voi olla luova, jännittävä tai se voi olla tur-
vallinen. Kaikki riippuu siitä, miten brändi ja sen tuotteet/palvelut halutaan 
asemoida. Turvallisuus voi tylsyydestään huolimatta olla erittäin puhut-
televa viesti esim. pienten lasten vanhemmille tai yksin kotona asuville 
vanhuksille. 

Brändin muodostumiseen liittyvät tekijät.
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On vaikea sanoa ovatko tuotteet/palvelut syntyneet brändin mukaan, eli 
ensin on luotu brändi ja sille on sitten luotu tuotteita/palveluja, vai onko 
brändi syntynyt vähitellen kehitettyjen tuotteiden/palveluiden ympärille. 
Aloittelevalla yrityksellä brändi jää usein vähemmälle miettimiselle ja se 
kehittyy yleensä hieman sattumanvaraisesti ajan myötä. Yrityksen toimin-
nan vakiintumisen myötä syntyy yleensä tarve täsmentää ja kirkastaa yri-
tyksen brändiä. Yrityksen brändiä voidaan rakentaa useilla eri elementeil-
lä, jotka parhaimmillaan tukevat toisiaan. Ideaalitilanteessa eri elementit, 
esimerkiksi tuotteet, palvelut, esitteet ja www-sivut syventävät asiakkaan 
kokemusta brändistä. 

Vaikka brändi on tärkeä, brändin tuote/palvelu on kuitenkin yleensä asiak-
kaan ostopäätöksen kannalta se ratkaiseva tekijä. Applea ja muita ikonisia 
brändejä lukuun ottamatta asiakas ostaa tuotteen tai palvelun ei brändiä, 
mutta houkutteleva ja haluttava brändi voi ratkaista pelin kahden saman-
kaltaisen tuotteen välillä omaksi eduksi. 

Kysymyksiä

Mieti, mitkä yrityksesi osat ovat asiakkaalle näkyviä? 
Ne ovat kaikki osa yrityksesi brändiä.

Pohdi analyyttisesti, missä kunnossa kyseiset asiat ovat? 
Viestivätkö ne tavoitteena olevaa mielikuvaa yrityksestäsi?

Mieti ovatko kaikki brändin osatekijät yhdenmukaisia, 
viestivätkö ne samaa asiaa?

Mieti mihin suuntaan haluaisit viedä brändiäsi?
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61. Brändäämisen tavoitteet
Harri Mäkitie

Kirjoitin tässä kirjassa toisessa artikkelissa liiketoimintamallien kehittymi-
sestä ja kuinka niillä vaikutetaan menestymiseen. Mutta pelkällä liiketoi-
minnalla ei ratkaista sitä, mikä yritys menestyy ja mikä ei. Markkinoinnilla 
ja myynnillä on edelleen vahva merkitys. Saati sitten brändillä. Joskus 
tämä merkitys on suurempi kuin moni yritysjohtaja ymmärtääkään. Enkä 
tarkoita tällä mainoksia tai kuivuneita yrityslogolla varustettuja musteky-
niä. Joskus on lähdettävä syvemmältä perusasioista. 

Kaksi vuotta sitten olin käytännön asioiden pehtorina Itä-Uudellamaalla 
toteutetussa metallialan yritysten kehittämiseen suunnatussa hankkees-
sa. Ja joidenkin yritysten kohdalla kokemukset olivat tyrmääviä. Elämme 
näköjään todella vanhojen uskomusten ja asenteiden vankeina. Kun piti 
puhua osallistuvan yrityksen strategiasta - onko sitä, jos on, niin, miten 
se toteutuu käytännössä – niin omistajatoimitusjohtajan asenne oli, että 
jokainen minuutti poissa tuotantokoneiden äärestä on menetettyjä euroja. 
Loistavaa. Tai kun toisen yrityksen kohdalla kysyi, että miten he myyvät 
palvelujaan, vastaus oli, että kyllä tyytyväiset asiakkaat aikanaan soittavat 
ja tilaavat lisää. Siis, mitä???

Mutta palataanpa brändiin. Heti alussa haluaisin alleviivata, että yrityksesi 
brändi ei ole sitä, mitä sinä sanot sen olevan, vaan sitä, mitä asiakkaasi 
sanovat sen olevan. 

Brändäyksen tavoite on, että asiakkaasi kokisi yrityksesi olevan 
ainoa, joka pystyy tarjoamaan ratkaisun heidän haasteeseensa ja 
myös täyttämään heidän odotusarvonsa.

Itse uskon brändin voimaan yrityksen menestymisen voimavarana. Pitkäl-
le toista-sataa yritystä, joita olen kehittänyt ja valmentanut, ovat vahvis-
taneet näkemystäni. Siksi puhun usein työssäni liiketoimintastrategian 
rakentamisen rinnalla brändistrategian rakentamisesta. Mutta katsotaan-
pa, oletteko samaa mieltä, jos väitän, että 

•	 Brändi on kaikkein tärkein linkki, jonka yritys rakentaa  
asiakkaisiinsa.

•	 Kyseessä on asiakkaan spontaani tunne yritystä/tuotetta/ 
palvelua kohtaan.

•	 Brändi on vahvin tekijä, joka erottaa yrityksen muista kilpailijoista.
•	 Se on joukko uskomuksia yrityksestä sekä lupaus, johon  

asiakas uskoo.

Minä väitän, että näin on. Siksi jokaisen yrityksen pitää panostaa oman 
brändinsä luomiseen. Menestyvillä yrityksillä se ei ole jotain, joka syn-
tyy siinä liiketoiminnan ohessa. Brändiä voi ja pitää kehittää, rakentaa ja 
muovata, kunhan se perustuu niihin arvoihin ja todellisiin näyttöihin, joita 
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Ja kun olet vastannut noihin kysymyksiin, mieti myös sitä miten ne näky-
vät asiakkaille seuraavissa asioissa:

•	 Toimintatavassanne
•	 Tuotteissa/palveluissa
•	 Asiakaspalvelussanne
•	 Asiakkaan odotuksissa, asiakaskokemuksessa
•	 Logossanne
•	 Esitteissänne
•	 Maineessanne
•	 Työntekijöissänne ja heidän tavassaan esiintyä, toimia
•	 Tavassanne puhua

yritys pystyy tuottamaan. Brändin rakentamisella pyritään vaikuttamaan 
siihen, miten asiakkaasi näkevät toimintasi ja miten yrityksesi pyrkii vai-
kuttamaan siihen, miten haluat heidän näkevän yrityksesi. Silti se pysyy 
aina asiakkaan omana spontaanina sisäisenä tunteena yrityksestäsi, kun 
mainitset yrityksesi tai tuotteesi/palvelusi.

Juuri tämän takia jokaisen yrityksen tulisi asettaa tavoitteensa brändinsä 
kehittämisen suhteen aidosti korkealle. Koska se on se kaikkein tärkein 
linkki, jonka yritys rakentaa asiakkaisiinsa. Siksi suosittelen, että brän-
däyksen tavoite ei ole saada tavoitemarkkinasi tai asiakkaasi valitse-
maan yrityksesi muista kilpailijoiden joukosta, vaan, että asiakkaasi 
kokisi yrityksesi olevan ainoa, joka pystyy tarjoamaan ratkaisun heidän 
haasteeseensa ja myös täyttämään heidän odotusarvonsa. 

Mitä luulet, onko yrityksesi oma käsitys brändistänne sama kuin asiak-
kaan käsitys teistä? Ja muistathan, että kilpailijoillakin on brändi. Tärkeää 
on myös yrityksesi brändin suhde kilpailijan brändiin. Hekin haluavat 
mielellään olla se ainoa, jonka asiakas haluaa.

Jos aihe kiinnostaa, ja haluat tehdä asialle jotain, tässä muutama kohta, 
joilla pääset alkuun. Erottuaksenne kilpailijoista, selvittäkää:

•	 Mitkä ovat asiakkaan odotukset?
•	 Mikä on oma lupauksenne asiakkaallenne?
•	 Mitkä ovat mahdollisuutenne toteuttaa se?
•	 Selvitä vastaavat asiat kilpailijasta!

 

Brändin 
linkittyminen 
liiketoiminnan 
kehittämiseen.
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62. Brändeistä – vakuuttava, erilainen, haluttava, tunnettu
Vesa Tiensuu

Hyvä brändi voidaan määritellä otsikon mukaisesti neljällä termillä: onko 
brändi vakuuttava, onko se erilainen, onko se asiakkaan näkökulmasta 
haluttava ja tuntevatko asiakkaat sen?

Brändin vakuuttavuus – Varsinkin näin verkkotalouden aikana brän-
din vakuuttavuus on tärkeää. Se ensisilmäys minkä asiakas luo brändin 
www-sivuilla voi olla ratkaiseva, onko brändi vakuuttavan oloinen? Hyvä 
esimerkki vakuuttavasta ja vahvasta brändistä on ruotsalainen sisustus-
alan brändi Lexington. Kun katsoo Lexingtonin markkinointia, sitä ajatte-
lee, että kyseessä on vakiintunut ja iso brändi, mutta totuus on kuitenkin 
se, että kyseessä on vain 20 miljoonan liikevaihtoa tekevä yritys. Mutta se 
tekee sen vakuuttavasti.

Brandin vakuuttavuus kertoo voiko brandiin luottaa, toteuttaako 
se lupauksensa ja ennen kaikkea, uskaltaako sen ostaa.

Vakuuttava brändi luo mielikuvan itseään suuremmasta yrityksestä, niin-
pä jotkut sanovat, että ”fake it until you make it”.  Ja miksi vakuuttavuus 
on tärkeää? Se kertoo voiko brändiin luottaa, toteuttaako se lupauksensa 
ja ennen kaikkea, uskaltaako sen ostaa. Brändin vakuuttavuus on siis kau-
pantekemisen kannalta ensiarvoisen tärkeä asia. Mikä sitten tekee brän-
distä vakuuttavan? Lexingtonin osalta asiaa voidaan tarkastella esim. Suo-
messakin tehtävän lehtimarkkinoinnin osalta. Viestintä ja ennen kaikkea 
visuaalinen viestintä on harkittu viimeistä yksityiskohtaa myöten, kaikki 

yksittäiset tekijät tukevat brändin viestiä, siinä ei ole tyhjiä tai epätäydelli-
siä kohtia. Yksinkertaisesti, vakuuttava brändi ei jätä tilaa epävarmuudelle, 
mikä on aina kaupankäynnin este.

Brändin erilaisuus – viimepäivinä medioissa on puhuttu Nokian uudesta 
tulemisesta kännykkämarkkinoille. On puhuttu paljon siitä, miten Nokia ai-
koo erilaistaa itsensä kovasti kilpailluilla markkinoilla. Käyttöjärjestelmä ei 
sitä tee, teknisestikin se on vaikeaa. Edellisen kerran Nokia erilaisti itsensä 
Microsoftin käyttöjärjestelmän osalta niin tehokkaasti, että se karkotti 
samalla asiakkaat. 

Nykyään oikeastaan ainoa keino erilaistaa itsensä on yrityksen 
tarjoama kokonaistarjous.

Erilaisuus on siis tärkeää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Erilaistami-
nen on tänä päivänä entistä vaikeampaa koska kilpailijat kopioivat hyvin 
nopeasti onnistuneet ja asiakkaiden arvostamat ominaisuudet. Se taas 
tarkoittaa sitä, että brändin erilaistamisesta on tullut entistä nopeammin 
etenevä kilpajuoksu, jossa voittajaa on entistä vaikeampaa veikata. Siksi 
nykyään oikeastaan ainoa keino erilaistaa itsensä on yrityksen tarjo-
ama kokonaisuus. Kone Oyj tarjoaa konkreettisten, teknisesti pätevien 
ja hyvin muotoiltujen hissien lisäksi erilaisia huolto- ja ylläpitopalveluita, 
jotka helpottavat asiakkaan elämää ja jotka samalla tekevät ostamisesta 
helppoa. Apple tarjoaa ekosysteemiä, jossa kaikki pelaavat yhteen ja joka 
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toimii käyttäjän näkökulmasta järkevällä logiikalla. Tärkeää tässä on se, 
että brändin kokonaistarjous on erilainen kuin kilpailijan, yksittäiset omi-
naisuudet saattavat löytyä kilpailijalta, mutta meidän tarjouksemme on 
kokonaisuutena paras.

Brändin haluttavuus – Elämän todellisuutta on, että jotkut brändit ovat 
vain haluttavampia kuin toiset. Kännykkämarkkinoilla Samsung ja Apple 
ovat tässä kärjessä, Microsoft häntäpäässä. Kyse on tietysti tuotteesta ja 
sen ominaisuuksista, brändistä ja sosiaalisesta hypestä, mutta yhtä kaikki 
se näkyy lopulta viivan alla euroina.

Monia kotimaisia brandeja pidettiin tutkimuksessa 
sukupuoleltaan miehinä, vaikeasti lähestyttävinä, kylminä ja 
jäykkinä.

Jotkut brändit ovat niin haluttavia, että niitä jonotetaan, toisia saa tyr-
kyttää puoli-ilmaiseksi. Mikä sitten ratkaisee pelin? Osaltaan kyse on 
itse brändistä. Allekirjoittanut on tehnyt aikoinaan lukuisan joukon isoja 
tutkimuksia joissa tutkittiin huonekaluketjujen brändejä ja niiden halut-
tavuutta. Asiakkailta kysyttiin miten he kokivat nämä brändit ja millai-
nen olisi asiakkaiden ihannebrändi. Ikean brändi vastasi 8/10 kohdassa 
asiakkaiden nimeämää ihannebrändiä, kaksi kohtaa ei osunut sen takia, 
että tutkimuksen kohderyhmä oli eri kuin Ikealla. Suomalaisten brändien 
osalta tilanne oli heikompi. Kun Ikeaa pidettiin epämuodollisena, lämpimä-
nä, sukupuoleltaan neutraalina ja helposti lähestyttävänä, monia kotimai-
sia brändejä pidettiin sukupuoleltaan miehinä, vaikeasti lähestyttävinä, 
kylminä ja jäykkinä. Ei siis tarvitse ihmetellä minne asiakkaat suuntaavat Se pieni suuri ero.
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sisustusostoksille. Toinen näkökulma liittyy itse tuotteeseen. Koska konk-
reettisilla tuoteominaisuuksilla on vaikea kilpailla, keskeisen tärkeäksi teki-
jäksi haluttavuuden suhteen nousee muotoilu. Sitä on vaikeampi kopioida, 
koska se liitetään yleensä tiettyyn brändiin ja kopiointi laskee tältä osin 
kopioijan brändin haluttavuutta asiakkaiden silmissä, sillä kukaan ei halua 
ostaa kopiota jos voivat saada aidon ja alkuperäisen. Muotoilu on myös 
hyvä keino kehittää brändin haluttavuutta siinä mielessä, että se kommu-
nikoi asiakkaan kanssa tunnetasolla. Se herättää tunteita ja intohimoja, ja 
tunteet ratkaisevat loppupelissä pelin.

Brändin tunnettavuus – jos kukaan ei tunne brändiä, ei brändin halutta-
vuudella tai uskottavuudella ole merkitystä. Se on kuin hymyilisi pimeässä 
huoneessa: kukaan muu kuin sinä, ei tiedä siitä. Digitaalisen ja sosiaali-
sen median aikana markkinoinnin säännöt ovat muuttuneet radikaalisti. 
Facebookin kautta on mahdollista saavuttaa kerralla yli miljardi kuluttajaa, 
digitaalisessa mediassa markkinointia voi kohdentaa globaalisti omille 
kohderyhmille.  

Nyt kilpaillaan sillä kenellä on kekseliäimmät tuotteet/palvelut ja 
kuka osaa tuoda itseään esille kekseliäällä tavalla.

Maa- ja kielirajat ovat enemmän tai vähemmän hävinneet, nyt kilpail-
laan sillä, kenellä on kekseliäimmät tuotteet/palvelut ja kuka osaa tuoda 
itseään esille kekseliäällä tavalla. Hyvänä esimerkkinä tästä on Jounin 
Kauppa. Kekseliäät sosiaalisen median kampanjat ovat tuoneet tuon tuiki 
tavallisen pohjoissuomalaisen kyläkaupan koko kansan tietoisuuteen. 
Toisena hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tämän buumin aloittaneen Kes-
kisen Vesan mediatempauksia, jotka kristallisoituvat omaan realitysarjaan. 
Kun mediat ovat digitalisoituneet ja tiedon määrä ja tiedon välittämisen 
nopeus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, on perinteisen ja pitkäjänteisen 
brändin tunnettavuuden kehittämisen rinnalle nousseet tähdenlennot. 
Näillä tarkoitan ideoita, tuotteita ja palveluita, jotka ovat niin omaperäisiä 
ja kiinnostavia, että ne leviävät sosiaalisessa ja digitaalisessa mediassa 
silmänräpäyksessä ympäri yhteiskuntaamme ja jopa ympäri maapalloa.  
Vaikka kilpailu on toki tällä areenalla kovaa, markkinoinnillisen lottovoiton 
mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin.
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MYYNTI PAKETTIIN

”Myyntityötä voi tehdä sattumanvaraisesti 
hakuammuntana tai sitten sitä voi tehdä 
systemaattisesti tarkkuusammunnalla.”

Osa 9
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63. Myyntityö ja suunnitelmallisuus
Vesa Tiensuu

Myyntityö on ihmisten kanssa toimimista ja siksi inhimillistä, mutta se ei 
merkitse sitä, etteikö se voisi olla systemaattisesti johdettua. Se tarkoittaa 
sitä, että on asetettu tavoitteita, aikatauluja ja ne on ehkä viety Exceliin 
saakka. Vaikka myynti on markkinoinnin tapaan luovaa ja osittain yksilöl-
listä tekemistä, voi sitä tehostaa Excel–taulukoilla. Mitä, kenelle, koska, 
miten ovat kysymyksiä, jotka tuovat tekemiseen tehokkuutta. 

Myyntityötä voi tehostaa tekemällä myyntisuunnitelman. Mitä, 
kenelle, koska ja miten ovat kysymyksiä jotka tuovat tekemiseen 
tuloksellisuutta.

Tavoitteita voidaan asettaa viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Tällaisia 
tavoitteita voivat olla esim. kontaktointi- ja tapaamistavoitteet, myynti-
tavoitteet per tuoteryhmä, per alue, per asiakas jne. Kun tavoitteet on 
asetettu, voidaan siitä johtaa tarvittavat toimenpiteet, mitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi pitää tehdä. Tärkeää on myös integroida myyntiponnis-
telut muuhun liiketoimintaan kuten markkinointiin ja strategiaan. Kaikkien 
laivojen tulee liikkua samaan suuntaan, toinen toistaan tukien. 

Systemaattisuutta on myös asiakkuuksien reittaaminen. Kaikki asiakkaat 
eivät ole yhtä tärkeitä ja toisin päin, toiset ovat muita tärkeämpiä. Periaat-
teessa tähänkin sopii 80/20-sääntö: 20 % asiakkaista tuottaa yleensä 80 
% tuloista ja 20 % asiakkaista vie 80 % ajasta. Asiakkuuksien reittaami-
nen on tärkeää myös ajankäytön suunnittelun ja resurssien kohdentami-
sen osalta. Rajatut resurssit tulee kohdistaa sinne, mistä saadaan parhaat 
tuotot tai missä on suurin potentiaali. 

Vaikka myyntityö on muuttanut muotoaan digitalisaation myötä, henkilö-
kohtaista kontaktia ei korvaa mikään. Ihminen myy ihmiselle, joka tekee 
ostopäätöksen. Ihminen luo luottamuksen ja osaa antaa juuri ne oikeat 
argumentit kaupan päättämiseksi. Siksi jatkuva henkilökohtainen kon-
taktointi on edelleen tärkeää. Ehkä meidän pitäisi jopa keksiä syitä ottaa 
yhteyttä asiakkaaseen ja muistuttaa olemassaolostamme. 

Myös myynnin arvostuksen eteen pitäisi tehdä myyntityötä. Markkinoin-
nin ohella se on edelleen aliarvostettua tekemistä, vaikka juuri nämä toi-
minnot tuovat sitä kovasti kaivattua kasvua. Ehkä myynnin pitäisi myydä 
itsensä entistä paremmin omalle organisaatiolleen.
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Kysymyksiä

Onko sinulla suunnitelma myynnin tehokkaaksi 
toteuttamiseksi?

Oletko miettinyt kenelle myyntiponnistukset 
kannattaa kohdentaa?

Mikä on sinun suunnitelmasi?
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64. Myyntitapahtuma
Vesa Tiensuu

Hyviä myyjiä on monenlaisia. Jotkut ovat rauhallisia, toiset energisiä, mut-
ta heillä on kuitenkin joitain yhteisiä piirteitä.

Myynti on pohjimmiltaan argumentointia. Miksi asiakkaan kannattaa 
ostaa tämä tuote ja miksi asiakkaan kannattaa ostaa se juuri meiltä. Se, 
miten tämän argumentoinnin rakentaa, on sitten enemmän tyylikysymys 
vaikka hyvällä argumentaatiolla on myös jotain yleisiä piirteitä kuten va-
kuuttavuus, epävarmuuden poistaminen, hyötyjen korostaminen, tuntei-
siin vetoaminen ja järjellä perusteltavuus.

Hyvällä argumentaatiolla on joitain yleisiä piirteitä kuten 
vakuuttavuus, epävarmuuden poistaminen, hyötyjen 
korostaminen, tunteisiin vetoaminen ja järjellä perusteltavuus.

Koska nykyajan tuotteet/palvelut ovat usein hyvin monimutkaisia, on tär-
keää valita myynnin keihäänkärki. Mikä on se meidän tuotteen tai palvelun 
killeriominaisuus, jolla peittoamme kilpailijat? Kaikki tuotteen/palvelun 
ominaisuudet eivät ole kaikille asiakkaille yhtä tärkeitä, ja siksi se killerio-
minaisuus vaihtelee asiakkaan mukaan. Koska asiakkaat ovat nykyään 
hyvin valveutuneita ja löytävät tietoa nopeasti netistä, tulee meidän kyetä 
perustelemaan vakuuttavasti miksi asiakkaan kannattaa ostaa juuri mei-
dän tuotteemme/palvelumme. 

Vaikka me pidämmekin konkretiasta, myynti toimii parhaimmillaan myös 
abstraktimmalla tasolla, arvojen, unelmien ja fiilisten maailmassa. Monet 
sanovatkin niin, että innosta tunteilla ja perustele faktoilla. 

Parhaimmillaan myyjä tekee asiakkaan ostamisen helpoksi. Ja 
mitä helpompaa ostaminen on sitä enemmän kauppaa tulee.

Parhaimmillaan myyjä tekee asiakkaan ostamisen helpoksi. Ja mitä 
helpompaa ostaminen on, sitä enemmän kauppaa tulee. Esim. Apple on 
tehnyt iTunesista ostamisen hyvin helpoksi, pari klikkausta ja ostos on 
tehty. Ostamisen helppouteen liittyy myös turvallisuus. Se tarkoittaa epä-
varmuuden minimoimista. Esim. Gigantista on turvallista ostaa tuotteita, 
koska asiakas tietää, että tuotteen voi palauttaa sinne mutkattomasti. 
Power puolestaan on turvallinen ja helppo paikka ostaa koska asiakas 
tietää, että sieltä tuotteen kuin tuotteen saa vähintään yhtä halvalla kuin 
kilpailijalta.

Vaikka myyntityö on edelleen enemmän tai vähemmän ihmisten välistä 
luovaa kanssakäymistä, jossa ei ole ehdottomia sääntöjä, kaupankäynnis-
sä on kuitenkin suuntaviivoja, jotka helpottavat asiakkaan ostopäätöksen 
tekemistä. Se miten näitä suuntaviivoja käytännössä soveltaa on henki-
lökohtainen juttu. Ei ole olemassa yhtä oikeaa kaupan tekemisen mallia, 
vaan miljoonia persoonia ja persoonallisia lähestymistapoja.   
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Argumentaatio on antiikin ajoista saakka 
ratkaissut neuvottelut ja kaupat.
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65. Myyntityö tarinana
Vesa Tiensuu

Olemme siirtyneet tarinoiden yhteiskuntaan. On urheilutarinoita, julkimo-
tarinoita ja bränditarinoita. Tarinat ovat mukaansatempaisevia ja kiinnos-
tavia. Niin ne ovat aina olleet. Ennen kirjoitustaidon keksimistä tarinat 
siirtyivät sukupolvelta toiselle suullisena perimänä ja nyt tarinat ovat 
siirtyneet myyntityöhön.

Myyntityö ei tarkoita yksinpuhelua. Ei erinomaisten tuoteominaisuuksien 
luettelemista tai tuotteen kehumista. Myyntityö ei myöskään tarkoita 
kuuntelemista, vaikka se onkin järkevämpää kuin yksinpuhelu. Tämän päi-
vän myyntityö on yhteisten tarinoiden luomista. Yhteinen tarina on uusi ja 
jännittävä, ainutlaatuinen kokemus, joka yhdistää ja sitouttaa ihmisiä.

Myyntitarina on kuin tennispeli. Minä syötän ja sinä vastaat. Se 
ei ole pallon lyömistä seinään, vaan vuorovaikutusta.

Myyntitarina on kuin tennispeli. Minä syötän ja sinä vastaat. Se ei ole pal-
lon lyömistä seinään, vaan vuorovaikutusta. Ja koska kyseessä on luova 
pallottelu, kumpikaan ei tiedä mitä siitä seuraa, vaikka taitava myyntimies 
toki pyrkiikin suuntaamaan tarinan kehittymistä haluttuun suuntaan.

Nykyajan ihminen haluaa osallistua. Siksi chatti-palvelut ovat nykyään niin 
suosittuja. Osallistuminen on oman itsensä ilmaisemista, vaikuttamista. 
Ja asiakkaat haluavat osallistua. He eivät halua olla vain kuulijoita. Sen 
sijaan he haluavat olla kirjoittamassa yhteistä tarinaa. Ja koska se on kivaa 
ja mieltä kutkuttavaa, se herättää tunteita. Ja tunteet merkitsevät sitoutu-
mista.

Yhteinen tarina on uusi ja jännittävä, ainutlaatuinen kokemus, 
joka yhdistää ja sitouttaa ihmisiä.

Hyvä myyntitarina on jotain sellaista, mikä elää ja jossa ihmiset reagoivat 
siihen mitä toinen sanoo. Se on aitoa ihmisten kanssakäymistä ilman 
muodollisia tavoitteita, vaikka sellainen myyntihenkilöllä toki onkin. Tarina 
on vuorosanoja, kuuntelemista, reagointia ja luovuutta. Siksi se on asiak-
kaan näkökulmasta mielekästä. Ihan kuin tässä nyt keksittäisiin jotain uut-
ta ja merkittävää. Ja koska tarina on vuorovaikutusta, asiakkaasta tuntuu, 
että hän keksi itse tarinan lopun eli kaupan. 
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Millainen on sitten hyvä tarina? Hyvässä tarinassa on perinteisesti al-
kutilanne, joka on usein haasteellinen. Ja samoin hyvässä tarinassa on 
onnellinen loppu, jossa kaikki on taas hyvin. Se on visio luvatusta maasta, 
ratkaisusta alkutilanteen ongelmiin. Mutta mitä sitten välissä tapahtuu? 
Parhaimmillaan se tarkoittaa luovaa dialogia, joka on eri asia kuin myymi-
nen tai keskustelu, joiden tavoitteena on voittaa toinen oman näkökulman 
puolelle. Dialogissa sen sijaan etsitään yhdessä ja aidosti parasta mahdol-
lista reittiä kohti onnellista loppua. Se ei siis ole keskustelua, eikä myymis-

tä, vaan dialogia. Siihen voi käsikirjoittaa vuorosanoja, mutta koska tarina 
elää osa on aina improvisointia. Ja juuri tämä tarinan eläminen tekee siitä 
niin tehokkaan myyntivälineen. Riippumatta siitä, miten kokenut myyjä on 
kyseessä, jokainen tarina on ainutlaatuinen ja siksi se luo ainakin hetkek-
si ainutlaatuisen suhteen ostajan ja myyjän välille. Tarina, joka on luotu 
yhdessä, muistetaan ja se herättää positiivisia tuntemuksia vielä pitkään 
tapaamisen jälkeenkin. Siksi tarinat ovat niin tehokkaita.
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HALLITUSTYÖSKENTELY
”Toimiva hallitus on yrittäjän paras kaveri.”

Osa 10
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66. Advisory Board hallitustyön kehittämisessä
Erkki Petäjä

Johtaminen on yksi kasvun ja menestymisen kulmakivistä. Tarvitaan sekä 
tavoitteellista että systemaattista liiketoiminnan johtamista. Monimut-
kaistuvassa maailmassa kyetään vain harvoin rakentamaan omin voimin 
menestyvää kasvuyritystä. Nykyään siihen tarvitaan hyvä tiimi ja moni-
puolista yrityksen ulkopuolista osaamista.  

Yksi hyväksi todettu työkalu tähän on hallitustyön aktivointi. Ensiksi 
kannattaa tutustua hallitustyöskentelyn eri muotoihin keskustelemalla 
toisten yrittäjien tai asiantuntijoiden kanssa ja lukemalla asiaa käsittele-
viä kirjoja. Hallituksen aktivointia voi toteuttaa ottamalla ryhmään ulko-
puolisia asiantuntijajäseniä, virallisia hallituksen jäseniä tai osakkuudella 
sitoutuneita jäseniä. Usein helpoin ja turvallisin tapa lähteä liikkeelle on 
hallituksen asiantuntijajäsenien myötä, jolloin virallisista jäsenyyksistä 
voidaan päättää kun yhteistyöstä on saatu kokemusta. Tällä periaatteella 
toimivista ryhmistä käytetään usein nimitystä Advisory Board. 

Usein helpoin ja turvallisin tapa lähteä liikkeelle on hallituksen 
asiantuntijajäsenien myötä, jolloin virallisista jäsenyyksistä 
voidaan päättää kun yhteistyöstä on saatu kokemusta.

Advisory Boardin muodostamisen lähtökohtana ovat yrityksen nykyti-
lanne, strategia ja tavoitteet. Tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan usein 

näkemystä ja parasta osaamista jostakin osa-alueesta, mitä yrityksellä ei 
ole omasta takaa. Kun tarvittava osaaminen on tunnistettu, voidaan suun-
nitella ryhmän kokoonpano, toimintamalli ja kartoittaa jäsenehdokkaita. 
Jäsenehdokkaiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan valita 
oikeanlainen ryhmä ja käynnistää toiminta. On hyvä muistaa, että Adviso-
ry Boardin kokoonpano voi elää yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Advisory Boardin kanssa sovitaan alussa tavoitteista, toimintatavoista ja 
työnjaosta. Ryhmän kanssa on myös hyvä sopia alussa jostakin konkreet-
tisesta tavoitteesta, johon pyritään muutaman kuukauden aikana. Voidaan 
esimerkiksi päivittää yrityksen strategia, jolloin työ saadaan käyntiin konk-
reettisella toiminnalla. Käynnistysvaiheen jälkeen tavoitteena on toimia 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, reagoiden tuloksiin ja ennakoiden 
toimintaympäristön muutoksia. 

Advisory Board -tyyppinen toiminta on koettu hyödylliseksi paitsi ensim-
mäisenä vaiheena hallitustyön kehittämisessä myös esimerkiksi tärkeän 
liiketoimintapäätöksen valmistelussa, kasvustrategian laadinnassa ja 
toteuttamisessa sekä yrityskauppojen valmistelussa. Myöhemmässä 
vaiheessa voidaan arvioida, koska on aika siirtyä virallisiin hallituksen 
jäsenyyksiin.
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Kysymyksiä
Onko tavoitteiden asettaminen, johtaminen ja kehittäminen 
yrityksessä hallittua ja ryhdikästä?

Mistä osaamisesta, näkökulmista, tiedoista tai yhteyksistä voisi 
olla paras hyöty tehdessäsi tärkeitä liiketoimintapäätöksiä?

Onko mielessäsi henkilöitä, jotka haluaisit yrityksen 
hallitukseen tai Advisory Boardiin? 
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67. Hyvä hallitus varmistaa yrityksesi kasvun
Pertti Kinnunen

”Kyllä, on meidän firmalla hallitus. Siihen kuulun minä itte, vaimo ja vanhin 
lapsemme. Kokouksia ei varsinaisesti pidetä, kun firman asioista tulee 
muutenkin puhuttua mm. keittiön pöydän ääressä ihan riittävästi. Ker-
ran vuodessa allekirjoitamme hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jonka 
tilitoimisto on laatinut. Päätettävää nyt ei yleensä paljon ole, lähinnä se, 
paljonko mahdollisesta voitosta otetaan osinkoja ja paljonko jätetään fir-
man taseeseen.” ”Ei tässä mitään ulkopuolisia hallituksen jäseniä tarvita. 
Kyllä minä itte tunnen parhaiten omat pisnekseni, asiakkaani ja kilpailijani. 
Mitäs viisautta joku ulkopuolinen siihen voisi muka tuoda?”

Edellä esitetyt lausahdukset kuvaavat ehkä hieman kärjistäen niitä ajatuk-
sia ja asenteita, joita monilla pk-yritysten omistajayrittäjillä on yrityksen 
hallitustyöskentelystä. Hallitus nähdään joskus jopa lainlaatijan pelkäs-
tään yrittäjän kiusaksi keksimänä ”välttämättömänä pahana”, ei yrityksen 
osaamista ja arvoa tehokkaasti kasvattavana työkaluna.

Hyvä hallitus muodostaa yrityksen toimitusjohtajalle ja 
omistaja-yrittäjälle vahvan sparrauskumppanin, joka tukee 
päätöksentekoa ja yrityksen johtamista laajemmilla näkökulmilla 
ja erityisosaamisella.

Useat tutkimukset ja käytännön näppituntuma kuitenkin kertovat, että 
yritykset, jotka ovat määrätietoisesti lähteneet kehittämään hallitustyös-

kentelyyn liittyvää osaamistaan ja käynnistäneet systemaattisen, aidon 
hallitustyöskentelyn ja uskaltaneet ottaa hallitukseensa myös ulkopuoli-
sia, omistajatahoista riippumattomia hallitusammattilaisia, ovat nousseet 
aivan uudelle tasolle niin liiketoimintaosaamisensa kuin kasvu- ja kehitys-
tahtinsa suhteen. 

Toimivasta hallitustyöskentelystä on erityisesti hyötyä erilaisissa muutos-
tilanteissa, kuten vaikkapa omistajanvaihdoksissa, uusien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämis- ja lanseerausprosesseissa, uusille markkina-alueille 
menossa tai viennin käynnistämisessä, joissa yrityksen oman osaamisen 
rajat saattavat tulla nopeastikin vastaan. Paras tapa selviytyä muutokses-
ta voittajana on yrityksen hallitustyöskentelyn kehittäminen ja sen nosta-
minen aidosti siihen arvoon, joka sille yrityksen strategisen kehittämisen 
työvälineenä kuuluu.

Joku viisas on todennut, että yritystoiminnan pyörittämiselle on peri-
aatteessa vain kolme järkevää ja hyväksyttävää syytä sekä tavoitetta. 
Ensimmäinen on toimeentulon turvaaminen itselle ja perheelleen, toinen 
on yrityksen hallittu kasvattaminen ja kolmas yrityksen kasvattaminen 
myyntikuntoon ja onnistunut exit. Jos tavoitteena on tuo kakkos- tai 
kolmosvaihtoehto, on selvää, että hyvällä hallitustyöskentelyllä tavoit-
teen saavuttamista voi merkittävästi helpottaa. Pitkällä aikajänteellä 
hallituksen tärkein tehtävä on yrityksen arvon kasvattaminen ja hyvä 
hallitus tuokin yrityksen toimintaan uudenlaista vakautta, uskottavuutta ja 
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riskienhallintakykyä. Yhä useampi liiketoiminta perustuu nykyisin vahvoi-
hin yhteistyöverkostoihin ja hyvä, kokenut sekä toimiva hallitus nostaa 
yrityksen kiinnostavuuden ja uskottavuuden eri yhteistyökumppaneiden, 
rahoittajien ja muiden sidosryhmien silmissä aivan uudelle tasolle.

Hyvä hallitus muodostaa yrityksen toimitusjohtajalle ja omistaja-yrittäjälle 
vahvan sparrauskumppanin, joka tukee päätöksentekoa ja yrityksen 
johtamista laajemmilla näkökulmilla ja erityisosaamisella, nostamalla esiin 
uusia vaihtoehtoja ja kyseenalaistamalla rakentavasti aiempia toiminta-
malleja. Osaava, yrityksen toiminnan kehittämiseen sitoutunut hallitus on 
paras keino saada yritys kasvuun.

Pk-yritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseen on useita keinoja ja 
koulutusta. Esimerkiksi alueelliset kauppakamarit järjestävät Hyväksytty 
hallituksen jäsen (HHJ) -kursseja ja -tutkintoja, joiden avulla osallistuja 
saa hyvät perustiedot ja -osaamisen oman yrityksen hallitustyöskentelyn 
käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Aito hallitustyö on aito keino kasvattaa yrityksen arvoa.
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68. Hallitus toimitusjohtajan työkaluna
Mikko Isoniemi

Tarvitseeko pk-yritys hallitusta? Riittääkö se, että hallituksessa on per-
heen vanhemmat ja perheen lapset ja puheenjohtajana on toimitusjoh-
taja, joka on myös yrityksen pääomistaja? Tämä on hyvin yleinen tilanne 
pk-yrityksissä. Mutta kysymykseni on, että onko tällainen hallitus tehokas 
hallitus? Onko siitä oikeasti hyötyä, että toimitusjohtaja johtaa itse itse-
ään? 

Ulkopuolisia hallituksen jäseniä on pk-yrityksissä vielä harvoin. Moni ehkä 
pelkää vallan lipumista ulkopuolisen käsiin. Päätäntävalta on kuitenkin 
edelleen yrityksissä yhtiökokouksella eli omistajalla. Yhtiökokous nimittää 
hallituksen ja hallitus yhdessä keskustellen määrittelee strategiset tavoit-
teet. Pääomistajana äänesi tulee varmasti kuuluviin.

Monet pelkäävät sitä, että hallitus puuttuu päivittäiseen 
tekemiseen. Mutta hallituksen tehtävänä ei ole kytätä mitä 
arjessa tapahtuu. Hallituksen tehtävä on edesauttaa sitä, että 
yritys toimii suurempien suuntaviivojen mukaisesti.

Moni luulee tietävänsä itse kaiken. Mutta tiedätkö todella? Oletko nähnyt 
metsän puilta? Voisiko joku toinen nähdä asiat eri näkökulmasta? Ehkä 
jopa vahvat ajatuksesi muuttuvat kun sinua haastetaan uusilla ajatuksilla. 
Oletko valmis uusiutumaan? Hyvin toimiva hallitus tuo ryhtiä yrityksen 
kaikkeen toimintaan ja luo sitä kautta edellytykset menestykselle. 

Monet pelkäävät myös sitä, että hallitus puuttuu päivittäiseen tekemi-
seen. Mutta hallituksen tehtävänä ei ole kytätä mitä arjessa tapahtuu. 
Hallituksen tehtävä on edesauttaa sitä, että yritys toimii suurempien 
suuntaviivojen mukaisesti. Sen tehtävänä ei ole puuttua operatiiviseen 
tekemiseen. 

Hallitus katsoo kokonaiskuvaa, missä yritys oikeasti menee, minne sen 
pitäisi mennä ja miten se pärjää tulevaisuuden kilpailutilanteessa. Toimi-
va johto voi tuoda päätettäväksi strategisia asioita kuten laajentumisen 
uudelle paikkakunnalle, uuden koneinvestoinnin tai vaikka uuden johtajan 
rekrytoinnin. Hallituksen jäsenillä voi olla hyviä mielipiteitä, ja yhdessä 
saadaan aikaan hyviä päätöksiä – hyödynnetään mahdollisuudet ja välte-
tään turhia riskejä. Hallitus on toimivalle johdolle ennen kaikkea käytän-
nön työkalu strategisissa kysymyksissä.

Hallituksen työskentelyn pitäisi olla suunnitelmallista ja sen pitäisi ko-
koontua vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Jokaisella kokouksella 
pitäisi olla etukäteen laadittu agenda ja keskustelun tulisi olla avointa ja 
rakentavaa. Keskusteluista laaditaan myös pöytäkirja. Jokaisen hallituk-
sen jäsenen pitäisi tuntea osakeyhtiölain pääperiaatteet – mitä vastuita 
jäsenillä on ja mitä lakisääteisiä velvoitteita heillä on. 
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Onko hallituksen jäsenillä vastuuta? On, ja myös paljon velvollisuuksia. 
Hyvälle jäsenelle pitää myös maksaa vastuusta. Kukaan ei tule ilmaiseksi 
auttamaan ja ottamaan vastuuta yrityksestäsi. Yleensä hallitusjäsenel-
le maksetaan hallituspalkkio sekä kulukorvaukset kokouksiin liittyvistä 
reissuista. Usein myös laaditaan jokin menestykseen sidottu bonusrat-
kaisu. Kun hallituksen jäsen toimii huolellisesti ja lainmukaisesti, niin hän 
voi toimia hallituksessa luottavaisesti ilman stressiä, sillä hallituksen jäsen 
pystyy myös hallitsemaan vastuuta. 

Ensimmäisiä tehtäviä on aina varmistaa, että yrityksellä on 
toimiva strategia eli selkeät suuntaviivat siitä minne yritys 
menee.

Voiko hallituksen puheenjohtaja olla sama kuin toimitusjohtaja? Itsensä 
johtaminen on aina vaikeaa. Siksi suosittelisin, että puheenjohtajaksi valit-
taisiin ulkopuolinen henkilö, joka ajattelee asioita järjellä eikä arjen tunne-
väritteisten kokemusten pohjalta. Ulkopuolisen henkilön ajatukset eivät 
ole jumittuneet arjen haasteisiin, joten hän pystyy tuomaan uudenlaista 
perspektiiviä asioihin.

Hyvä, tämä kuulostaa järkevältä. Minun olisi ehkä hyvä hankkia hallituk-
seen ulkopuolinen jäsen ja tehdä yritykseni toiminnasta tehokkaampaa. 
Mutta miten etenen? Ensimmäiseksi olisi hyvä käydä HHJ -kurssi ja ym-
märtää mitä hallitustyöskentely on todellisuudessa. Voit olla yhteydessä 
myös Hallituspartnerit yhdistykseen (esim. Hallituspartnerit Pohjanmaa), 
ja pyytää heidän apuaan hallituksen jäsenien etsintään. Heillä on verkostot 
ja tietotaito. Heiltä voi myös pyytää valmennusta nykyisille jäsenille, jotta 
he tietäisivät miten olisi hyvä toimia. 

Ulkopuolisen jäsenen löydyttyä, hallitus järjestäytyy, valitsee puheenjoh-
tajan ja määrittelee työjärjestyksen eli toimintaperiaatteet, miten meidän 
hallituksessa asioita viedään eteenpäin. Tämän jälkeen ensimmäisiä 

tehtäviä on aina varmistaa, että yrityksellä on toimiva strategia eli selke-
ät suuntaviivat siitä mihin suuntaan yritys menee ja miten se saavuttaa 
tavoitteensa. Hallitus myös huolehtii, että yrityksen avaintehtävissä 
ovat oikeat henkilöt ja organisaatio on toimintakykyinen ja että katse on 
suuntautunut eteenpäin. On myös hyvä tehdä yhdessä budjetti- ja toimin-
tasuunnitelma tulevalle tilikaudelle sekä huolehtia siitä, että tilitoimisto-
yhteistyö on kunnossa. Tilitarkastajan avulla tulisi myös varmistaa, että 
talouden seuranta on kunnossa.  

Nykyaikainen hallitustoiminta on hyvin systemaattista, avointa ja keskus-
televaa. Toisinaan hallituksessa käsitellään myös tiukkoja asioita, tiukkaan 
sävyyn. Mutta loppujen lopuksi yritykset ovat yleensä kokeneet hallitus-
työskentelyn erittäin positiivisena. Toiminta on lähtenyt kasvamaan hyvin. 
Lähde rohkeasti panostamaan yrityksesi hallitustyön kehittämiseen – 
tämä on kannattava investointi.

Yrityksen hallitus auttaa omistajaa hoitamaan yritystä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

149Ajatuksia kasvuyrittäjyyteen Kasvuyrittämisen käsikirja



KANSAINVÄLISTYMINEN

”Kauppaa se on vientikin.”

Osa 11
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69. Kansainvälistyminen on tie kasvuun ja kehittymiseen
Kirsti Sorama

Kun puhutaan yritysten kasvusta, on Etelä-Pohjanmaa sijoittunut hyvin 
maakuntien joukossa. Mutta jos siirrytään puhumaan yritysten kansain-
välistymisestä, niin maakuntamme on aika heikoilla. Kaiken kaikkiaan 
pk-yritysten osuus kokonaisviennistä on Suomessa Euroopan pienimpiä. 
Suomi on väkimäärältään pieni markkina-alue ja jos yritys hakee kasvua, 
se edellyttää usein siirtymistä kansainvälisille markkinoille. 

Yrityksen kansainvälistyminen voi toteutua monella eri tavalla ja jokaisen 
yrityksen on löydettävä oma polkunsa. Kansainvälistymisen pohjana, 
niin kuin minkä tahansa liiketoiminnan, on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan 
tarpeen syvällinen ymmärtäminen.

Asiakaslähtöinen liiketoiminta synnyttää tuotteelle tai palvelulle 
markkinaimua, joka puolestaan johtaa liiketoiminnan kasvuun.

Mitä kansainvälistyminen sitten voi parhaimmillaan tarkoittaa? Menesty-
vän kansainvälistymisen kaavaa voisi kuvata seuraavasti: asiakaslähtöi-
nen liiketoiminta synnyttää tuotteelle tai palvelulle markkinaimua, joka 
puolestaan johtaa liiketoiminnan kasvuun. Kun toiminta kasvaa kannatta-
vasti, se tukee liiketoiminnan skaalaamista, joka tarkoittaa mahdollisuutta 
siirtyä uusille ja taas uusille markkinoille. Kokemus ja oppiminen auttavat 
yritystä kehittymään, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn 
positiivisesti ja auttaa parempaan menestymiseen synnyttäen edelleen 
uutta kasvua.

Kun yritys lähtee toteuttamaan kansainvälistymisstrategiaa, on yksi 
tärkeä onnistumiseen vaikuttava tekijä yrityksen osaamisen ja oppimisen 
hallinta. Jos kansainvälisille markkinoille lähdetään samalla tuotteella, 
mitä tarjotaan kotimaan markkinoille, on yrityksellä etuna tuoteosaami-
nen. Tällöin on kuitenkin arvioitava, onko tuotetta mahdollisesti sopeutet-
tava uusille markkinoille. Asiakkaiden tottumukset saattavat hyvinkin olla 
erilaisia eri maissa ja kulttuureissa. Jo Suomen ja Ruotsin markkinoilla 
voi huomata erilaiset tyylit vaikkapa kodin sisustamisessa. Usein myös 
toimintatavat ja liiketoimintamallit poikkeavat eri markkina-alueilla jolloin 
yrityksessä joudutaan miettimään, millä tavalla omia toimintatapoja 
sopeutetaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Kaikki edellä mainitut 
seikat vaativat yritykseltä uudenlaista osaamista, joka pitää hankkia jos-
kus nopeastikin.

Osaamista voidaan hankkia oppimalla, mutta tämä reitti saattaa olla 
liian hidas yrityksen kansainvälistymistahtiin nähden. Nopeampi tapa 
on sellaisten henkilöiden palkkaaminen, joilla tarvittavaa osaamista jo 
on. Tähän saattaa liittyä kuitenkin sekä henkilöriski että kustannusriski 
varsinkin suhteessa kansainvälisen liiketoiminnan laajuuteen. Toinen 
suhteellisen nopea tapa osaamisen hankkimisessa on verkostoituminen 
joko kotimaisten tai kohdemaissa toimivien yritysten kanssa. Verkostois-
sa oppiminen riippuu kuitenkin aina verkostokumppaneiden kyvystä ja 
halusta jakaa omaa osaamistaan. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota 
yhteistyösuhteiden rakentamiseen niin, että niiden kautta myös oman 
yrityksen tietämys ja osaaminen kehittyy. Näiden lisäksi on mahdollista 
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ostaa kohdemarkkinoilla toimiva yritys, jolloin tiedon ja osaamisen siirtoa 
kyetään paremmin kontrolloimaan ja tällä tavoin pystytään varmistamaan 
markkinatiedon hallinta ja sen pysyminen omissa käsissä. 

Kansainvälistyminen ei ole kiinni yrityksen koosta tai iästä. 
Pienikin yritys voi kansainvälistyä, jos se löytää oikean 
markkinaraon.

Kansainvälistyminen ei ole kiinni yrityksen koosta tai iästä – pienikin yritys 
voi kansainvälistyä, jos se löytää oikean markkinaraon. Nykypäivänä digi-
taalisuus auttaa jopa yhden hengen yrityksiä kehittämään skaalautuvaa 
globaalia liiketoimintaa. Nykypäivänä yrityksillä on usein jo perustamisvai-
heessa selkeä kansainvälistymisstrategia ja saattaa olla, että sillä hypä-
tään kotimarkkinoiden yli suoraan kansainvälisille markkinoille. 

Yhteistä kansainvälisillä markkinoilla toimiville pienille yrityksille on, että 
ne pyrkivät kehittämään ja kehittymään koko ajan. Näillä yrityksillä on 
usein selkeästi parempi tuntuma asiakkaista ja markkinoista kuin vain 
kotimaan markkinoilla toimivilla yrityksillä ja ne käyttävät tätä markkina-
tietoa oman kehittämisensä lähtökohtana selvästi enemmän kuin vain 
kotimarkkinoilla toimivat yritykset. 

Kun yritys on oppinut kehittymään ja toimimaan kansainvälisillä markki-
noilla, se kykenee toteuttamaan näihin perustuvia strategioita tulevaisuu-
dessakin. Yritys on luonut uusia kyvykkyyksiä ja oppinut oppimaan. Niin 
kyvykkyydet kuin kehittämisaktiivisuuskin ovat yleensä pysyviä ominai-
suuksia.

Kansainvälistymisen tulisi olla hallittu riski ja taitavasti toimien näitä riskejä voi 
alentaa.
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70. Kansainvälistyminen askel askeleelta
Marko Luoma

Kansainvälistyminen on kuin mikä tahansa liiketoiminnan aloittaminen tai 
laajentaminen. Mitä enemmän sinulla on tietoa ja mitä paremmin suunnit-
telet toimenpiteesi, sitä vähemmän eteen tulee yllätyksiä ja pystyt teke-
mään perusteltuja päätöksiä myös matkan varrella. Mutta jossain vaihees-
sa suunnitelmat tulee laittaa käytäntöön, koska vasta käytäntö osoittaa 
lopullisen suunnan kansainvälistymiselle. 

Monella yrityksellä, jotka eivät vielä tee kansainvälistä kauppaa, on jonkin-
lainen käsitys markkinoista, joissa heillä on mahdollisuus menestyä. Tässä 
vaiheessa on hyvä miettiä, mitä asioita näiltä markkinoilta tulee selvittää, 
jotta olettamukset voidaan varmistaa tai kumota. Tällaisia asioita ovat 
esimerkiksi kilpailevien tuotteiden hinnoittelu, ominaisuudet, myyntikana-
vat sekä alan kehitys muutaman edeltävän vuoden ajalta. Tässä vaiheessa 
on myös tärkeää laskea kaikki oman tuotteen hinnoitteluun vaikuttavat 
tekijät. Alustava markkinaselvitys on hyvä tehdä muutamista eri mark-
kinoista. Kohdemarkkinoiden valinta perustuu ennen kaikkea faktoihin, 
joten markkinaselvityksen avulla voit valita ja keskittyä sinun yrityksellesi 
sopivimpaan vaihtoehtoon. Kaikki tieto sinunkin yrityksesi potentiaalisten 
markkinoiden selvittämiseen on olemassa, se pitää vain löytää. Mikäli 
sinulla on mahdollisuus hyödyntää kohdemaan natiivia tietojen etsimises-
sä, se nopeuttaa ja helpottaa selvitystä huomattavasti.

Isosta maailmasta löytyy tilaa myös sinun yrityksen tuotteille tai palveluille.
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Kohdemarkkinoiden valinta perustuu ennen kaikkea faktoihin, 
joten markkinaselvityksen avulla voit valita ja keskittyä sinun 
yrityksellesi sopivimpaan vaihtoehtoon.

Mikäli tässä vaiheessa tuntuu, että sinulla on riittävät tiedot pystyäksesi 
neuvottelemaan tasavertaisesti potentiaalisten kumppaneiden ja jakelijoi-
den kanssa, niin on aika miettiä jälleenmyyjäprofiilia. Kaikkea markkinatie-
toa ei tarvitse hankkia itse, vaan markkinoiden perinpohjainen tuntemus 
tulee olla tulevalla, paikallisella kumppanilla. Mieti, mitä muita kriteereitä 
jälleenmyyjältä tulisi löytyä ollakseen juuri teidän yritykselle sopiva kump-
pani. Onko heillä esimerkiksi myynnissä tuotteita, joita yrityksesi asiak-
kaasi ostavat, mutta jotka eivät kilpaile sinun tuotteittesi kanssa. Näistä 
kriteereistä syntyy jälleenmyyjäprofiili. 

Seuraavaksi markkinoilta aletaan etsimään profiiliin sopivia yrityksiä. 
Listalle kannattaa laittaa kaikki potentiaaliset yritykset ja tehdä kriitti-
nen karsinta vasta myöhemmin. Kun lista on valmis, seuraava askel on 
potentiaalisten kumppaneiden kontaktointi. Ennen tätä kannattaa miet-
tiä ja suunnitella miten esittelet yrityksesi, tuotteesi ja sen, miten sinun 
jälleenmyyjäsi hyötyy yhteistyöstä. Kaikki tämä olisi hyvä tehdä kohde-
maan kielellä, eli myös tässä kohdemaan natiivin apu nopeuttaa asioiden 
etenemistä. Siitä huolimatta, että nykyään kaikki yhteydenpito pystytään 
hoitamaan sähköisillä välineillä, tässä vaiheessa on erittäin tärkeä tavata 
kiinnostuneet yritykset henkilökohtaisesti. Mikäli mahdollista, tapaamiset 
on järkevä sijoittaa esimerkiksi messujen yhteyteen. Messuille saat yleen-
sä sovittua tapaamisia helpommin ja ihmiset ovat avoimia kuulemaan 
jotain uutta. Sen lisäksi voit tavata suuren määrän ihmisiä muutaman 
päivän aikana, sekä todennäköisesti saat messuilta uusia ideoita omaan 
liiketoimintaasi ja tuotekehitykseen.

Pyri aina tapaamisten aikana sopimaan jokin konkreettinen 
jatkotoimenpide niiden yritysten kanssa joiden uskot olevan 
hyviä kumppaneita sinulle.

Pyri aina tapaamisten aikana sopimaan jokin konkreettinen jatkotoimen-
pide niiden yritysten kanssa joiden uskot olevan hyviä kumppaneita sinul-
le. On erittäin tärkeää, että teet kaikki toimenpiteet, jotka olet luvannut ja 
siinä aikataulussa jonka olet luvannut. 

Sen jälkeen kun olet tehnyt sopimuksen jälleenmyyjän tai parhaassa 
tapauksessa jälleenmyyjien kanssa sinun tulisi miettiä, miten voit tehdä 
jälleenmyyjien myynnistä mahdollisimman helppoa. Listaa kaikki toimen-
piteet, joilla voit tukea ja helpottaa jälleenmyyjän myyntiä ja valitse näistä 
ne, jotka pystyt varmasti toteuttamaan ja jotka sopivat yrityksesi budjet-
tiin. Näistä toimenpiteistä kannattaa tehdä vuosikalenteri ja noudattaa 
niitä luonnollisena osana myyntityötäsi. On myös tärkeää kysyä säännöl-
lisesti jälleenmyyjiltä, miten tuotteita ja toimintaa voitaisiin kehittää, jotta 
voidaan paremmin vastata loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Tässä vaiheessa on hyvä istua alas ja analysoida, mikä koko prosessissa 
sujui hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. Sen jälkeen olet valmis tois-
tamaan saman prosessin uusilla markkinoilla.
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71. Kansainvälistyminen on haaste yrittäjälle 
Pia Kahara

Kansainvälistyvä yritys tarvitsee monenlaista osaamista menestyäk-
seen. Kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, kielitaito ja kohdemaan 
kulttuurin ymmärtäminen ovat onnistumisen edellytyksiä. Suomalaisten 
vientimenestymisen esteiksi nostetaan yleensä myynti- ja markkinointi-
osaamisen puute, mikä pitää usein paikkansa. 

Kansainvälistyessä myynti- ja markkinointitaitojen tarve korostuu enti-
sestään, sillä vaikeuskerrointa nostaa uusi toimintaympäristö ja erilainen 
kulttuuri vieraassa maassa. Suomen markkinoilla riittävä myyntiosaa-
minen ei vielä takaa kansainvälisillä markkinoilla kovinkaan paljon. Kan-
sainvälisten asiakkaiden tarpeet tai tuotteen/palvelun käyttötottumukset 
voivat poiketa aika lailla kotimaisista. Myyntiosaamista ei siis voi olla jollei 
ensin ole tehty selvitystä, millä eväillä uudella markkinalla voi kilpailla ja 
menestyä. 

Valmistaudu etukäteen

Hyvään markkinaselvitykseen kannattaa satsata etukäteen. Mitään 
järkälemäistä raporttia on turha laatia, mutta perusasiat on selvitettävä 
myynti- ja markkinointitoimenpiteiden pohjaksi. Kenellä on ongelma, jon-
ka tuotteemme/palvelumme ratkaisee eli kuka tuotettamme/palveluam-
me voisi ostaa ja miksi? Mikä on kohderyhmän koko (potentiaali), miten 
kohderyhmämme on pyrkinyt ratkaisemaan ongelman tähän mennessä 

ja mistä tai keneltä kohderyhmämme edustajat ovat tämän tyyppisiä rat-
kaisuja tottuneet ostamaan (kilpailu ja jakelukanavat)? Mitä ongelman rat-
kaiseminen on heille maksanut eli mikä on hintataso markkinalla, ja millä 
edellytyksillä asiakkaat olisivat valmiita vaihtamaan kilpailijan tuotteen/
palvelun meidän ratkaisuumme? Mitkä seikat vaikeuttavat markkinoille 
pääsyä (myynnin esteet: sertifikaatit, lisenssit, tullimaksut jne.) ja mitä 
markkinoille pääsy maksaa?  Kun yritys pystyy vastaamaan näihin kysy-
myksiin, on tarvittava taustatyö tehty eli yrityksellä on realistinen käsitys 
siitä, missä sen kilpailuetu on. Selvitystyössä kannattaa käyttää ulkopuo-
lisia asiantuntijoita ja verkostoa apuna, sillä virheet maksavat enemmän 
kuin alkuun tehty pohjatyö. 
  

Liian usein lähdemme soitellen sotaan operatiivisella tasolla 
ja ihmettelemme kun tulosta ei tule. Usein epäonnistumisen 
taustalla on kuitenkin se, että kotiläksyt on tehty huonosti.

Yllä olevat kovat faktat ovat niitä, joita me suomalaiset vielä selvitäm-
mekin, mutta meiltä jää yleensä huomaamatta, että itse asiassa myös 
kulttuuriosaaminen on erittäin tärkeä tekijä kansainvälisillä markkinoilla 
menestymisessä. On sitten kysymys tuotteiden tai alihankinnan osta-
misesta, myynnistä ja markkinoinnista, verkoston rakentamisesta, yh-
teistyökumppanien kanssa toimimisesta, on paikallinen kulttuuri ja tavat 
tiedettävä. Liian usein lähdemme soitellen sotaan operatiivisella tasolla 
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ja ihmettelemme kun tulosta ei tule. Voihan sen tietenkin aina kuitata 
sillä, että ”ei ne ymmärtäneet miten hyvä juttu oli tarjolla” tai ”ei niillä ole 
tarpeeksi rahaa” tai ”ei siellä näköjään pysty toimimaan”, mutta usein epä-
onnistumisen taustalla on kuitenkin se, että kotiläksyt on tehty huonosti.  
”Jollet ymmärrä ihmisiä, et ymmärrä bisnestä”, sanoo kuuluisa amerikka-
lainen motivaatiopuhuja ja markkinointikonsultti Simon Sinek.   

Opettele ymmärtämään toista kulttuuria 

Kansallisiin kulttuureihin (esim. Suomessa) kuuluvat yleiset asenteet, 
arvot, tavat ja traditiot ja ne tietenkin näkyvät liikeneuvotteluissa yhtä 
lailla kuin muussakin ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kansallisen 
kulttuurin voisi määrittää lyhyesti kulttuurintutkimuksen johtavan asian-
tuntijan Geert Hofsteden sanoin: ”se, miten meillä tehdään asiat”. 

Me sisäistämme oman kulttuurimme toimintatavat ja arvot jo nuorena ja 
näemme maailman suomalaisten kulttuurilasien läpi, vaikka toki yksilölli-
siä erojakin on. Meillä Suomessa ei arvosteta liikaa ’höpötystä’ ja seurus-
telua vaan annamme mielellämme tuotteiden ja faktojen puhua, ja keski-
tymme mielellämme suorittamaan ja tekemään mitä lupasimme.  Meidän 
kärsivällisyytemme ja aikamme ei aina oikein riitä suhteiden hoitamiseen, 
joka taas on ehdoton menestyksen edellytys monessa maassa. Meidän 
mielestämme kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja arvostamme täsmälli-
syyttä ihan kaikilta. Jos vastapuoli myöhästyy tai ei tule ollenkaan kaksi 
viikkoa sitten sopimaamme tapaamiseen, ei etene neuvotteluissa asialis-
tan mukaan, puhuu päälle tai ei anna suunvuoroa – alkaa meitä ärsyttää ja 
leimaamme vastapuolen epäluotettavaksi. Saatamme myös hukata aikaa 
viemällä hierarkkisemmissa kulttuureissa asioita eteenpäin väärällä orga-
nisaatiotasolla, kun emme ymmärrä, että kohdemaassa vain johtaja päät-
tää asioista ja määrää, mitä työntekijät tekevät milloinkin työaikanaan. 

Hämmennystä ja noloja tilanteita vieraassa kulttuurissa voi estää ennakoimalla ja valmistautumalla.
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Me suomalaiset olemme kulttuuriltamme aika erityislaatuisia 
koko maailman mittakaavassa eikä meidän tapamme toimia ole 
se ’normi’ monessakaan maassa.

Kääntäen: se, että me suomalaiset kuuntelemme neuvotteluissa kohteli-
aasti hiljaa tai puhumme vain ’asiaa’, ei oikein herätä luottamusta kaikkial-
la maailmassa. Vieraan kulttuurin edustajat eivät yleensä osaa lukea rivien 
välistä mitä ajattelemme ja puhumattomuus voidaan kokea uhkaavana tai 
tulkitaan joskus jopa yksinkertaisuuden merkkinä. Joissakin kulttuureissa 
pitää hakea konsensusta ja toisissa arvostetaan dominoivampaa otetta 
neuvotteluissa. Suuressa osassa maailman maista herättää ihmetystä 
myös tasa-arvo päätöksenteossa: assistentiltakin kysytään mielipidettä. 
Kun suomalainen johtaa kansainvälistä tiimiä suomalaiseen tyyliin otta-
matta paikallisia tapoja huomioon, ongelmia seuraa väistämättä ainakin 
hierarkkisissa kulttuureissa. Kun kulttuuri on hierarkkinen, eivät alaiset 
ole tottuneet heidän mielipiteitään kyselevään esimieheen. Huonoim-
massa tapauksessa esimiestä pidetään epäpätevänä tai heikkona. Me 

suomalaiset olemme kulttuuriltamme aika erityislaatuisia koko maailman 
mittakaavassa eikä meidän tapamme toimia ole se ’normi’ monessakaan 
maassa. 

Tavat ja traditiot (esim. kättelytavat, kortin antaminen, maljapuheet) on 
helpompi oppia kuin vieraaseen kulttuuriin kuuluvat käyttäytymiskoodit, 
jotka perustuvat kasvatukseen, asenteisiin ja arvoihin. Niistäkin kannattaa 
kuitenkin opetella perusasiat ennen kuin menee neuvottelemaan vieraa-
seen kulttuuriin.  

Vierasta kulttuuria ei voi ehkä täysin sisäistää koskaan, mutta paljon voi 
ja pitääkin oppia, jotta kansainvälisessä liiketoiminnassa voi menestyä. 
Ei kannata tuudittautua siihen harhaluuloon, että kun me ja liikekumppa-
nimme puhumme molemmat englantia, se riittää molemminpuoliseen 
ymmärrykseen. Kulttuurisesti tiedostavat kansainvälisen liiketoiminnan 
ammattilaiset pystyvät soveltamaan tehokkaammin erilaisia liiketoimin-
nan käytäntöjä ja oppeja työssään eri maissa. Avoin mieli ja halu ymmär-
tää erilaisuutta vievät jo pitkälle. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Vaikka tässä kirjassa on puhuttu pienistä askeleista, vakavan kasvun 
eteen olisi tehtävä töitä myös niiden isompien ja abstraktien asioiden 
kanssa. Jos katsotaan vaikka ruotsalaisia menestystarinoita, Ikeaa ja ko-
vassa kasvussa olevaa Lexingtonia, tiedetään, että niiden menestyminen 
perustuu hyvään pohjatyöhön ja sen systemaattiseen skaalaamiseen. 

Nämä yritykset ovat määritelleet huolella oman brändinsä, konseptinsa ja 
strategiansa ja sitten tämän työn tulokset on skaalattu globaalisti. Vaka-
vaa kasvua voi saavuttaa vain jos oma konsepti on hiottu viimeisen päälle 
niin, että brändi ja strategia tukevat sitä liiketoiminnan kaikkien osa-aluei-
den osalta. Se on tietyllä tavalla tylsää ja usein ikävän käsitteellistä työtä, 
mutta samalla se on reitti kasvuun.

Liiketoiminta ei ole helppoa, muuten meillä ei olisi kuin menestyviä yrityk-
siä. Keskittymällä oleelliseen eli pullonkauloihin päästään jo aika pitkälle. 
Nämä pullonkaulat vaikuttavat muita enemmän tulokseen ja menestymi-
seen. Siksi niihin kannattaa satsata, pienin, mutta systemaattisin askelin.

Vaikka liike-elämä on hektistä, menestymisen kulmakivi on edelleen 
systemaattisuus. Se tarkoittaa pieniä päivittäisiä tekoja tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Osaltaan se tarkoittaa kurinalaisuutta ja urheilusta tuttujen 
harjoitusohjelmien noudattamista, osittain se tarkoittaa päivittäisiä oival-
luksia siitä, mitä voisi tehdä vielä paremmin. 
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