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Kansainvälistyminen on yrityksille merkittävä kasvumahdollisuus, joka kuitenkin jätetään monesti käyttämättä.
Tämä ei välttämättä johdu pelkästään kansainvälistymisen prosessissa tarvittavan substanssiosaamisen tai
resurssien puutteesta, vaikka ne muodostavatkin merkittävän kynnyksen kansainvälistymiselle.
Kansainvälistyminen on monelle yritykselle huomattava strateginen muutos, minkä vuoksi se tarjoaa oivallisen
kontekstin dynaamisten kyvykkyyksien tutkimiseen. Dynaamisia kyvykkyyksiä on tarkasteltu aiemmassa
tutkimuskirjallisuudessa lähinnä yleisellä tasolla yksittäisten osa-alueiden, aistimisen, tarttumisen ja resurssien
uudelleenjärjestelyn, tarkemman tutkimisen kustannuksella.
Tämän tutkielman tavoitteena on eritellä vaiheita ja elementtejä, joiden avulla yrityksissä havaitaan uhkia
ja mahdollisuuksia kasvulle kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on myös tarkastella mahdollisuuksien ja
uhkien aistimista käytännön tasolla keskittymällä yritysjohtajien näkemyksiin ja kertomuksiin
kansainvälistymiseen liittyvistä kokemuksista. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimusta ohjaa kaksi
tutkimuskysymystä: 1. Miten kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja uhkia aistitaan? 2. Millaiseen tietoon
aistimisessa luotetaan?
Tutkielmassa aihetta lähestytään kvalitatiivisen ja induktiivisen lähestymistavan avulla. Aineistonkeruun
menetelmänä käytetään teemahaastattelua, johon valikoitiin osallistujiksi edustajia kasvavista ja
kansainvälistyneistä suomalaisista yrityksistä. Aineisto koostuu 14 haastattelusta, joihin osallistui yhteensä 15
haastateltavaa 13 eri yrityksestä. Haastateltavien yrityksiin lukeutuu sekä B2C- että B2B-yrityksiä erilaisilta
toimialoilta ja niiden koko vaihtelee liikevaihdolla mitattuna 2 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon.
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin osin tietokoneavusteisesti ja tutkimusprosessissa sovellettiin
kvalitatiivisen perusteellisuuden varmistamiseksi Gioia-metodologiaa.
Aineiston perusteella yrityksissä käytetään kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen
avoimia tiedonlähteitä, yrityksen omia mittareita, kokeiluja ja testausta, markkinatutkimuksia, tuotekehitystä
sekä suoria henkilökontakteja. Tärkeänä pidetään tiedonlähteistä saadun tiedon yhdistelemistä siten, että
markkinoista sekä niiden kehityskuluista muodostuu kokonaiskuva ja näkemys, jotta uhkat ja mahdollisuudet
voidaan tunnistaa. Aistimisen systemaattisuudessa on aineiston perusteella merkittävää vaihtelua. Aistimista
voidaan tehdä todella systemaattisesti ja tietoisesti rakennettujen prosessien ja rutiinien avulla, mutta uhkia ja
mahdollisuuksia tunnistetaan yhtä lailla ilman tällaisia organisatorisia rutiineja, jolloin muun muassa yrityksen
ulkopuolisilla kontakteilla on merkittävä vaikutus mahdollisuuksien tunnistamiseen. Näin ollen aineiston
perusteella aistimiskyvykkyys voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen tyyppiin, joita molempia voidaan
kehittää siten, että mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisen todennäköisyys kasvaa.
Tutkielmassa esitellään lopuksi mahdollisuuksien ja uhkien aistiminen prosessimaisena mallina, jonka
avulla voidaan hahmottaa aistimiskyvykkyyden kriittisiä vaiheita ja niiden välisiä suhteita. Tämä prosessi
koostuu tiedon keräämisestä, arvioinnista, suodattamisesta, yhdistelystä, tulkinnasta ja seurannasta.
Avainsanat: dynaamiset kyvykkyydet, mahdollisuuksien aistiminen, kansainvälistyminen
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1 JOHDANTO
1.1 Aiheenvalinnan tausta
Suomi on viennistä riippuvainen maa. Monelle pk-yritykselle kansainvälistyminen on kuitenkin
merkittävä kasvumahdollisuus, johon jätetään syystä tai toisesta tarttumatta (Rikama 2017). Näitä
syitä on varmasti useita, sillä kansainvälisen kasvun tavoitteluun liittyy monia riskejä. Yritysten
kansainvälistymistä on kuitenkin tutkittu paljon ja erilaisia vaihtoehtoja kansainvälistymisen
prosessiin on kartoitettu jo pitkään (Sapienza ym. 2006, 917–918). Kansainvälisen kasvun
tavoittelun esteet eivät kuitenkaan välttämättä rajoitu pelkästään kansainvälistymisprosesseihin
liittyvän osaamisen puutteeseen, sillä nykyään yrityksille on tarjolla monenlaista tukea viennin
aloittamiseen – sekä yksityisten että julkisten palveluiden muodossa. Kansainvälistymisen kynnys
voi osaksi selittyä myös näennäisesti epärationaalisten tekijöiden avulla ja onkin havaittavissa
esimerkiksi viitteitä siitä, että kasvuhakuisuus ja kansainvälistyminen kulkevat käsi kädessä
(Rikama 2017, 11). Kaikki yritykset eivät välttämättä hae kasvua aktiivisesti, mikä voi heikentää
todennäköisyyttä havaita kansainvälistymisen myötä aukeavia mahdollisuuksia.
Tässä tutkielmassa on otettu kansainvälisen kasvun tarkasteluun hieman perinteisestä poikkeava
näkökulma. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten yritykset aistivat kansainvälisiä
kasvumahdollisuuksia ja uhkia. Teoreettiseksi viitekehykseksi on valittu Teecen (ym. 1997; 2007)
kehittämä dynaamisten kyvykkyyksien teoria, joka on kerännyt viimeisten vuosikymmenten aikana
kiitettävästi huomiota strategisen johtamisen tutkimuksessa. Dynaamisten kyvykkyyksien
näkökulmasta yritysten on menestyäkseen sopeuduttava toimintaympäristöönsä, mikä vaatii
ympäristön aistimista, mahdollisuuksiin tarttumista ja muuttumista (Teece 2007). Dynaamisten
kyvykkyyksien keskiössä ovat siis strategiset muutokset, joista kansainvälistyminen on
erinomainen esimerkki (Helfat & Martin 2015, 1291). Kansainvälistyessään yrityksen on usein
käytävä läpi lukuisia muutoksia ja opeteltava toimimaan uusilla tavoilla. Voidaan myös ajatella, että
kansainvälistyessään yritys tavallaan muuttaa toimintaympäristöään laajentamalla tai vaihtamalla
sitä pyrkien parempaan yhteensopivuuteen ympäristön kanssa sille sopivissa markkinoissa.
Kansainvälistyminen on näistä syistä äärimmäisen mielenkiintoinen konteksti tarkastella
dynaamisia kyvykkyyksiä ja tässä kontekstissa onkin tehty useita yksittäisiä yrityksiä tarkastelevia
case-tutkimuksia myös Suomessa (mm. Kuuluvainen 2012a; Kuuluvainen 2012b).
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Prange ja Verdier (2011) erottelevat dynaamisten kyvykkyyksien fokusteemoja, joita on esiintynyt
kansainvälistymistä koskevassa tutkimuksessa. Tällaisia aiheita ovat mm. kansainvälisen
laajentumisen kompleksisuus, kyvykkyyksien kehittäminen monikansallisissa yrityksissä,
vientistrategiat, born global -yritykset, asteittainen kansainvälistyminen ja eksploratiivisuuden ja
eksploitatiivisuuden tasapaino. Eksploratiivisella prosessilla tarkoitetaan kansainvälistymisen
tuomaa kasvua ja eksploitatiivisella prosessilla yrityksen ponnistelua selviytyä laajentumalla
kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Selviytyminen edellyttää yritykseltä näiden molempien puolten
hallintaa, ja Prange ja Verdier (2011) nimeävätkin tämän tasapainon hallinnan merkittäväksi
kansainvälistymisen dynaamiseksi kyvykkyydeksi. Myös Teece (2007, 1320) painottaa, että
dynaamiset kyvykkyydet ovat erityisen tärkeitä kansainvälisessä liiketoiminnassa, sillä tällöin
liiketoiminta on alttiina kansainväliselle kilpailulle, jolloin pelkkä skaalaetujen hankkiminen ja
tuotannon optimointi ei riitä.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Vaikka kansainvälistyminen on yksi keskeinen mielenkiinnon kohde ja syy tutkielman
aiheenvalintaan, tässä työssä ei tarkastella kansainvälistymisen prosessia sinänsä, vaan keskitytään
tarkastelemaan sitä, miten kansainväliset kasvumahdollisuudet ylipäätään päätyvät yrityksen
johtajien asialistalle. Työn tavoitteena on esittää mahdollisuuksien aistiminen prosessina
erittelemällä aistimiseen kuuluvia vaiheita ja osa-alueita. Tavoitteena on myös päästä dynaamisen
aistimiskyvykkyyden tarkastelussa lähemmäs käytäntöä keskittymällä yritysjohtajien näkemyksiin
ja kertomuksiin kansainvälistymiseen liittyvistä kokemuksista. Tällaiselle tarkastelulle on kysyntää,
sillä toistaiseksi dynaamisia kyvykkyyksiä on tutkittu yleisemmällä tasolla ilman, että
rakennettaisiin malleja viitekehyksen yksittäisistä osa-alueista (Malik 2013).
Tutkielmaa ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Miten kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja uhkia aistitaan?
2. Millaiseen tietoon aistimisessa luotetaan?
Tutkimuskysymykset on suunniteltu siten, että aineistossa voidaan kiinnittää huomiota
toimintoihin, jotka tähtäävät uusien mahdollisuuksien ja uhkien löytämiseen. Aistimiskyvykkyyden
määritelmistä voi välittyä sellainen kuva, että menestyvät yritykset etsivät tietoisesti,
systemaattisesti ja aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja uhkia markkinoilla saadakseen aikaan
kasvua (Morgan ym. 2009, 285). Kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistiminen ei välttämättä
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perustu kuitenkaan aina täysin tarkoituksenmukaiseen etsimiseen, vaan esimerkiksi sattumalla on
ollut monissa menestystarinoissa merkittävä rooli. Sattumankin osuessa kohdalle yrityksen on
jollain tavalla kyettävä tunnistamaan sen tuoma mahdollisuus tai uhka. Tästä syystä tarkasteluun
otetaan myös tapaukset, joissa kasvumahdollisuus on tunnistettu vähemmän systemaattisin keinoin.
Työn tutkimusote on induktiivinen. Tutkimuksessa toimitaan aineistolähtöisesti ja aineiston avulla
eritellään mahdollisuuksien aistimiseen liittyviä vaiheita ja elementtejä. Tutkimuskysymyksiin
vastaamiseksi tässä tutkielmassa on käytetty apuna sopivilta osin Gioia-metodologiaa (Gioia ym.
2013). Gioian malli ei ole varsinaisesti itsessään tutkimusmenetelmä, vaan tutkimusprosessia
tukeva ohjenuora, jonka avulla voidaan varmistaa induktiivisen laadullisen tutkimuksen
perusteellisuus unohtamatta mahdollisuutta löytää uusia käsitteitä ja ideoita (Gioia ym. 2013, 15).
Tässä työssä käytettävä aineisto on paitsi pro gradu -tutkielman laajuuteen myös dynaamisten
kyvykkyyksien kvalitatiiviseen tarkasteluun poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Käsillä oleva
tutkielma on siis myös menetelmävalinnoiltaan tarpeellinen, sillä dynaamisia kyvykkyyksiä ei juuri
ole tutkittu näin laajalla aineistolla kvalitatiivisin menetelmin.
Aineisto koostuu 14 teemahaastattelusta, johon on osallistunut 15 haastateltavaa 13 eri yrityksestä,
jotka ovat kooltaan ja toimialoiltaan hyvin erilaisia. Yhteistä näille yrityksille ja haastateltaville on
se, että ne ovat onnistuneet saamaan aikaan kasvua kansainvälisesti. Kaikilla haastateltavilla on
heidän yrityksissään näköalapaikka kansainvälistymisen kautta tavoiteltavaan kasvuun ja
strategiseen päätöksentekoon, minkä lisäksi suurimalla osalla heistä on yrityksessään suurin valta
tehdä tämän tason päätöksiä. Aineiston turvin voidaan luoda kiehtova katsaus yritysjohtajien
näkemyksiin kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimisesta. Aineistoa on analysoitu
sisällönanalyysin keinoin ja erityisesti analyysivaiheessa on sovellettu Gioia-metodologiaa.
Teoriaosuuden rooli tässä tutkielmassa on tarjota yleisluontoinen lähtökohta mahdollisuuksien ja
uhkien aistimisen tarkasteluun ja sitoa tulokset aikaisempiin löydöksiin. Tutkimusprosessin alussa
työn laatija oli perehtynyt ainoastaan Teecen (2007) työhön, jotta aiheen tarkasteluun ja
teemahaastattelun suunnitteluun oli olemassa lähtöpiste, johon haastattelukysymykset ja
tutkimuskysymykset voitiin sitoa. Näin työn tavoitteena on myös laajentaa Teecen (2007, 1326)
esittämää aistimiskyvykkyyksien mikroperusteiden mallia tarjoamalla prosessimaisen näkökulman
mahdollisuuksien aistimiseen empirian avulla.
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1.3 Tutkielman rajaukset ja taustaoletukset
Taustaoletuksena tutkielmassa on se, että mahdollisuuksia kasvuun on kansainvälisillä markkinoilla
käytännössä rajaton määrä, sillä markkinoita voidaan hahmottaa eri tavoin (Levinthal 2011) ja
kysymys on siitä, mitkä niistä osataan tunnistaa ja kuka osaa hahmottaa ne. Mahdollisuudet ja uhkat
ovat siis subjektiivisia tulkintoja markkinoiden tapahtumista ja kehityskuluista (Ansoff 1980;
Jackson & Dutton 1988). Kaikki yritykset eivät välttämättä tavoittele kasvua. Tässä työssä kuitenkin
oletetaan, että yritys haluaa lähtökohtaisesti kasvaa, joskin kannattavasti. Tästä syystä
mahdollisuuksia käsitellään analyyseissä siten, että kaikki kansainvälisen kasvun eteen tehdyt
strategiset valinnat ovat seurausta siitä, että jokin ympäristön tapahtuma, piirre, muutos tai
kehityskulku on tulkittu mahdollisuudeksi tai uhkaksi, johon yritys pyrkii vastaamaan
toiminnallaan. Täydellistä tietoa näistä muutoksista ei voida kuitenkaan koskaan saavuttaa, sillä
strategiset valinnat osoittautuvat oikeiksi tai vääriksi vasta tulevaisuudessa, kun nähdään kaikkien
tekijöiden, sekä ulkoisten että omien valintojen, yhteisvaikutukset. Myös markkinaorientaatiolla on
vahva paino aiheen käsittelyssä ja aineiston tulkinnassa, sillä dynaamisten kyvykkyyksien
näkökulmasta ne yritykset menestyvät markkinoilla, jotka kykenevät vastaamaan markkinoiden
paineisiin ja muutoksiin, mikä on evolutionääriseen taloustieteeseen (Poirot 2010) pohjaava
näkemys.
Tässä työssä dynaamisten kyvykkyyksien käsittely on rajattu Teecen (2007) mallin mukaisesti
mahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen. Aistimiskyvykkyytenä pidetään siis prosesseja, joilla
kerätään tietoa potentiaalisista uusista teknologioista, innovaatioista, kohdemarkkinasegmenteistä
ja asiakastarpeiden muutoksista. Markkinoiden aistimista on käsitelty markkinoinnin
tutkimuskirjallisuudessa myös omana irrallisena kyvykkyytenään (Day 1994a; Day 1994b; Fang
ym. 2014). Ajan saatossa se on kytkeytynyt kuitenkin olennaisena osana dynaamisten
kyvykkyyksien teoriaan ja sitä kautta yrityksen kasvuun (vrt. Foley & Fahy 2004; Morgan ym.
2009). Tässä työssä markkinoiden aistimista käsitellään nimenomaan osana dynaamisia
kyvykkyyksiä.
Analyysissä aistimista tarkastellaan lähtökohtaisesti strategisen tason muutosten yhteydessä eli
karkeasti ilmaistuna kilpailuedun hankkimisessa ja kilpailuedun hyödyntämisessä. Käytetyssä
aineistossa on esitetty paljon myös esimerkiksi operatiivisella ja taktisella tasolla tapahtuvaa tiedon
keräämistä, mutta työssä aistimista käsitellään tältä osin vain, jos tällainen toiminta on kytkettävissä
strategiseen päätöksentekoon. Dynaamisia kyvykkyyksiä on välillä käsiteltävä työssä etenkin
teoriaosuudessa

luettavuuden

ja

ymmärryksen

helpottamiseksi

laajemminkin,

mutta
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tutkimuskysymyksiin vastattaessa keskitytään pääsääntöisesti strategisten muutokseen, kuten
vientimarkkinan avaamiseen, johtavista prosesseista, ei näiden prosessien seurauksista.

1.4 Tutkielman kulku
Tutkielma noudattaa pääosin perinteistä pro gradu -tutkielman kaavaa. Tämän vuoksi on syytä
huomioida muutamia seikkoja. Tutkimusprosessissa edettiin aineistolähtöisesti. Ennen aineiston
keruuta tiedettiin lähinnä se, että työn aiheena ovat dynaamiset kyvykkyydet, minkä vuoksi
aikaisempaan teoriaan perehdyttiin hyvin pintapuolisesti, jotta sen pohjalta voitiin laatia
teemahaastattelurunko (liite 1). Teoriaan perehdyttiin syvällisemmin vasta aineiston ensimmäisten
analyysikertojen jälkeen. Tässä työssä teoriaosuus esitellään kuitenkin perinteisen kaavan mukaan
ennen aineiston analyysiä, jotta dynaamisten kyvykkyyksien keskeisimmät teemat, periaatteet ja
haasteet tulevat tutuiksi ennen tulosten ja johtopäätösten esittelyä.
Luvussa kaksi esitellään aistimiskyvykkyyden teorian kannalta olennaisia näkökulmia ja
aikaisempia havaintoja. Ensimmäisenä käsitellään dynaamisia kyvykkyyksiä yleisellä tasolla,
minkä jälkeen keskitytään aistimiskyvykkyyden osa-alueeseen ja sen teemoihin tarkemmin.
Luvussa kolme esitellään työssä tehdyt menetelmävalinnat ja analyysissä käytetty aineisto. Luvussa
neljä käydään läpi työn keskeiset tulokset ja esitellään niiden avulla rakennettu malli
mahdollisuuksien ja uhkien aistimisesta moniosaisena prosessina. Luvussa viisi tehdään yhteenveto
tutkimuksen tuloksista sekä tieteellisen kontribuution että liikkeenjohdollisten suositusten osalta,
arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä ehdotetaan jatkotutkimusmahdollisuuksia, jotka
ilmenivät tutkimusprosessin edetessä. Hieman normaalista kaavasta poiketen tutkielman
tieteenfilosofinen asemointi esitellään vasta viimeisessä luvussa, sillä tutkielman tulosten
tunteminen on tämän tutkielman tapauksessa hyödyllistä epistemologisia ja ontologisia ratkaisuita
arvioitaessa.
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2 TUTKIELMAN TEOREETTINEN OSUUS
2.1 Staattisista resursseista dynaamisiin kyvykkyyksiin
Strategia on keskeinen osa liiketoimintaa. Voidaan jopa sanoa, että strategialla vastataan
kysymykseen, miksi yritys ylipäätään on olemassa. Monissa organisaatioissa strategia mielletään
paperidokumentiksi, jossa kuvaillaan keskeiset päätökset yrityksen tavoitteista ja keinoista, joilla
niihin päästään. Toisaalta strategia on myös toimintaa ja päätöksiä. Rumeltin ym. (1991, 6, 26)
mukaan strategisen tason päätöksiksi voidaan lukea päätökset, jotka koskevat tavoitteiden valintaa,
myytävien tuotteiden ja palvelujen valintaa, kilpailuun vastaamista, organisaatiorakenteen
suunnittelua, hallinnollisia järjestelmiä ja periaatteita, jotka määrittävät ja koordinoivat
työskentelyä. Strategiatutkimuksessa on läpi historian etsitty vastauksia kysymykseen, miksi jotkut
yritykset onnistuvat ja toiset epäonnistuvat sekä tarkasteltu sitä, miten organisaatiot menestyvät
pitkällä aikavälillä rakentaen kestävää kilpailuetua (Pulsiri & Vatanan-Thesenvitz 2018, 1; Rumelt
ym. 1991, 6). Kilpailuetu ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite, vaan sitä on selitetty
strategiatutkimuksessa hyvin eri tavoin eri näkökulmista katsoen.
Strategiatutkimuksessa suosiota nauttivan resurssipohjaisen näkökulman luojan Wernerfeltin
(1984) mukaan yritysten kilpailuetu saavutetaan konfiguroimalla tehokkaasti resursseja, joilla
tarkoitetaan yrityksen fyysisiä voimavaroja, henkilöstöä ja näiden välisiä suhteita. Barneyn (1991)
mukaan kestävää kilpailuetua saavuttaakseen yrityksen on haalittava resurssipohjaansa resursseja,
jotka ovat arvokkaita ja harvinaisia ja joita ei voida helposti matkia tai korvata jollain toisella
resurssilla. Helfat ym. (2003) puolestaan erottelevat määritelmässään resurssit kyvykkyyksistä
siten, että resursseilla tarkoitetaan sekä aineellisia että aineettomia tuotannontekijöitä, jotka yritys
omistaa, joita se hallitsee tai joihin sillä on enemmän tai vähemmän pysyvä pääsy, kun taas
kyvykkyyksillä tarkoitetaan kykyä organisoida ja suorittaa koordinoituja tehtäviä organisaation
resursseja käyttäen tietynlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Toisin sanoen kyvykkyyksillä
ohjaillaan resurssien kulkua yrityksen arvontuotannossa (Day 1994b, 39). Tällaisia kyvykkyyksiä
voivat Hodgsonin (2003, 25) mukaan esimerkiksi rutiinit, jotka ovat organisaation kykyjä saada
aikaan ehdollisia käyttäytymisen kaavoja organisoidussa yksilöiden ryhmässä, mihin liittyy
perättäisiä reaktioita ennalta määritettyihin signaaleihin. Yksinkertaisemmin sanottuna rutiinit ovat
organisaation arjessa toistuvia tarkoituksenmukaisia toimintamalleja, joita yksilöt suorittavat
koordinoidusti organisaatioissa. Esimerkiksi työpäivää, työskentelyä tietyllä tavalla tiettynä
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aikavälinä, voidaan pitää rutiinina. Yrityksissä nämä rutiinit voivat luonnollisesti olla luonteeltaan
yksityiskohtaisempia ja alakohtaisia, sillä niiden tarkoituksena on luoda arvoa tai tukea arvon
luomista.
Yritysten kilpailuetu perustuu resurssipohjaisen näkökulman mukaan yksinkertaistettuna siihen,
että yrityksellä on käytössään kilpailijoita paremmat resurssit ja kyky käyttää niitä tehokkaasti,
jolloin saavutetaan matalampien kustannusten kautta kilpailuetu, koska yritys pystyy tarjoamaan
tuotteitaan tai palveluitaan kilpailijoita alhaisemmalla hinnoilla ja paremmin kattein. Tämä
näkökulma on kuitenkin hyvin staattinen, sillä se ei ota huomioon toimintaympäristön muutosta ja
sen vaikutusta kilpailuedun saavuttamiseen, minkä vuoksi strategiatutkimuksessa alettiin etsiä
dynaamisempaa selitystä viime vuosituhannen loppupuolella täydentämään resurssipohjaista
näkökulmaa (vrt. Rumelt ym. 1991, 27; Eisenhardt & Martin 2000). Tähän tarpeeseen vastattiin
dynaamisten kyvykkyyksien viitekehyksellä.
Dynaamiset kyvykkyydet ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan viimeisten parin vuosikymmenen
aikana strategiatutkimuksessa. Dynaamisten kyvykkyyksien käsitteen taustalla on ajatus siitä, että
kilpailuetu riippuu yrityksen kyvystä aistia ympäristön muutoksia ja hyödyntää niitä tekemällä
muutoksia

organisaatioon

ja

sen

resursseihin

tai

vastavuoroisesti

vaikuttamalla

toimintaympäristöön (Teece ym. 1997; Teece 2007, 1319–1320). Laajasta mielenkiinnosta
huolimatta tutkijat eivät ole päässeet täsmälliseen yksimielisyyteen dynaamisten kyvykkyyksien
luonteesta, vaan sille löytyy hieman erilaisia määritelmiä riippuen siitä, mitä dynaamisten
kyvykkyyksien roolia ja osa-aluetta milloinkin korostetaan (ks. taulukko 1).
Dynaamisten kyvykkyyksien avulla yritys pystyy hakemaan kilpailuetua nopeasti muuttuvilla
markkinoilla mukauttamalla resurssipohjaansa tilanteen vaatimalla tavalla (Teece ym. 1997).
Teecen vuoden 1997 artikkelia pidetään dynaamisten kyvykkyyksien kirjallisuuden alkuna, mutta
sittemmin aihealue on saanut runsaasti tuekseen empiriaa ja teoriaa. Dynaamisten kyvykkyyksien
määritelmille keskeistä on juuri toimintaympäristön muutokset ja selviäminen sekä menestyminen
niiden avulla tai niistä huolimatta.
Dynaamisten kyvykkyyksien strateginen merkitys korostuu aloilla, jotka kehittyvät nopeasti, sillä
ne auttavat menestymään ja selviämään nopeasti muuttuvissa toimintaympäristössä (Makkonen
ym. 2014; Felin & Powell 2016). Tästä syystä dynaamiset kyvykkyydet ovat varsin ajankohtainen
ja relevantti tutkimusaihe, sillä monet tutkijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tulevaisuudessa
yritysten toimintaympäristöt muuttuvat alati epävakaammiksi teknologisen kehityksen kiihtyessä,

12
asiakkaiden tarpeiden muuttuessa (Pulsiri & Vatanan-Thesenvitz 2018) kasvun hidastuessa ja
kilpailun kiristyessä (Mora Cortez & Johnson 2017), mikä aiheuttaa haasteita yrityksille ja paineita
innovatiivisille strategioille. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti yritysten on kyettävä
pysymään muutoksen mukana selviytyäkseen ja kasvaakseen.
Taulukko 1. Dynaamiset kyvykkyydet (mukaillen Pulsiri & Vatanan-Thesevitz 2018, 2)
Laatija

Dynaamisten kyvykkyyksien määritelmä

Teece & Pisano (1994)

Kompetenssien ja kyvykkyyksien osajoukko, joka mahdollistaa yritykselle uusien
tuotteiden ja prosessien luomisen sekä muuttuviin markkinaolosuhteisiin vastaamisen.

Teece ym. (1997)

Yrityksen kyky integroida, rakentaa ja uudelleen järjestää sisäisiä ja ulkoisia
kompetensseja nopeasti muuttuviin ympäristöihin vastaamiseksi.

Eisenhardt & Martin (2000)

Yrityksen prosessit, jotka käyttävät resursseja – erityisesti prosessit, joilla integroidaan,
uudelleenjärjestetään, hankitaan ja poistetaan resursseja – vastatakseen markkinoiden
muutokseen tai jopa markkinamuutosten aikaansaamiseksi; dynaamiset kyvykkyydet
ovat siis organisatorisia ja strategisia rutiineja, joilla yritykset saavuttavat uusia
resurssikonfiguraatioita markkinoiden syntyessä, törmätessä, jakautuessa, kehittyessä
ja kuollessa.

Teece (2000)

Kyky aistia mahdollisuuksia ja tarttua niihin nopeasti ja taitavasti.

Zollo & Winter (2002)

Dynaaminen kyvykkyys on opittu ja vakaa toistuva kaava, joka koostuu
kollektiivisesta toiminnasta, jonka avulla organisaatio luo ja muokkaa systemaattisesti
toimintarutiinejaan saavuttaakseen paremman tehokkuuden.

Winter (2003)

Kyvykkyydet, jotka laajentavat, muokkaavat tai luovat tavallisia kyvykkyyksiä.

Zahra ym. (2006)

Kyvyt, joilla yrityksen resursseja ja rutiineja järjestellään uudelleen tavalla, jonka
yrityksen keskeiset päätöksentekijät visioivat ja kokevat sopivaksi.

Helfat ym. (2007)

Organisaation kapasiteetti luoda, laajentaa ja muokata tarkoituksenmukaisesti
resurssipohjaansa.

Teece (2007)

Dynaamiset kyvykkyydet voidaan purkaa kapasiteettiin aistia ja muotoilla
mahdollisuuksia ja uhkia, tarttua mahdollisuuksiin ja säilyttää kilpailukyky
laajentamalla,
yhdistelemällä,
suojelemalla
ja
tarpeen
vaatiessa
uudelleenjärjestelemällä yrityksen aineettomia ja aineellisia voimavaroja.

Wang & Ahmed (2007)

Yrityksen behavioraalinen orientoituminen resurssien ja kyvykkyyksien jatkuvaan
integrointiin, uudelleenjärjestelyyn, uusimiseen ja uudelleenluomiseen sekä ennen
kaikkea ydinkyvykkyyksien parantamiseen ja uudelleenrakentamiseen vastauksena
muuttuvaan ympäristöön kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi.

Dynaamisten kyvykkyyksien tutkimus keskittyi alun perin lähinnä organisaation kyvykkyyksiin
(vrt. King & Tucci 2002, 172), mutta sittemmin on alettu kiinnostua myös yksilötasosta – erityisesti
johtajista, jotka ovat yleensä keskeisimmässä roolissa strategisten muutosten aloittamisessa.
Resurssipohjaisessa näkökulmassa johtajien rooli on lähinnä ymmärtää yrityksen resursseja ja
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toisaalta johtajat itse nähdään osana yrityksen resurssipohjaa (Barney 1991, 117). Dynaamisten
kyvykkyyksien tarkastelu on viety myös yksilön tasolle dynaamisten manageriaalisten
kyvykkyyksien käsitteen avulla (Helfat & Martin 2015; Helfat & Peteraf 2015). Dynaamisia
manageriaalisia kyvykkyyksiä tarkastelemalla voidaan tehdä tarkempia havaintoja johtajien
päätösten, strategisten muutosten ja yritystason lopputulemien välisistä suhteista. Dynaamiset
manageriaaliset kyvykkyydet voidaan jakaa johtajien kognitioon, sosiaaliseen pääomaan ja
henkiseen pääomaan (Helfat & Martin 2015; Helfat & Peteraf 2015). Dynaamisten kyvykkyyksien
teoriaan on viime vuosina liitetty myös täydentäviä näkökulmia, kuten eri organisaatiotasojen
välistä dynamiikkaa (Salvato & Vassolo 2018), ketteryyden lähteitä (Teece ym. 2016) ja yhteyttä
liiketoimintamalleihin (Teece 2018).
Dynaamiset kyvykkyydet eivät suinkaan ole ainoa tutkimussuunta, jossa keskitytään muutokseen
ja siinä onnistumiseen. Hyvin samankaltaisia teemoja tutkitaan muun muassa evolutionäärisessä
taloustieteessä (ks. Poirot 2010) ja yrittäjyystutkimuksessa (ks. Acs & Audretsch 2010). Nämä
aihealueet ovatkin tiiviisti kytköksissä dynaamisten kyvykkyyksien tutkimukseen (Jantunen ym.
2005; Zahra ym. 2006). Toinen hieman dynaamisia kyvykkyyksiä sivuava käsite on sopeutuminen
(ks. Ployhart & Bliese 2006; Piórkowska 2016), sillä dynaamisissa kyvykkyyksissä keskeisenä
teemana on mukautuminen toimintaympäristön vaatimalla tavalla. Sopeutumista tarkastellaan
dynaamisten kyvykkyyksien tavoin usein yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla (Burke ym. 2006).
Tässä työssä ilmiöön keskitytään kuitenkin dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmasta, joskin
sopeutuminen luetaan joissakin määritelmissä osaksi dynaamisia kyvykkyyksiä (Wang & Ahmed
2007).
Moni dynaamisten kyvykkyyksien määritelmistä jää hyvin abstraktille tasolle (vrt. taulukko 1).
Määritelmätasolla tästä on luonnollisesti etua, sillä se helpottaa konkreettisteen ilmiöiden
tarkastelua dynaamisten kyvykkyyksien viitekehyksen avulla. Jotkin määritelmät painottavat
rutiineja ja toimintatapoja, joilla toimintaympäristön muutoksiin kyetään vastaamaan. Nämä
määritelmät korostavat myös tietynlaista tarkoituksenmukaisuutta, mutta toimintaympäristön
muutosten seuraaminen ja niiden aiheuttama asteittainen reagointi ei välttämättä ole aina kovin
tietoista toimintaa.
Teecen (2007) malli, jossa dynaamiset kyvykkyydet koostuvat kolmesta vaiheesta,
mahdollisuuksien ja uhkien aistimisesta, näihin mahdollisuuksiin tarttumisesta ja sitä seuraavasta
resurssien uudelleenjärjestelystä, tarjoaa tämän työn kannalta selkeimmän mallin kuvaamaan
dynaamisia kyvykkyyksiä, sillä sen näkökulmasta dynaamiset kyvykkyydet ovat luonteeltaan
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prosessimaisia. Prosessimaisuuden korostaminen on tärkeää siksi, että dynaamisten kyvykkyyksien
keskiössä ovat sekä toimintaympäristön muutokset että yrityksen sisäiset muutokset, jotka ovat
tunnistettavissa prosessimaisiksi ilmiöiksi. Lisäksi Teecen (2007) määritelmä korostaa yrityksen
dynaamisten

kyvykkyyksien

suhdetta

toimintaympäristöstä

tunnistettaviin

uhkiin

ja

mahdollisuuksiin.
Dynaamisten kyvykkyyksien tutkimus on vasta hiljattain jakautunut tutkimaan tarkemmin Teecen
(2007) nimeämiä kolmea vaihetta, mutta yhdestäkään osa-alueesta ei ole juuri yritetty laatia
systemaattista käsitteellistä viitekehystä (Malik 2013, 1). Teecen (2007) dynaamisten
kyvykkyyksien jako mahdollisuuksien aistimiseen, tarttumiseen ja resurssien uudelleenjärjestelyyn
ei ole välttämättä yksiselitteinen, mikäli tarkastelun tasona ovat mallin yksittäiset osa-alueet.
Muutoksen aikaansaamisen kannalta ehkä tärkein vaihe on päätöksen tekeminen, mutta on vaikea
sanoa täydellä varmuudella, mihin osa-alueeseen se teemana kuuluu. Mikäli dynaamisten
kyvykkyyksien aikaan saamaa muutosta tarkastellaan prosessina, päätöksenteko sijoittuu tavallaan
aistimisen ja tarttumisen väliin, sillä tarttumisessa käsitellään jo sitä, millä tavalla mahdollisuuteen
tai uhkaan tulisi reagoida (vrt. Teece 2007).
Dynaamisissa kyvykkyyksissä teoreettisena järjestelmänä on tunnistettu puutteita ja mallin
teoreettisesta asemasta on käyty keskustelua (Arend & Bromiley 2009; Helfat & Peteraf 2009),
minkä vuoksi on tärkeää haalia lisää tietoa dynaamisten kyvykkyyksien mikroperusteista
viitekehyksen kehittämiseksi (Malik 2013, 3). Erityisesti empirian kerääminen on dynaamisten
kyvykkyyksien teorian vahvistamisessa tärkeää (Helfat & Peteraf 2009, Arend & Bromiley 2009).
Dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuksessa on myös selkeää kysyntää mikroperusteiselle
käytännön tarkastelulle, jotta päästäisiin käsiksi siihen, miltä dynaamiset kyvykkyydet näyttävät
käytännössä yrityksissä (Ambrosini & Bowman 2009, 46; Danneels 2011). Yrityksen dynaamisten
kyvykkyyksien mikroperusteiksi voidaan kutsua kriittisiä rutiineja, prosesseja ja rakenteita, jotka
yhdessä muodostavat yrityksen kyvykkyydet kokonaisuudessaan (Barney & Felin 2013).

2.2 Uhkien ja mahdollisuuksien aistiminen
2.2.1

Strategiset uhkat, mahdollisuudet ja sattuma

Dynaamisten kyvykkyyksien viitekehyksen mukaan kilpailuedun luominen nopeasti muuttuvilla
markkinoilla vaatii yritykseltä mukautumista, mikä puolestaan vaatii kykyä aistia markkinoiden
muutosten avaamia uhkia ja mahdollisuuksia (Teece 2007, 1319, 1319–1320). Yritysten tulee
muodostaa näkemyksiä tulevaisuudesta tulkitsemalla informaatiota ja integroimalla näitä
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näkemyksiä nykyiseen toimintaan, jolloin toimintaympäristön muutoksiin voidaan vastata oikeaaikaisesti (Pulsiri & Vatanan-Thesevitz 2018). Strategisen tason päätöksenteossa on teoriassa
rajaton määrä vaihtoehtoja (vrt. Levinthal 2011; Baer ym. 2013), minkä vuoksi on oltava jokin
keino rajata ympäristön muutosten ja kehityskulkujen tarkastelua ja huomion kohteita, sillä kaikkea
ei voida realistisesti nähdä, saati tehdä. On keskityttävä niihin asioihin, jotka ovat yrityksen kannalta
kaikista hedelmällisimpiä tai vaarallisimpia. Näitä tärkeimpiä asioita voidaan kutsua uhkiksi ja
mahdollisuuksiksi.
Uhkia ja mahdollisuuksia voidaan pitää päätöksentekijän tulkintana ympäristön tapahtuman
luonteesta (Ansoff 1980; Jackson & Dutton 1988). Olennaista on myös se, että tämä asia koetaan
jollain tavalla merkittäväksi ja tärkeäksi (Ansoff 1980, 133). Uhkiin ja mahdollisuuksiin liittyy siis
monia subjektiivisia tekijöitä. Kyse on lopulta siitä, miten asiat koetaan (Ansoff 1980, 133). Erilaiset
ympäristön tapahtumat ja kehityskulut eivät siis sinänsä ole objektiivisesti luonteeltaan uhkia tai
mahdollisuuksia, vaan jonkun on tulkittava ne sellaiseksi. Lähtökohtaisesti tulkinnan tekee
yrityksen ylimmät johtajat. Jacksonin ja Duttonin (1988, 384) mukaan mahdollisuuksiin liitetään
yleisesti ottaen positiivinen merkitys ja hyödyn saavuttaminen, kun taas uhkiin liitetään vastaavasti
negatiivinen merkitys ja odotus menetyksestä. Ne eivät ole kuitenkaan ainoita kriteerejä, joiden
perusteella asioita tulkitaan joko uhkiksi tai mahdollisuuksiksi. Arvioon vaikuttaa esimerkiksi myös
hallinnan tunne. Mahdollisuuksien kohdalla arvioijalla on kokemus vapaudesta vastata
mahdollisuuteen haluamallaan tavalla tai olla jopa vastaamatta, minkä lisäksi mahdollisuudeksi
koetun asian ratkaisemiseksi koetaan olevan riittävästi resursseja ja kompetenssia, kun taas uhkiin
liittyy kokemus hallinnan puutteesta muiden ihmisten aiheuttamien rajoitteiden ja omien kykyjen
riittämättömyyden vuoksi (Jackson & Dutton 1988, 384).
Uhkien etsimiseen liittyy monia haasteita, sillä ihmiset käyttäytyvät uhkia kohdatessaan usein
epärationaalisesti. Ihmiset saattavat esimerkiksi turvautua ahdistusta lievittäviin toimintamalleihin,
kuten toiveajatteluun ja fatalismiin (McCrae 1984, 927). Uhkia kohdatessa saatetaan myös etsiä
vähemmän tietoa ja mahdollisia ratkaisuja (Billings ym. 1980; Staw ym. 1981). Myös
mahdollisuuksien tunnistamiseen liittyy haasteita. Johtajat esimerkiksi tulkitsevat ympäristön
signaalit helpommin uhkiksi, mikäli saatavilla oleva tieto on epämääräistä, vaikka saatavilla oleva
informaatio osoittaisi, ettei uhkaa ole (Jackson & Dutton 1988, 384–385). Uhkiin vastattaessa
toimitaan usein jonkinlaisen aikapaineen alla, mikä aiheuttaa stressiä vaikeuttaen päätöksentekoa
(Billings ym. 1980), minkä lisäksi uhkia tunnistettaessa ne ovat saattaneet kehittyä hyvin vakaviksi
(Jackson & Dutton 1988, 385). Uhkia voidaan myös muuttaa mahdollisuuksiksi etsimällä
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positiivisia seurauksia asiasta, joka alun perin koetaan uhkana (Billings ym. 1980, 315), mikä voi
olla strategisen ennakoinnin näkökulmasta hyödyllistä (Ansoff 1980, 133). Tämä on kuitenkin
helpommin sanottu kuin tehty, sillä toisaalta johtajat saattavat olla herkempiä sellaisille signaaleille,
jotka tulkitaan uhkiksi (Jackson & Dutton 1988, 384). Jackson ja Dutton (1988, 385) pitävätkin
nyrkkisääntönä sitä, että johtajat tulkitsevat ympäristön signaalit uhkiksi, ellei ole todella vahvoja
todisteita tätä vastaan.
Tulevaisuutta on todennäköisesti helpompi ennakoida kilpailijoita paremmin, jos käytössä on
enemmän tietoa tulevaisuuden kulkusuuntiin vaikuttavista tekijöistä kuin kilpailijoilla. Tämä
näkökulma onkin yksi olennaisimmista kilpailuetua selittävistä tekijöistä dynaamisten
kyvykkyyksien näkökulmasta (Teece 2007, 1322). Jos yritykset kykenevät arvioimaan jonkin
strategisen resurssin tulevaisuudessa tuottaman arvon kilpailijoita paremmin, nämä yritykset
kykenevät todennäköisesti myös hankkimaan tuota resurssia kilpailijoita paremmalla hinnalla, sillä
he ymmärtävät paremmin ja tarkemmin, mitä kyseisestä resurssista kannattaa maksaa, jolloin
resurssin hankinta on kannattavampaa (Barney 1986).
Barney (1986, 1234) muistuttaa, että myös yritykset, joilla ei ole ylivertaista ymmärrystä
tulevaisuuden kulkusuunnista voivat kuitenkin saavuttaa keskivertoa paremman tuottoasteen
strategisille investoinneilleen, mikäli useat kilpailevat yritykset aliarvioivat strategisen resurssin
tulevaisuuden potentiaalin. Hän painottaa, että tällöin kyse ei ole yrityksen kyvykkyyksistä, vaan
hyvästä onnesta ja sattumasta. Sattumalla on luonnollisesti valtava merkitys yrityksen
menestykseen, sillä kukaan ei voi ainakaan toistaiseksi todellisuudessa käydä tulevaisuudessa
hankkimassa tietoa siitä, miten asiat todistetusti tulevat tapahtumaan riippumatta siitä, miten paljon
yritys käyttää tutkimukseen rahaa ja resursseja. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Yksikään johtaja
ei voi myöskään olla varma siitä, että jokin strategia tuottaa kilpailuetua tulevaisuudessa, vaikka
heidän käytössään olisi kilpailijoita enemmän tietoa (Ahuja ym. 2005).
Sattumaa on syytä käsitellä strategian alueella painotettuna todennäköisyytenä. Kaikkeen ei voida
vaikuttaa, eikä kaikkea tietoa ole käytettävissä, mutta keräämällä tietoa tulevaisuuteen vaikuttavista
tekijöistä voidaan vaikuttaa todennäköisyyteen, että yrityksessä osataan valita tulevaisuudessa
toimiva strategia. Kaikkien menestyneiden yritysten taustalla on todennäköisesti iso annos hyvää
onnea ja sattumaa, mutta strategiatutkimuksessa hyvä onni ei ole kovin mielekäs yrityksen tai
johtajan ominaisuus. On mielekkäämpää käsitellä yrityksen kyvykkyytenä myös sattumien
ennakoimista ja valmiutta reagoida niihin menestyksekkäällä tavalla.
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2.2.2

Uhkien ja mahdollisuuksien aistiminen osana dynaamisia kyvykkyyksiä

Mahdollisuuksien aistimista voidaan oikeastaan pitää koko dynaamisten kyvykkyyksien
kokonaisuuden kannalta merkittävimpänä osa-alueena, sillä yritys ei voi tarttua mahdollisuuksiin ja
muuttua niiden vaatimalla tavalla tai tunnistaa ja väistää mahdollisia uhkakuvia, mikäli
mahdollisuutta tai uhkaa ei ensin havaita. Markkinoiden aistimisen voidaan ajatella antavan syyn
resurssipohjan muuttamiselle (Kuuluvainen 2012a, 31) ja yritykset harvoin muuttelevat
toimintaansa huvin vuoksi, sillä se voi olla resurssien näkökulmasta kallista (Zahra ym. 2006).
Mikäli yritys onnistuu vahingossa muuttumaan ympäristöön sopivaksi eli ikään kuin tarttumaan
uhkaan tai mahdollisuuteen, jota se ei ole havainnut, voidaan puhua käytännössä hyvästä onnesta,
jota ei voi pitää kyvykkyytenä (vrt. Barney 1986, 1234).
Eritellessään markkinoiden aistimista kyvykkyytenä osana markkinaorientaatiota Day (1994b, 49)
määrittelee aistimiskyvykkyyden organisaation kyvyksi aistia jatkuvasti markkinoiden muutoksia
sekä

kyvyksi

ennakoida

markkinoiden

reaktioita

markkinointitoimenpiteisiin.

Aistimiskyvykkyyden keskiössä ovat siis yrityksen ulkoiset tekijät ja tulevaisuus. Nämä molemmat
ovat elementtejä, joihin yrityksillä ei ole suoraa määräysvaltaa, joten yrityksen voi olla helpompi
muuttua itse saavuttaakseen yhteensopivuuden ympäristön kanssa kuin muuttaa markkinoita ja
toimintaympäristöä. Se, ettei yritys voi suoraan hallita näitä olosuhteita, tekee niiden tutkimisesta
myös vaikeaa. Teece (2007) puolestaan määrittelee aistimiskyvykkyyden toiminnoiksi, joilla
aistitaan ja muotoillaan uusia mahdollisuuksia ja uhkia tarkkailun, luovuuden ja oppimisen keinoin.
Määritelmän mukaan aistimiskyvykkyys on siis kaksiosainen sisältäen mahdollisuuksien ja uhkien
etsimisen ja toisaalta myös niiden muovaamiseen. Periaatteessa yritykset siis voivat myös
proaktiivisesti vaikuttaa muutoksen kulkuun siten, että ne edesauttavat toiminnallaan yritykselle
suotuisan tulevaisuudentilan toteutumista, mikä voi olla hyödyllinen strategia, kun tulevaisuutta on
vaikea ennustaa (vrt. Sarasvathy 2001, 259).
Teece (2007, 1326) jakaa yrityksen aistimiskyvykkyyden useiden yksilö- ja organisaatiotason
elementtien kokonaisuudeksi:
1. prosessit, joilla ohjataan sisäistä tuotekehitystä ja uusien teknologioiden valintaa,
2. prosessit, joilla päästään käsiksi alihankkijoiden ja täydentävien toimijoiden innovaatioihin,
3. prosessit, joilla päästään käsiksi ulkopuoliseen tieteeseen ja teknologiaan sekä
4. prosessit,

joilla

asiakasinnovaatioita.

tunnistetaan

kohderyhmiä,

muuttuvia

asiakastarpeita

ja

18
5. Analyyttiset järjestelmät (ja yksilön kyvykkyydet), joilla opitaan, aistitaan, suodatetaan,
muovataan ja kalibroidaan mahdollisuuksia
Teecen (2007) esittelemät aistimiskyvykkyyden mikroperusteet painottavat hyvin paljon
innovaatiota ja teknologisten mahdollisuuksien etsimistä. Tänä päivänä yritys ei kuitenkaan
välttämättä menesty pelkästään ylivertaisella teknologialla. Samalla on muistettava, että pohdinnat
resurssipohjan muokkaamisesta tulisi dynaamisten kyvykkyyksien perusajatuksen mukaan lähteä
toimintaympäristön uhista ja mahdollisuuksista sekä niihin tarttumisesta. Teknologinen kehitys on
vain yksi, joskin nykypäivänä hyvin merkittävä osa toimintaympäristön muutoksia. On otettava
huomioon myös markkinoiden tarpeissa tapahtuvat muutokset. Markkinalähtöisestä näkökulmasta
teknologiavalintojenkin tulisi palvella uniikin asiakasarvon luomista, jotta yritys menestyy
(Moorman & Day 2016). Teece (2007, 1324; 2016, 18) painottaakin sitä, että teknologisia
mahdollisuuksia ja uhkia on aistittava suhteessa asiakastarpeisiin.
Dynaamisten kyvykkyyksien tutkimisessa on aikaisemmin painotettu yrityksen resurssien
uudelleenjärjestelyä, sillä jatkuvalla resurssien uudistamisella uskotaan kestävän kilpailuedun
luomiseen pitkällä aikavälillä. Vaaraksi muodostuu kuitenkin se, että resurssien uudistamiseen
keskityttäessä ajaudutaan kiinnittämään liikaa huomiota yrityksen sisäisiin tekijöihin. Barney
(1986, 1239) painottaa sitä, että yritysten tulisi tarkastella yrityksessä jo olevia kyvykkyyksiä ja
strategisia resursseja ja miettiä, miten niitä voidaan hyödyntää paremmin strategisia päätöksiä
tehtäessä, sillä strategisten resurssien markkinoilla on hankala saavuttaa merkittävää kilpailuetua.
Jos ymmärretään paremmin markkinoita ja asiakastarpeita sekä niissä tapahtuvan muutoksen
kulkusuuntia, yritykset voivat todennäköisemmin myös miettiä sitä, miten jo käytössä olevia
resursseja voidaan mukauttaa ja hyödyntää siten, että niiden avulla tuotetaan markkinoille uniikkia
asiakasarvoa.
Kuten Teecen (2007, 1326) jakamista aistimiskyvykkyyden mikrotason elementeistä voidaan
havaita, uhkia ja mahdollisuuksia aistitaan yrityksissä sekä yksilön että organisaation tasoilla. Hyvin
karkeasti jaettuna näitä tasoja on kolme: yksittäisten johtajien, ylimmän johdon ja organisaation
tasot (Malik 2013, 13–14). Tässä jaossa ei oteta selkeästi huomioon sitä, että myös organisaatio
koostuu yksilöistä eli työntekijöistä. Salvato ja Vassolo (2018) korostavatkin, että myös yksittäisillä
organisaation työntekijöillä voi olla merkittävä rooli ympäristön muutoksien havaitsemisessa ja
niihin vastaamisessa. Yksittäiset johtajat eivät läheskään aina tee päätöksiä yksin, eikä se ole edes
tarkoituksenmukaista, mikäli tavoitteena on pyrkiä löytämään mahdollisimman monipuolisesti
vaihtoehtoja päätöksentekoon (vrt. Baer ym. 2013). Aistimisessa tärkeää on myös se, että johtajat
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aistivat kollektiivisesti mahdollisuuksia muodostaen niistä lopulta yhteisen näkemyksen, jolloin
yksittäisten johtajien kognitio aggregoituu (Malik 2013, 13). Mahdollisuuksien aistimisessa, kuten
organisaatioiden

kyvykkyyksissä

ylipäätään,

on

tunnistettavissa

mikronäkökulma

ja

makronäkökulma (Barney & Felin 2013). Kumpaakaan näkökulmaa ei tule ohittaa, sillä ne
muodostavat yhdessä dynaamisten kyvykkyyksien kokonaisuuden. Organisaatio tarvitsee
kyvykkäitä yksilöitä ja toisaalta mekanismeja ja rakenteita, joilla näiden yksilöiden kyvykkyydet
toimivat yhdessä luoden jopa osiensa summaa suuremman lopputuloksen, mikä ei ole aina itsestään
selvää (Barney & Felin 2013).
2.2.3

Aistimiskyvykkyyden haasteet organisaation tasolla

Organisaation

tasolla

aistimiskyvykkyyden

toimintoja

ovat

esimerkiksi

tuotekehitys,

markkinatutkimukset ja muut vastaavat prosessit, joiden kautta tietoa ympäristöstä kertyy yrityksen
käyttöön (Malik 2013, 13; Teece 2007, 1322). Mahdollisuuksien havaitseminen vaatii Teecen
(2007, 1322) mukaan esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja, asiakkaiden tarpeiden
arvioimista sekä markkinoiden kehityskulkujen ja muiden toimijoiden reaktioiden ennustamista,
toisin sanoen hyvin laajan horisontin tulkintaa. Tällöin korostuu monipuolisten tiedonlähteiden
merkitys. Malikin (2013) mukaan nämä tiedonlähteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin
tiedonlähteisiin. Ulkoisista tiedonlähteistä etsitään tietoa markkinoista, teknologiasta ja
kilpailuympäristöstä, kun taas sisäisillä tiedonlähteillä tarkoitetaan johtajien keskinäistä
tiedonvaihtoa, sen seurauksena yrityksen yhteisen näkemyksen muodostumista ja aistimisen
koordinointia.
Tiedonlähteiden monipuolisen käytön ohella mahdollisuuksien ja uhkien etsinnässä on kiinnitettävä
huomiota siihen, mihin tiedonkeruu suunnataan ja mitä tiedonlähteiden avulla etsitään. Teecen
(2007, 1323) mukaan tietoa on hankittava kaikkialta, mistä sitä on mahdollista saada, minkä jälkeen
sitä on tulkittava ja yhdisteltävä helpommin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi, josta
mahdollisuudet nousevat esiin. Eri ihmisillä voi olla hyvin erilainen kyky ja pääsy käsiksi
hyödylliseen tietoon, minkä vuoksi on tärkeää varmistaa tarpeellisin mekanismein se, että
olennainen tieto saavuttaa nopeasti suodatettuna sellaiset ihmiset, jotka kykenevät muodostamaan
palasista kokonaiskuvan ja ymmärtämään tiedon merkityksen, sillä valtava osa käytettävissä
olevasta tiedosta on strategisen päätöksenteon kannalta epäolennaista (Teece 2007, 1323, 1325).
Siitä huolimatta, että läheskään kaikki informaatio ei ole päätöksenteon kannalta relevanttia,
yritysten tulisi Teecen (2007, 1322) mukaan aistiessaan etsiä mahdollisuuksia hyvin laajalta
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alueelta, sillä kaikki strategisesti merkittävät mahdollisuudet eivät välttämättä aina löydy yrityksen
nykyisen ympäristön läheltä. Uusia mahdollisuuksia ja uhkia etsittäessä liian kapea katse
esimerkiksi tietynlaisten aiemmin menestyksekkäiden ajatus- ja toimintamallien (Henderson 1994,
101–102; Tripsas & Gavetti 2000) ja yritykseen juurtuneiden tilanteen kannalta epäedullisten
kyvykkyyksien (Danneels 2011; Schreyögg & Kliesch-Eberl 2011, 926) muodossa voi haitata
yrityksen menestystä pitkällä aikavälillä. Toisaalta etsintäalueen laajentaminen voi olla kuitenkin
hyvin vaikeaa ja vaatia paljon resursseja.
Organisaation kyvykkyyksiksi voidaan mieltää organisaation rutiinit, joilla tietoa markkinoista
kerätään ja suodatetaan. Tällaiset rutiinit ovatkin keskeisessä roolissa tiedon jakamisessa ja
levittämisessä organisaatiossa (Day 1994b, 44). Rutiineissa piilee kuitenkin tietynlainen
tasapainoilun haaste dynaamisissa kyvykkyyksissä yleisellä tasolla. Toisaalta yritysten tulisi pyrkiä
jatkuvasti uudistumaan ja olemaan kangistumatta kaavoihin, mutta toisaalta rutiinit lisäävät
tehokkuutta luomalla yrityksen toimintaan jatkuvuutta ja toistuvuutta (Helfat ym. 2003). Schreyögg
ja Kliesch-Eberl (2011) ehdottavat tähän ongelmaan ratkaisuksi kahden prosessin mallia, jossa
operationaalisen tason kyvykkyyksiin itsessään ei rakenneta kovin dynaamisia elementtejä, vaan
näiden rutiinien ohelle rakennetaan normaalia toimintaa tarkastelevia mekanismeja ja rutiineja,
joiden avulla voidaan verrata aika ajoin omia kyvykkyyksiä ympäristön luomiin tarpeisiin ja tarpeen
vaatiessa muokata näitä kyvykkyyksiä. Tällöin voidaan säilyttää toiminnan tehokkuus ja kyky
sopeuttaa toimintaa ympäristön vaatimalla tavalla.
Salvato ja Vassolo (2018) painottavat sitä, että systemaattisemmat mahdollisuuksien aistimisen
prosessit tietynlaisen toimintakulttuurin ohella johtavat todennäköisemmin mahdollisuuksien
huomaamiseen ja hyödyntämiseen. Myös Day (1994b) painottaa aistimistoimintojen
systemaattisuutta. On kuitenkin huomautettava, että mahdollisuuksia voidaan havaita myös
vähäisemmällä systematiikalla ja tietoisuudella (Hodgkinson & Healey 2011). Vaikka aiemmin on
mainittu, että hyvää onnea ei voida varsinaisesti pitää mahdollisuuksien havaitsemisen
kyvykkyytenä, on otettava huomioon, ettei mahdollisuuden havaitseminen ole välttämättä tietoisen
etsinnän tulos, mikä ei kuitenkaan tee niiden löytämisestä vähemmän merkittävää.
2.2.4

Aistimiskyvykkyyden haasteet johtajatasolla

Vaikka organisaation prosessit ja rutiinit luovat organisaation kyvykkyyksien selkärangan, johtajien
merkitys mahdollisuuksien aistimisessa on ensisijainen, sillä he loppukädessä tekevät päätöksiä
siitä, millaisia muutoksia yrityksen strategiassa aletaan toteuttaa. Yksittäisillä johtajilla on
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yrityksissä myös pääsy sisäisiin ja ulkoisiin tietolähteisiin, joiden avulla he aistivat mahdollisuuksia
henkilökohtaisesti (Malik 2013, 13). Näin ollen myös yksittäisten johtajien kognitiiviset kyvyt ovat
merkittävässä roolissa mahdollisuuksien tunnistamisessa. Kognitiolla voidaan ajatella olevan kaksi
merkitystä. Kognitio on yhtäältä mentaalisia prosesseja ja järjen toimintaa ja toisaalta mentaalisia
rakenteita eli käsityksiä ja jäsennyksiä maailmasta (Helfat & Martin 2015, 834). Johtajien kognitio
perustuu uskomuksiin siitä, miten toiminta vaikuttaa sitä seuraaviin lopputuloksiin, mikä
mahdollistaa tapahtumien kulun ennakoimisen (Gavetti & Levinthal 2000, 113).
Edellä mainitut uskomukset eivät synny tyhjästä. Kognition muovautumiseen saattaa vaikuttaa
kokemukseen perustuva oppiminen, eli tietyn toiminnan seuraamukset vahvistavat johtajan
käsitystä siitä, että sama tapahtuu myös seuraavalla kerralla (Gavetti & Levinthal 2000).
Ympäristön tapahtumien tulkinta uhkiksi tai mahdollisuuksiksi voi perustua johtajan aikaisempiin
kokemuksiin, jolloin tähän tapahtumaan saatetaan reagoida aiemmin opitulla tavalla. Tämä toisaalta
tekee uhkien ja mahdollisuuksien havaitsemisesta tehokkaampaa, mutta samalla se heikentää
yrityksen dynaamisia kyvykkyyksiä, mikäli yritys ei yritä nähdä uusia mahdollisuuksia
ympäristössään (vrt. Teece 2007, 1335). Kokemus voi siis olla haitallista, joskaan tämä ei aina pidä
paikkaansa, vaan esimerkiksi kokemus yhdeltä markkina-alueelta voi auttaa toisella markkinalla
toimittaessa (King & Tucci 2002).
Mahdollisuuksien ja uhkien aistimisessa keskeisiä kognition elementtejä ovat hahmotuskyky, eli
kyky jäsentää informaatiota, ja huomio, eli kyky keskittyä olennaiseen tietoon (Helfat & Peteraf
2015, 838–839). Etsiessään uhkia ja mahdollisuuksia, johtajien on jollain tavalla rajattava etsintää,
sillä yksilöillä on vain rajallinen määrä huomiota jaettavaksi, mistä klassinen esimerkki on Simonsin
ja Chabrisin (1999) suorittama koe, jossa vain 33 prosenttia koehenkilöistä huomasi koripalloa
seuratessaan kentän läpi kulkeneen gorillan. Johtajien aistimiskyvykkyydellä voidaan ajatella
olevan kilpailuetua luova vaikutus sen vuoksi, että kyky hahmottaa tietoa ja kiinnittää huomiota
vaihtelevat yksilöiden kesken (Helfat & Peteraf 2015, 839).
Pandza ja Thorpe (2009) painottavat luovan etsinnän ja strategisen merkityksellistämisen kykyä
mahdollisuuksien ja uhkien aistimisessa. Toisin sanoen johtajien on ensin etsittävä mahdollisuuksia
tarkoituksenmukaisesti, lopulta tunnistettava niitä sekä integroitava tietoa, mikä vaatii
mielikuvitusta, sillä etsinnän kohteena on tulevaisuus menneiden kokemusten sijaan. Tämä on
haastavaa, sillä kokemuksen kertymisen myötä johtajien kognitio on polkuriippuvainen, eli
johtajien menneisyyden kokemukset vaikuttavat aina myös tulevaisuuden hahmottamiseen (Helfat
& Peteraf 2015, 836). Tämä tekee menneisyydestä irrottautumisesta vaikeaa. Luova etsintä myös
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kasvattaa epävarmuutta avaamalla täysin uudenlaisia ja vieraita tulevaisuudenkuvia, minkä vuoksi
luovaa etsintää on tasapainotettava sisäistämällä ja rakenteistamalla kerättyä tietoa, mitä voidaan
kutsua merkityksellistämiseksi (Pandza & Thorpe 2009).
Johtajien kognition tutkimus on perinteisesti rajoittunut tarkastelemaan sellaisia toimintoja, jotka
ovat luonteeltaan tietoisia ja tunteettomia (Hodgkinson & Healey 2011, 1503). On kuitenkin
esimerkiksi havaintoja siitä, että aikapaine, kalliit päätökset ja tilanteen sumeus tekevät
rationaalisista päätöksentekomalleista epätodennäköisiä (Sinclair & Ashkanasy, 2005). Puhdas
rationaalisuus ei kuitenkaan ole välttämättä ainoa reitti menestykseen kansainvälisen kasvun aikaan
saamisessa. Empiria osoittaa, että onnistuneeseen kansainvälistymiseen on päädytty erilaisilla
ajatusmalleilla sekä enemmän ja vähemmän suunnitelmallisesti (Crick, 2009). Hiljattain
neurotieteissä onkin alettu tutkia kylmän kognition, toisin sanoen loogiseen päättelyyn,
suunnitteluun ja hypoteettiseen ajatteluun pohjautuvan mallin, ohella myös niin kutsuttua kuumaa
kognitiota, jossa tunteilla ja intuitiolla on suuri painoarvo (Hodgkinson & Healey 2011). Kuuma
kognitio voi olla päätöksentekotilanteissa tehokas ja nopea työkalu, mutta samalla on huomioitava,
että myös riskit kasvavat, sillä intuitiivinen päätöksenteko on altis useille kognitiivisille harhoille
(Teece 2007, 1335, Kahneman 2011). Tällaisesta kognition kahtiajaosta käytetään
tutkimuskirjallisuudessa useita erilaisia termejä (vrt. Helfat & Peteraf 2015, Kahneman 2011,
Hodgkinson & Healey 2011) ja se on keskeinen elementti rajallisesta rationaalisuudesta käytävässä
keskustelussa.
Keskustelu

rajallisesta

rationaalisuudesta

liittyy

olennaisesti

myös

mahdollisuuksien

hahmottamiseen. Levinthal (2011) huomauttaa, että rationaalinenkin strateginen päätöksenteko on
luonteeltaan behavioraalista, sillä rationaalisuus ei ole lopputulema, vaan prosessi, johon liittyy
erilaisia behavioraalisia lähestymistapoja ja mekanismeja. Hänen mukaansa strategista
päätöksentekoa ei tulisi jakaa joko rationaaliseksi tai behavioraaliseksi, vaan rationaalisetkin
valintamallit vaativat ensin strategisten ongelmien kehystämistä ja hahmottamista ennen kuin niitä
voidaan ratkoa deduktiivisin menetelmin.
Levinthal (2011, 1518) havainnollistaa strategisten valintojen ja hahmottamisen monimutkaisuutta
kolmiulotteisella mallilla (kuvio 1), jossa muuttujina ovat epävarmuuden aste, maailmankuvien
yksityiskohtaisuus ja vaihtoehtojen selkeys. Tätä samaa logiikkaa voidaan soveltaa myös
strategisten uhkien ja mahdollisuuksien hahmottamiseen, sillä ne voidaan nähdä myös
ratkaistavissa olevina ongelmina. Todellinen ongelma, joka halutaan ratkaista, ei ole välttämättä
ratkaistavissa rationaalisin menetelmin, vaikka johtaja siihen pyrkisikin. Tehdessään päätöksiä
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johtajilla ei välttämättä ole tietoa siitä, mitkä ovat valintaan liittyvät riskit, jotta edes voitaisiin toimia
rationaalisuudelle tunnusomaisen odotusarvon käsitteen suosittelemalla tavalla. Valittavissa olevat
vaihtoehdot voivat olla liian epämääräisiä verrattavaksi perinteisin rationaalisin mallein. Ongelma
ja ympäristö voidaan myös hahmottaa yksinkertaisempana kuin ne todellisuudessa ovat.

Kuvio 1. Strategiset ongelmat ja hahmottaminen (mukaillen Levinthal 2011, 1518).
Levinthalin (2011) ajatukseen todellisuuden pelkistämisestä pienempään helpommin käsiteltävään
maailmankuvaan on helppo yhtyä. Aistimiskyvykkyyttä voidaankin ajatella prosessina, jossa
ympäröivästä maailmasta muodostetaan yksinkertaisempi tilannekuva. Tämän ajatuksen
toteuttaminen käytännössä on kuitenkin haaste, joka vaatii ponnistelua ja strategisen ajattelun
kykyä. Päätösten tueksi voidaan parhaimmillaankin rakentaa strategiatyökalujen avulla vain hyvin
yksinkertaistettu mallinnus todellisuudesta, jolloin strategiapohdinnoissa voidaan pitää mukana
edes jossain määrin todellisen ongelman epämääräisyys, joka toisaalta tekee rationaalisesta
valinnasta vaikeampaa (Levinthal 2011, 1520–1521). Strateginen ongelmanratkaisu ja
päätöksenteko on siis hyvin haastava yhtälö, koska on kyettävä näkemään todellisuus, mutta
samalla on kyettävä yksinkertaistamaan todellisuutta saatavilla olevan tiedon perusteella siinä
määrin, että voidaan tehdä valistunut päätös.
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Edellä mainittujen haasteiden perusteella strategiset päätökset voidaan pohjata parhaimmallaan vain
vajaaseen tietoon ja tilannekuvaan, sillä strategiset ongelmat, kuten uhkat ja mahdollisuudet, ovat
luonteeltaan hyvin kompleksisia (Baer ym. 2013). Uhkien ja mahdollisuuksien monimutkaisuus
voi aiheuttaa ahdistumista ja sen kautta niiden etsimistä kapeammalta alueelta (Hodgkinson &
Healey 2011, 1504). Mahdollisuuksien ja uhkien sumea ja monitulkintainen luonne voi myös
kasvattaa

merkittävästi

päätöksentekoon

liittyvää

stressiä

ja

johtaa

epäterveisiin

selviytymismalleihin, kuten vastuun pakoiluun, prokrastinointiin ja vanhoihin malleihin
sitoutumiseen, mikäli niiden hahmottamisessa turvaudutaan pelkästään kylmään kognitioon
tulevaisuuden skenaarioita arvioitaessa (Hodgkinson & Wright 2002).
Kylmä kognitio ja deduktiivinen systemaattinen ongelmanratkaisu toimivat myös vain selkeästi
määritettyjä ongelmia ratkaistaessa. Ennen kuin ongelma ratkaistaan, onkin tiedettävä, mikä
ongelma ratkaistaan, mikä on usein oikeastaan olennaisempaa kuin itse ongelman ratkaisu (Einstein
& Infeld 1938, 92). Tässä onkin keskeisin mahdollisuuksien aistimisen haaste kiteytettynä. On
vaikea sanoa, voidaanko tätä monimutkaista haastetta ratkaista pelkästään systemaattisilla
prosesseilla ja rutiineilla. Toisaalta uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen voi helpottua
järjestelmällisen analysoinnin avulla, mutta toisaalta voidaan ajautua liiallisiin yksinkertaistuksiin,
mikäli prosesseja ja rutiineja tehostetaan äärimmilleen. Keräämällä tietoa markkinoilta
systemaattisesti, voidaan ehkä saavuttaa lopulta laajempi näkemys ja kuva ympäristöstä. Toisaalta
juuri tiedon määrä voi haitata rationaalista päätöksentekoa, jolloin on mietittävä, millaiseen tietoon
voi parhaiten luottaa.

2.3 Tutkielman teoreettinen viitekehys
Aikaisemmissa luvuissa on esitetty dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa ja mahdollisuuksien ja
uhkien aistimiseen liittyviä osa-alueita ja haasteita. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu
Teecen (2007) esittämän mallin ympärille, sillä se sisältää mahdollisuuksien aistimisen monesta eri
näkökulmasta ja ottaa sekä yksilö- että organisaatiotason huomioon. Tästä syystä se tarjoaa tämän
tutkielman tarpeisiin riittävän joustavan mallin aineistolähtöiseen lähestymistapaan.
Teecen (2007) mallissa korostuvat teknologisten mahdollisuuksien ja innovaatioiden aistiminen,
mutta tässä tutkielmassa kohdemarkkinoiden ja asiakastarpeiden muutosten tunnistamiseen liittyvät
prosessit painottuvat suhteessa enemmän, koska kansainvälistymisen kautta tavoiteltava kasvu on
tutkielmassa käytettävän aineiston kantava teema. Uhkien ja mahdollisuuksien määrittelemiseksi ja
tunnistamiseksi aineistossa on hyödynnetty Jacksonin ja Duttonin (1988) näkökulmaa, jonka
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mukaan uhkat ja mahdollisuudet ovat päätöksentekijöiden subjektiivisia arvioita ympäristön
tapahtumista ja muutoksista. Tätä näkökulmaa on täydennetty Sarasvathyn (2001) ajatuksen avulla,
jonka mukaan yritys voi nähdä mahdollisuudet myös keskittymällä ennustettavien ulkopuolisten
tapahtumien sijaan siihen, mitä muutoskulkuja yritys kykenee itse hallitsemaan edesauttaakseen
suotuisan tulevaisuuden toteutumista. Tämä ajatus on tosin myös linjassa Teecen (2007) mallin
kanssa, sillä Teece sisällyttää mahdollisuuksien muovaamisen omaan määritelmäänsä. Koska
aineiston keskustelut käsittelevät kasvua ja kansainvälistymistä, uhkien ja mahdollisuuksien
käsittelyssä keskitytään sellaisiin seikkoihin, jotka joko edesauttavat tai haittaavat yrityksen kasvua.
Toisin sanoen, analyysissä keskitytään kasvumahdollisuuksiin ja uhkiin.

Kuvio 2. Tutkielman teoreettinen viitekehys (mukaillen Teece 2007)
Tutkielmaa kehystävä teoria on kieltämättä väljä, mutta kyseessä on tarkoituksenmukainen päätös,
jotta aineistolähtöiselle analyysille jää mahdollisimman paljon tilaa. Koska kyseessä ei kuitenkaan
ole dynaamisten kyvykkyyksien kanssa kilpailevan teorian luomisesta, vaan täydentämisestä,
tutkielma on jo aineistonkeruuvaiheessa kytketty Teecen (2007) malliin. Tällä tavoin tutkielman
tulosten avulla voidaan laajentaa ja tarkentaa tätä mallia tarjoamalla prosessimainen katsaus
yksittäiseen mallin osa-alueeseen – aistimiskyvykkyyteen.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
3.1 Tutkimusprosessin lähtökohdat ja aineistonkeruuvaihe
Kuten edellä on mainittu, dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuksessa on keskitytty lähinnä
käsitteelliseen työhön ja yksittäisiin tapauksiin sen sijaan, että aihetta tarkasteltaisiin
monipuolisemmin ja yksityiskohtaisemmin käytännössä (Jantunen ym. 2012, 142). Jotta yritykset
kykenisivät tutkimustulosten pohjalta rakentamaan omaan organisaatioonsa dynaamisia
kyvykkyyksiä, tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa näiden kyvykkyyksien takana vaikuttavista
mekanismeista ja prosesseista, jotka voivat olla sekä harkittuja että harkitsemattomia. Aiemmissa
tutkimuksissa on hyödynnetty lähinnä laajoja kyselytutkimuksia, jolloin on hankalaa päästä käsiksi
todellisiin prosesseihin ja käytäntöihin, joiden kautta dynaamiset kyvykkyydet yrityksissä
ilmenevät (Jantunen ym. 2012, 142).
Tutkielmaan on valittu poikittainen kvalitatiivinen lähestymistapa tutkimuskysymyksiin
vastaamiseksi. Kvalitatiivisia menetelmiä on käytetty aiheen tarkastelussa aikaisemminkin, mutta
käytetyt aineistot ovat perustuneet lähinnä yksittäisiin tapauksiin ja yrityksiin. Käsillä olevassa
tutkielmassa aineisto on kerätty useista kehitysvaiheeltaan ja kooltaan erilaisista yrityksistä useilta
eri toimialoilta sekä B2B- että B2C-konteksteista. Tällä ratkaisulla on tavoiteltu mahdollisimman
monipuolista ja laajaa katsausta kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen, mikä
helpottaa toimiala- ja kokoluokkarajoja ylittävien piirteiden löytämistä aineistosta.
Jotta tutkielmassa ei pakotettaisi aineistoon vahingossa aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltuja
käsitteitä ja ilmiöitä, tutkielmaan on valittu aineistolähtöinen eli induktiivinen lähestymistapa.
Mikään tutkimus ei tietty voi olla täysin aineistolähtöinen, vaan esimerkiksi tässä tapauksessa
tutkielman tekijän tausta ja opintojen kautta hankittu aikaisempi tietämys ovat vaikuttaneet siihen,
mitä aihetta on alettu tutkimaan (Tuomi & Sarajärvi 2018). Aineistoa ei voida myöskään
luonnollisesti kerätä, saati analysoida ilman minkäänlaisia tutkimuskysymyksiä, mutta jo
tutkimuskysymysten rajaus haastaa aineistolähtöisyyttä ja induktiivista lähestymistapaa, koska
tällöin tutkimuskysymysten asettelu perustuu aiempaan tietämykseen aiheesta. Syvällinen
perehtyminen teoriaan ei välttämättä ole ennen aineistonkeruuta järkevää, sillä se voi myös luoda
tietynlaisia rajoituksia sille, mihin aineistossa kiinnitetään huomiota (Gioia ym. 2013, 21). Tässä
työssä tämä ongelma on ratkaistu tietoisesti sillä, että dynaamisten kyvykkyyksien teoriaan on
perehdytty syvällisemmin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa ensimmäisten analyysikierrosten ja
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datarakenteen luomisen jälkeen. Näin aineistoon pystyttiin luomaan tuore ja jossain määrin jopa
naiivi katsaus.
Aineistonkeruun menetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Teemahaastattelu soveltuu tämän
tutkielman tarkoituksiin parhaiten siitä syystä, että käsitys konkreettisista dynaamisista
kyvykkyyksistä ei ollut aineistonkeruun alkuvaiheilla täysin selvää. Tämä johtui kolmesta syystä.
Ensinnäkin tutkielma haluttiin toteuttaa mahdollisimman aineistolähtöisesti haastateltavien
johdattelemista vältellen. Teemahaastattelu sallii tällaisen etenemisen, sillä haastattelija voi liikkua
haastattelun aikana eri teemoissa luontevasti haastateltavan ehdoilla, jolloin voidaan varmistua siitä,
että kaikki ennalta määrätyt teemat käsitellään, mutta haastateltavan kokemusten mukaisesti
voidaan syventyä eri tavoin eri teemoihin (Eriksson & Kovalainen 2008, 82). Toinen syy on se, että
tutkielman alkuvaiheessa oletus oli se, etteivät haastateltavat välttämättä hyödynnä tietoisesti
dynaamisia kyvykkyyksiä liiketoiminnassaan, saati tunne dynaamisten kyvykkyyksien käsitettä.
Keskustelut kokeneiden yrittäjien kanssa yhdessä ensimmäisten haastatteluiden kanssa varmistivat
tämän oletuksen oikeaksi. Haastatteluiden edetessä haastattelijoille kirkastui tapa, jolla
haastateltavat puhuvat tutkittavasta ilmiöstä, mikä helpotti haastatteluiden toteuttamista ja
yhteisymmärryksen saavuttamista.

Teemahaastattelun turvin kaikissa haastatteluissa aihetta

kyettiin lähestymään tavalla, joka otti hyvinkin erilaiset näkemykset aiheesta huomioon, sillä
teemahaastattelu mahdollistaa jopa rennon ja keskustelunomaisen ajatustenvaihdon haastateltavien
kanssa, mikä helpotti yhteisymmärryksen saavuttamista. Kolmanneksi aiempi teoria voi ehkä
selittää osan ilmiöstä, mutta se voi myös estää näkemästä ilmiön kannalta mielenkiintoisia uusia
näkökulmia (Gehman 2018, 297). Mikäli aineistonkeruussa olisi käytetty strukturoidumpaa
vaihtoehtoa, haastatteluissa olisi saatettu päätyä todennäköisemmin toistamaan aikaisempia
tutkimustuloksia, mikä on toki myös tieteellisesti arvokasta. Väljä teemahaastattelurunko kuitenkin
salli keskustella aiheista, joita dynaamisissa kyvykkyyksissä ei ole niin paljoa keskusteltu.
Esimerkki tällaisesta teemasta on sattuman rooli mahdollisuuksien ja uhkien aistimisessa.
Tutkimusprosessin lähtökohdat ovat myös siinä mielessä huomionarvoiset, että haastattelurungon
suunnitteluun ja aineistonkeruuseen osallistui tämän tutkielman laatijan lisäksi kaksi muuta
maisterivaiheen opiskelijaa, jotka hyödyntävät samaa aineistoa omissa pro gradu -tutkielmissaan.
Tutkielmia tehtäessä testattiin samalla sitä, miten laajasti yhtä aineistoa voidaan hyödyntää
tutkielmien laatimisessa. Tämä toimintatapa mahdollisti huomattavasti keskivertoa laajemman
aineiston kokoamisen. Selkeä etu tässä toimintatavassa oli myös se, että tutkielmien tekijät
painottavat omissa töissään eri dynaamisten kyvykkyyksien osa-alueita, jolloin varmistuttiin siitä,
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että kaikki teemat käsiteltiin haastatteluissa syvällisesti. Tämä toimintapa mahdollisti
ajatustenvaihdon toisten tutkielmantekijöiden kanssa, mikä auttoi aineiston hahmottamisessa ja
näkökulmien laajentamisessa.
Tutkielman toteuttamisessa lähdettiin liikkeelle Teecen (2017) esittelemästä dynaamisten
kyvykkyyksien kolmijakoisesta mallista. Tämän mallin avulla rakennettiin teemahaastattelua
varten haastattelurunko (liite 2), jota tarkennettiin ja paranneltiin graduohjaajalle tehdyn
pilottihaastattelun avulla. Haastattelut toteutettiin siten, että paikalla oli pääsääntöisesti kaksi
haastattelijaa, jolloin toinen haastattelijoista toimi päähaastattelijana keskustelua ohjaten ja
ylläpitäen ja toinen assistenttina tehden muistiinpanoja ja tarvittaessa esittäen täydentäviä
kysymyksiä, jolloin haastatteluissa säilyi tietynlainen rentous, tarkkaavaisuus ja jatkuva henkinen
läsnäolo haastateltavan kanssa. Joissakin haastatteluissa paikalla oli yksi, kolme tai jopa neljä
haastattelijaa, mutta näitä poikkeuksia on vain muutama.

3.2 Aineiston kuvaus
Aineistoa varten etsittiin kansainvälistyneistä kasvavista yrityksistä edustajia, jotka ovat keskeisessä
asemassa strategisessa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yrityksistä yritettiin
ensisijaisesti tavoittaa toimitusjohtaja, yrittäjä tai markkinointijohtaja. Suurimmaksi osaksi tämä oli
mahdollista, mikä onnistui aineiston keruuseen osallistuneiden henkilöiden kontaktiverkoston
avulla. Ymmärrettävistä syistä kaikista yrityksistä tämän kriteerin täyttävää henkilöä ei voitu
esimerkiksi aikataulusyiden takia haastatella, mutta näissäkin tapauksissa nämä henkilöt
useimmiten innostuivat tutkielman aiheesta ja osoittivat yrityksestään henkilön, joka kykeni
vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse (ks. liite 2)
sekä puhelimitse. Ensimmäisen yhteydenoton aikana haastateltaville kerrottiin yleisluontoisesti
haastattelun aihe.
Aineisto koostuu 14 haastattelusta, johon osallistui yhteensä 15 haastateltavaa. Haastattelut
suoritettiin joulukuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Taulukossa 3 on esitetty
haastateltavat ja heidän edustamansa yritykset anonymisoidusti. Tämän tutkielman tekijä osallistui
henkilökohtaisesti haastateltavien A, D, E, F, G, I, J, K, M ja N haastatteluihin. Tutkielmien ohjaaja
Hannu Kuusela avusti myös haastateltavien kontaktoinnissa ja suoritti ensimmäiset haastattelut
(haastateltavat B ja C), minkä lisäksi hän oli paikalla haastateltavia D ja F haastateltaessa.
Haastatteluiden kesto vaihteli 40 ja 70 minuutin välillä.
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Taulukko 2. Haastateltavat
Haastateltava
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ja
Ka
L
M
Nb
Ob

Tehtävä yrityksessä
CMO
CEO
Hallituksen pj.
CMO
CMO
CEO
CEO, perustaja
Hallituksen pj.
Perustaja
Liiketoimintajohtaja
Liiketoimintajohtaja
CEO
Kansainväliset yhteydet
COO
CFO

Toimiala
Ohjelmistoteollisuus
Lääketeollisuus
Rakennusteollisuus
Lääketeollisuus
Tekstiiliteollisuus
Media
Ohjelmistoteollisuus
Rakennusteollisuus
Palvelut / Franchising
Kemianteollisuus
Kemianteollisuus
Koneteollisuus
Ohjelmistoteollisuus
Elintarviketuotanto
Elintarviketuotanto

Liikevaihto (Meur)
2
30
30
30
5
350
2
30
20
150
150
25
50
80
80

Huom: a Haastateltavat ovat samasta yrityksestä, haastateltiin erikseen. b Haastateltavat ovat samasta yrityksestä, haastateltiin yhdessä.

Selkeä haaste haastatteluiden toteutuksessa oli yksityiskohtainen pääsy dynaamisten
kyvykkyyksien yksityiskohtiin kaikilla kolmella osa-alueella, aistimisessa, tarttumisessa ja
uudelleenjärjestelyssä. Keskeinen syy tähän haasteeseen on se, että haastattelurungon
muodostamisessa käytettiin koko dynaamisten kyvykkyyksien viitekehystä, jonka perusteelliseen
läpikäyntiin haastateltavien kanssa olisi ollut syytä käyttää enemmän aikaa. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että tarkasteltaessa aineistoa kokonaisuudessaan viitekehyksen eri osa-alueita saatiin valaistua
riittävästi pro gradu -tutkielman tavoitteisiin nähden juuri teemahaastattelun mukautuvan luonteen
ansiosta. Haastateltavat osasivat kertoa omasta näkökulmastaan, millaisia rutiineja ja tapoja
yrityksessä on mahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen ja ennakointiin. On kuitenkin todettava, että
aihetta tulisi ehdottomasti tutkia myös yksityiskohtaisemmin menetelmin, esimerkiksi etnografiaa
käyttäen, jotta saataisiin tarkempia havaintoja siitä, miten nämä havaitut rutiinit ja toimintatavat
toimivat ja kehittyvät käytännössä. Pro gradu -tutkielman laajuudessa tällainen tutkimustavoite ei
kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen, sillä se olisi vaatinut mittavaa pitkittäistä tutkimusta (vrt.
Gehman ym. 2018, 289).
Haastattelut äänitettiin ja tallenteet litteroitiin tekstimuotoon. Litteroinnissa ei ole käytetty selkeää
standardia, mutta kirjoitusasussa pidettiin ensimmäisessä vaiheessa mahdollisimman vahva
uskollisuus haastattelijoiden puheelle esimerkiksi murteen, pidempien taukojen ja muiden puheen
ominaisuuksien tarkkuudella. Tässä tutkielmassa esitetyt aineistoesimerkit on kuitenkin
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luettavuuden helpottamiseksi siistitty ylimääräisistä välimerkeistä, mietintä-äänistä ja selkeistä
logiikkavirheistä,

jotka

voisivat

aiheuttaa

kontekstista

irrotettuna

väärinkäsityksiä.

Aineistoesimerkkejä on editoitu sisällön osalta vain niissä tapauksissa, kun se on ollut tarpeen
asiayhteyden ymmärtämiseksi tai haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi. Tällaisissa
kohdissa tutkielman tekijä on käyttänyt hakasulkeita merkitsemään editoituja kohtia.

3.3 Analyysivaihe
Aineistoa analysoidaan tässä työssä sisällönanalyysillä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018) Gioiametodologiaa soveltaen (Gioia ym. 2013, 15; Gehman ym. 2018, 286). Sisällönanalyysiä
käyttämällä aineistosta on etsitty kuvioita ja yhteneväisyyttä, jonka perusteella voidaan esittää
mahdollisuuksien ja uhkien havaitsemisesta prosessimainen malli. Gioia-metodologia tarjoaa
aineiston induktiiviseen analysointiin hyvin selkeän mallin (Gioia ym. 2013), jota on hyödynnetty
tässä tutkielmassa mahdollisimman tarkasti. Gioian mallia on hyödynnetty myös
haastatteluvaiheessa, mutta analyysivaiheessa sillä oli erityisen ohjaava vaikutus. Gioian ym. (2013)
mallissa sisällönanalyysi suoritetaan siten, että ensin ryhmitellään aineistosta löytyviä alimman
tason käsitteitä laajemmiksi yhtenäisiksi teemoiksi ja edelleen kokonaisulottuvuuksiksi, jotta
voidaan luoda uusia teoreettisia malleja ja viitekehyksiä.
Aineistoa analysoitaessa siihen suhtauduttiin yhtenä kokonaisuutena, eli haastateltavia ei eroteltu tai
vertailtu yksilöinä, vaan analyysivaiheessa eriteltiin kaikkien haastateltavien yhteen koottuja
ajatuksia. Tämä helpotti ilmiön laajan kirjon esittämistä ja yleisemmän kuvauksen luomista. Tässä
työssä ei siis sinänsä luokitella haastateltavia, vaan analyysi kohdistuu haastateltavien näkemyksiin
ja ajatuksiin, joskin näistä ajatuksista voidaan tehdä mielenkiintoisia jakolinjoja uhkien ja
mahdollisuuksien aistimistapoihin.
Haastatteluvaiheen jälkeen tutkimusprosessi eteni siten, että haastattelut litteroitiin. Tässä vaiheessa
tämän

tutkielman

tarkempaan

tarkasteluun

valikoitui

dynaamisista

kyvykkyyksistä

mahdollisuuksien ja uhkien aistimisen osa-alue, sillä litterointivaiheessa ja haastatteluvaiheen
loppupuolella

tutkielman

laatijan

mielenkiinto

alkoi

keskittyä

näiden

teemojen

monimuotoisuuteen. Litteroitu aineisto siirrettiin Atlas.ti -sisällönanalyysiohjelmaan, jota
hyödynnettiin ensimmäisessä koodausvaiheessa. Aineisto osoittautui lopulta hyvin massiiviseksi,
minkä vuoksi tietokoneavusteinen sisällönanalyysi oli huomattavasti tehokkaampaa ensimmäistä
alustavaa koodauskierrosta suoritettaessa. Ensimmäisellä kierroksella aineistosta etsittiin kohtia,
joissa haastateltavat puhuvat kansainvälisen kasvumahdollisuuden tai uhkan havaitsemisesta,
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strategisen työskentelyn tukena käytettävistä tietolähteistä sekä uhista ja mahdollisuuksista
ylipäätään. Toisin sanoen analyysiä ohjasivat kysymykset, mitä aistitaan, miten aistitaan ja mistä
aistitaan. Voitaisiin siis sanoa, että analyysiyksikön tarkkuudeksi muodostui ajatus, joka liittyy
mahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa analyysiyksikköä ei
kuitenkaan määritelty, vaan aineistoa koodattiin tarpeen mukaan eri analyysiyksiköillä, kuten
sanojen ja termien tasolla. Ensimmäisen analyysikierroksen aikana Atlas.ti ohjelmassa luotiin
yhteensä 669 koodia. Koodien määrä vaikuttaa valtavalta, mitä se olikin, mutta on huomautettava,
että alkuvaiheen koodauksessa käytettiin rinnakkain muutamaa eri koodaustapaa, minkä vuoksi
yksittäisiä sitaatteja koodattiin useammalla koodilla. Nämä koodit koostuivat pääasiassa niin
kutsutuista in vivo -koodauksista, joissa koodattu aineistositaatti nimetään koodiksi sellaisenaan,
mutta joillekin toistuville teemoille annettiin yhtenäisempiä koodeja. Esimerkiksi tiedonlähteitä
käsitteleviä kohtia koodattiin pääsääntöisesti yhtenäisillä koodeilla, joiden avulla pystyttiin
varhaisessa vaiheessa saamaan käsitys mahdollisesta tiedonlähteiden luokittelusta, koska niiden
tunnistaminen oli suhteellisen helppoa ja selkeää. Koodatut aineistositaatit vaihtelivat pituudeltaan
yksittäisistä yhdyslauseista useampien lausumien kokonaisuuksiin.
Koodatut aineistositaatit siirrettiin ensimmäisen analyysivaiheen sisällönanalyysiohjelmistosta
tekstinkäsittelyohjelmaan, jonka avulla pidemmät sitaatit ryhmiteltiin yhdenmukaisuuksien
mukaan laajemmiksi teemoiksi. Tätä työn vaihetta ei valitettavasti voida kuvata tarkemmin, sillä
teemojen muodostamisessa ei ollut selkeitä välivaiheita, vaan käsitteiden järjestely loogiseksi
datarakenteeksi vaati koottujen sitaattien sisäistämistä useaan otteeseen. Tässä vaiheessa
analyysissä alettiin tarkastella myös aistimisen systemaattisuutta. Samalla heräsi kiinnostus
passiivisesti aistittuihin mahdollisuuksiin, sillä osassa sitaateissa oli selkeitä merkkejä siitä, että uhka
tai mahdollisuus on tullut tietoon siten, että joku yrityksen ulkopuolinen taho on tuonut sen tietoon.
Tuloksena syntyneet teemat ryhmiteltiin lopulta korkeamman tason kokonaisulottuvuuksiksi.
Teemoittelun tuloksena on kuviossa 3 esitetty datarakenne, jonka laatiminen on Gioian ym. (2013)
mukaan jopa tärkein sisällönanalyysin vaihe. Datarakenne ei kuitenkaan itsessään kerro kovinkaan
paljoa mahdollisuuksien aistimisesta käytännössä. Datarakenteen avulla on muodostettu
mahdollisuuksien aistimisesta prosessimainen malli, jossa datarakenteen osiot on esitetty siten, että
ne antavat selkeämmän kuvan eri osien temporaalisista suhteista toisiinsa, sillä kyseessä on
aineiston perusteella dynaaminen prosessi. Datarakenne antaa ilmiön elementeistä ainoastaan
staattisen kuvan (vrt. Gehman 2018, 286).

32
Haastateltavat puhuivat kertomuksissaan harvoin suoraan siitä, miten kansainväliset
kasvumahdollisuudet tai uhkat tulivat ensi kerran tietoon, joskin muutamia tällaisia tapauksia on
löydettävissä aineistosta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kertomukset siitä, kuinka yksittäinen
uutislähetys on johtanut suoraan mahdollisuuden aistimiseen ja sitä kautta siihen tarttumiseen.
Tällaista kuvausta aivan ensimmäisestä havainnosta ei kuitenkaan ole aineistossa aina suoraan
saatavilla. Sen sijaan haastateltavat arvioivat vastauksissaan näitä jo tiedossa olleita mahdollisuuksia
ja uhkia sekä sitä, miten niihin tartuttiin. Tällaisissa tapauksissa aineistoa on tulkittu siten, että ennen
tarttumista mahdollisuus on kuitenkin pitänyt jollain tavalla havaita ja tunnistaa, minkä pohjalta
aistimiseen liittyviä toimintoja on valittu tarkasteltavaksi. Tällaisissa kohdissa voidaan kuitenkin
päätellä, mihin haastateltavat esimerkiksi kiinnittävät mahdollisuuksia ja uhkia aistiessaan
huomiota.

Kuvio 3. Aineistosta luotu datarakenne
Kuviossa 3 on esitetty analyysin tuloksena muodostettu datarakenne aineistosta Gioian ym. (2013)
mallin mukaisesti. Vasemmasta reunasta löytyvät ensimmäisen tason käsitteet, joilla kuvataan
suoraan haastatteluissa ilmenneitä aistimisen elementtejä. Näitä käsitteitä muodostettaessa on
käytetty mahdollisimman vähän tulkintaa, mutta tältä ei ole täysin vältytty. Joitakin aineistossa
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ilmeneviä käsitteitä on yhdistelty datarakenteen selkeyden nimissä jo ensimmäisellä käsitetasolla.
Ensimmäisen tason käsitteet on tämän jälkeen yhdistelty laajemmiksi aineistossa toistuviksi
teemoiksi. Tämän jälkeen teemoista on muodostettu kolme abstraktimpaa kokonaisulottuvuutta.
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4 KESKEISET TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1 Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen
4.1.1

Tiedonlähteet

Kun kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja uhkia aistitaan, sitä ei voida tehdä tyhjiössä.
Dynaamisten kyvykkyyksien keskiössä on yrityksen kyky muuttua toimintaympäristön vaatimalla
tavalla selvitäkseen ja menestyäkseen. Jotta yritys voi nähdä ympäristössään uhkia ja
mahdollisuuksia, sen on kyettävä hankkimaan tietoa, jonka avulla ympäristöä voidaan ylipäätään
tulkita. Nykypäivänä tietoa on runsaasti saatavilla, mikä näkyy myös aineistossa. Aineiston
perusteella aistimisessa käytettävät tiedonlähteet voidaan jaotella karkeasti avoimiin
tiedonlähteisiin, yrityksen omiin mittareihin, kokeiluihin ja testaukseen, markkinatutkimuksiin,
tuotekehitykseen sekä suoriin henkilökontakteihin.
”Tässä niinku rakentamisen puolella, niin tää sisäilmakorjausasiat Suomessa, eli
tavallaan se geneerinen viesti siitä, että tiloissa asuvat henkilöt kärsii jos jonkun
sorttisista ongelmista sen sisäilman kanssa se voi olla matoista, niinku hajoavina
liimoina tai mattopäällysteen hajoamisena taikka sitte jotain ilmavuotoja
hallitsemattomia ja muuta, niin tää on ollu niinku jonkun aikaa jo keskustelussa ja
me ollaan lähetty siihenki sitte mukaan ja koulutetaan tota, suunnittelijakenttää ja
urakointikenttää.” (Haastateltava K)
”Pyritään ihan tavallaan järjellä miettimään sitä, että minkälaisilla markkinoilla
nyt on tarve – – Tämmösten asioitten selvittäminen voi perustua hyvin tämmöseen
laadulliseen ymmärrykseen. Ihan vaikka asiakashaastatteluihin tai vaikka median
seuraamiseen tai siihen, että lukee sovelluksen arvosteluita eri maitten käyttäjiltä. –
– ollaan tehty omia markkinaselvityksiä tälläin vapaammin perustuen niinkun
internetistä ilmaisekskin saatavilla olevaan tietoon.” (Haastateltava A)
”Hyvin helposti sä niinku kuitenkin lehtiä, paikallista lehteä, myymälöitä niin
edelleen, sä näet sen, että mitä nää arvostaa, mistä ne puhuu, mitä ne niinku... mihin
ne panostaa ja mikä tääl on se niinku ajan henki ja nii edelleen.” (Haastateltava E)
”Me ollaan rakennettu internetin päälle tää liiketoiminta ja mobiiliteknologian
päälle hyvin pitkälti, niin meidän täytyy seurata näitä nykyaikaisimpia teknologioita
ja siihen on erilaisia polkuja. Meidän pitää olla sellasis foorumeissa, joiden kautta
me saadaan se insight siitä, mitä on tulossa. Nythän tää teknologia, sen niinkun
kehittyminen meidän alueella on todella nopeeta.” (Haastateltava F)
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Etsittäessä tietoa potentiaalisista uusista markkina-alueista ja niiden erityispiirteistä saatetaan
turvautua avointen tiedonlähteiden, kuten median ja erilaisten foorumeiden avulla. Tällaisia
foorumeita voivat olla esimerkiksi alan keskeiset verkko- ja painetut julkaisut. Tällaisten
tietolähteiden käyttöön voi olla matala kynnys, sillä ne eivät vaadi rahallisesti suuria investointeja.
Avointa tietoa on myös nykyaikana helposti saatavilla esimerkiksi hakukoneiden ansiosta. Toisaalta
tällaisten avointen tiedonlähteiden käytössä haasteeksi muodostuu dynaamisten kyvykkyyksien
näkökulmasta tiedonsaannin nopeus, minkä haastateltavat N ja O kiteyttävät:
”Tieto on alueellista, että jos nyt me tuodaan [yhdestä maasta tuotetta] seurataan
sitä hintatasoo, niin sitten jos [toisessa maassa tapahtuu jotain, mikä vaikuttaa
kysyntään] se pitää olla heti tiedossa, et okei kohta on [tuotteesta] pulaa ja sitten
niin kun sitten täällä tulee hinnat nousee ja varautua siihen, et tehdäänkö pidempiä
sopimuksia vai ei ja edespäin. – – tässä on vielä oleellista, että näistä kaikista pitäis
olla tieto niin kun esimerkiks viikko ennen kun se on missään julkisessa tiedossa –
– alalla on tietty medioita ja tälläsiä, mut sillon kun se on siel lehdessä niin sillon se
on vähän niin kun pelattu se leikki.” (Haastateltavat N ja O)
Jos tietoa saadaan lähteistä, jotka ovat kaikille julkisia, myös kilpailijoilla on sama mahdollisuus
aistia markkinoilla tapahtuvia muutoksia tietyin edellytyksin (esim. kielitaito ym. saatavuus). Jos
aistimisella pyritään etsimään kilpailuetua ja asemaa edistäviä tekijöitä, mahdollisuuksia, kuten
edellisessä esimerkissä erityisesti uhkia, pitäisi huomata ennen muita.
Mittareiden käytöstä puhutaan aineistossa vaihtelevasti toisten painottaessa mittaamista vähemmän
ja toisten pitäessä dataorientaatiota yhtenä kilpailuedun keskeisimmistä lähteistä. Usean
haastateltavan yrityksessä tämän datan jäsentämiseen on rakennettu myös erilaisia mittaristoja,
joilla päivittäistä liiketoimintaa seurataan. Aineistossa oli huomattava määrä esimerkkejä yleisten
tunnuslukujen, kuten asiakaskokemuksen arvioiden ja myyntilukujen seuraamisesta.
(Näyttää mittaristoa haastattelijoille) ”Jos me katotaan vaikka si yksittäistä
toimipaikkaa, ni sit se näyttää meille kokonaismyyntiä, sen jakaumaa, se näyttää
asiakasmäärää. Sit me nähään niin kun realiaikaisesti me ollaan niin kun yhessä
toimipaikassa – – Me nähään, mikä sielä on palveluajan keskiarvo tällä hetkellä,
mikä on keskimääränen odotusaika, mikä on työntekijöiden käyttöaste, mikä on
asiakaspalaute, paljonko keskimyynti. Sit tost nähään kuinka monta tuotetta per
asiakas, sit me nähään myynnit ja sit me nähään sieltä et se ennustaa meille niin
kun arviomyyntiä. Ja sit me nähdään niin kun tavallaan dataa sieltä et mikä on niin
kun palvelun keskiarvo aika ja sit me nähään et se on niin kun noussu nyt jostain
syystä ja sit me päästään tutkiin et mistä se johtuu et se palveluaika nousee. Ja sit
me teitenkin nähään kokonaismyynnissä et mitä siellä tapahtuu, sit nähään mihin
kellonaikaan asiakkaita rekistöröityy sisään ja sit me nähään työntekijöittäin niiden
myynnit ja sit nähään tuotteittain. – – et me ajatellaan et meil on niinkun jokanen
liike niin kun samankaltainen yksikkö ja me pystytään vertaa eroavaisuuksia,
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pystytään niin kun näkee muuttua ja pystytään näkee et tekemällä tää asia näin, niin
sen vaikutus on sitten jotain. Et mä uskon et se kilpailuetu on niin kun meillä
nimenomaan se teknologia, mikä toimialalla ei oo kovinkaan niin kun yleistä.”
(Haastateltava I)
Haastateltava I:n kuvailusta saa hyvän esimerkin siitä, miten pitkälle datankeruu voidaan viedä
nykyaikana. Haastateltava I kertoo datan käytöstä lähinnä operationaalisen toiminnan johtamisessa
ja seuraamisessa, mutta toisaalta data, jota he keräävät on sellaista, jota muilla alan toimijoilla ei ole.
Kun tätä dataa kerätään, voidaan myös havaita muutoksia trendeissä, minkä avulla voidaan tehdä
ajan myötä tulkintoja markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista johonkin suuntaan.
Koska data ei ole avointa, sen avulla voidaan rakentaa periaatteessa tehokkaammin kilpailuetua,
sillä kilpailijat eivät voi lähtökohtaisesti nähdä samoja muutoskulkuja. Kilpailijat voivat toki käyttää
omia mittareitaan. Omista mittareista saadaan tavallaan uniikki näköala liiketoimintaan. On
tietenkin oma haasteensa selvittää, mistä muutokset johtuvat, mutta ilman tiedon keräämistä
muutosta voi olla ylipäätään vaikea havaita.
Siinä missä päivittäiseen toimintaan liittyvän datan kerääminen auttaa mahdollisesti näkemään
erilaisia kulkusuuntia esimerkiksi jo tavoitettujen asiakkaiden käyttäytymisessä, kokeilut ja
testaukset mahdollistavat uusien markkinoiden tarkastelun tavoitteellisemmin ja tietoisemmin.
Aineistosta voidaan havaita useita mainintoja erilaisista kokeiluista, joilla erilaisista
kasvumahdollisuuksista saadaan konkreettista todennettua dataa.
”Voi lähtee niin testaa eri markkinoita, vaikka niin kun digitaalisen markkinoinnin
keinoin, et lähtee tekee semmosta niin kun testausta. – – Meidän toiminta on
pohjautunu aika paljon, sellaseen kokeilemiseen ja testaamiseen. Et me ollaan niin
kun, määritelty joku hypoteesi ja sit sen jälkeen kokeiltu sitä.” (Haastateltava G)
”Ollaan tehty ihan niinkun kylmiä testejä että tehdään vaikka kymmenentuhannen
testimarkkinointi jollakin markkinalla ja tutkitaan vaikka minkälainen
asiakashankinnan hinta sieltä vois tulla ja sillä perusteella saadaan ihan alustavaa
kovaa dataa siitä että minkälaiset menestymismahdollisuudet meillä vois olla sillä
markkinalla.” (Haastateltava A)
”Me ollaan tehty niin tota, tietosia päätöksiä esimerkiksi siitä että, et et, tehdään
joku asia kalliimmalla nyt, jotta me voidaan testata se markkina, et me tiedetään jo,
että markkina on määränny hinnan, ja meidän kustannus toteuttaa se on niinkun
suunnilleen sen markkinahinnan verran me päästään niinku about nollakatteelle eli
päästään omilleen siinä hommassa, vain nähdäksemme että se on olemassa se
markkina sillä tavalla ku me halutaan.” (Haastateltava K)
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Testaamisesta ja kokeiluista puhuttaessa on yleensä jo havaittu jokin kasvumahdollisuus,
esimerkiksi potentiaalinen uusi markkina, liiketoimintamalli, tuote, palvelu tai teknologia, jonka
menestyksestä halutaan saada jonkinlaisia viitteitä ennen suurempia investointeja. Kokeilulla
voidaan myös havaita, onko markkina ikään kuin olemassa, kuten haastateltava K mainitsee.
Toinen tietoisempi tapa tehdä tiedonhankintaa on markkinatutkimusten laatiminen. Aineistossa
markkinatutkimukset ilmenevät jossain muodossa käytännössä jokaisessa haastattelussa. Niitä
tehdään joko itse, kumppanin kanssa tai täysin ostopalveluna.
”Paljonhan me ollaan niin kun tehty markkinatutkimuksia siitä, että mitä niin kun
ylipäätänsä markkinat on eri maissa. Mikä on taloustilanne, mikä on kun me
toimitaan niin kun franchise-mallina, niin tutkitaan paljon sitä et mitenkä niin kun
franchise-liiketoimintamallina missäkin maissa se niin kun toimii. Sit ollaan tehty
paljon analyysiä siitä, että mitenkä niin kun tää kyseinen toimiala toimii sitten niin
kun missäkin maassa. Ja sitten tietyllä tavalla sitten hinttaso, yleinen niin kun
bruttokansantuote. – – Käytetään kumppaneita, et aika vaikee sitä on niin kun. Ja
aika hyvin tietysti se, et me ollaan niin kun vahvasti franchise-liiton kanssa
yhteistyötä ja ne tekee koko ajan niin kun globaalia tutkimusta, että sitten sitä kautta
sitä tietoo saadaan aika helpostikki.” (Haastateltava I)
”Me oltiin mukanaki semmoses – – pk-yrityksille, jotka haki niinku kasvua USA:n
markkinoilta justiin oli semmonen markkinatutkimus, sellanen parin viikon sessio
siellä.” (Haastateltava E)
”Usein on ollut tukemassa joku tämmönen niinkun juuri vaikka joku konsuttifirma
joka on tehnyt tarkan markkinatutkimuksen, tarkan tutkimuksen tuotteista,
asiakkaista, kilpailevista tuotteista, kilpailevista yrityksistä. Sun on aika vaikee sitä
Suomessa tehdä itse, tai mahdotonkin.” (Haastateltava C)
”Sit me ostetaan ihan ulkosia markkinatutkimuksia, osa niistä on
haastattelututkimuksia, osa on sitte tämmösii valmiita, on olemassa tosi hyviä
niinkun, tota ammattimaisia markkinatutkimuksia.” (Haastateltava J)
Mielenkiintoista aineistossa on se, että markkinatutkimusten tekemisessä nähtiin viisaimmaksi
turvautua ulkoiseen osaamiseen. Aineistosta saa vaikutelman, että kykyä toteuttaa
markkinatutkimuksia itse ei pidetä kovin arvokkaana. Toisaalta tämä viesti kielii myös siitä, että
markkinatutkimuksilla saatava tieto on sen verran arvokasta, että siitä ollaan valmiita maksamaan.
Vieraan markkinan tutkimista itse pidetään vaikeana. Pikemminkin keskeiseksi kyvykkyydeksi
voisi mainita juuri ulkoisen tiedon hyödyntämisen tarvittaessa. Haastateltava C täsmentää
näkemystään:
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”Vaikka nyt joku tämmönen iso KPMG tai mikä muu tahansa, jolla on kaikkialla
maailmassa niinkun verkkoja, niin nehän voi hyvin tehdä vaikka
markkinatutkimuksen niinkun Ranskasta, koska niillä on Ranskassa niinkun
olemassa yksikkö. Jos me ollaan niitten asiakas täällä Suomessa, et tavallaan
niinkun osata käyttää semmosia palveluita. Business Finland juuri niinkun
julkisena organisaationa vaikka vaan esimerkkinä. Tän tyyppisiä pitää oppia myös
käyttämään että meillä ei oo kaikkea tietoa niinkun itsellämme siis tavallaan
ekosysteemin hyödyntäminen kansainvälisessa kasvussa on niinkun tavattoman
tärkeää. Se on yks kompetenssialue, joka johdon pitää osata käyttää hyväkseen
niinkun muitakin kuin itseään.” (Haastateltava C)
Aistimisen kyvykkyys ei siis ole välttämättä pelkästään yrityksen sisäistä. Toki yrityksen sisällä
pitää olla valmius ja kyky ymmärtää, milloin ulkoista apua tiedonhankinnassa tarvitaan. Tätä voisi
pitää dynaamisena kyvykkyytenä, vaikka dynaamiset kyvykkyydet on aikaisemmin määritelty
yrityksen sisäisiksi.
Aineistosta nousee esiin myös mielenkiintoinen näkökulma siihen, että jonkinlainen fyysinen
läsnäolo on tärkeää aistittaessa potentiaalista markkinaa.
”Yleensähän sun pitää käydä sielä messuilla – – käydä ensiksi tutustumas siellä ja
kiertää liikkeitä ja kattoo mitä ne liikkeet siellä myy ja sitte käydä siellä paikallisilla
messuilla ja nähdä niitä kilpailijoita ja niin edelleen että semmonen pohjatyöhän
sun on itte tehtävä tai jonkun on tehtävä joka tapaukses.” (Haastateltava E)
”No täähän on oikeesti ihan peruskysymys, että se on selvää että markkina pitää
tuntea ja markkinatutkimuksia pitää tehdä ja markkinassa pitää käydä ja selvittää
aika huolellisesti se, että mikä on se tapa millä millä me menemme, me menemme
tähän markkinaan ja mikä on tavallaan se meidän ratkaisu sinne.” (Haastateltava
C)
”Mikä esim. [aiemmin mainittu yritysosto] oli, se lähti siittä, että minä ja
[yrityskumppani] käytiin kaks eri reissua Kiinassa. Olin eri reissulla,
[yrityskumppani] oli omalla porukalla, mä olin [asiantuntijaryhmän] kanssa ja
juttelin siellä. Ne kerto siittä markkinasta ja näin siellä, että mitä siellä ihmiset söi
ja tällästä. Niin se oli vaan niin yksinkertanen asia – – että tännehän voi myydä
vaikka mitä, että täällä on markkina kaikelle.” (Haastateltava N)
Fyysinen läsnäolo markkinoilla kielii jonkinasteisesta konkreettisen aistimisen tarpeesta. On itse
nähtävä ja koettava markkina. Matkustamalla paikan päälle voidaan mahdollisesti ymmärtää
paikallista kulttuuria ja kuluttajakäyttäytymistä paremmin kuin markkinaraporttien avulla.
Fyysiseen läsnäoloon vaikuttaa pätevän tietynlainen nähtyyn uskomisen logiikka. On tarve nähdä
itse, jotta voi ymmärtää, mistä on todella kyse. Markkinoiden aistimisessa on näin ollen mukana
myös konkreettista aistimista – kehollisia ja kokemuksellisia elementtejä. Jos mietitään ylimmän
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johdon kyvykkyyttä aistia markkinoita olemalla fyysisesti läsnä, törmätään väistämättä tiettyihin
rajoituksiin. Ihminen voi olla fyysisesti vain yhdessä paikassa samanaikaisesti. Tällaista
kyvykkyyttä voi olla vaikeaa rakentaa muutoin kuin sijoittamalla matkustamiseen. Vaihtoehtoisesti
paikan päälle voidaan lähettää ylimmän johdon sijaan jokin toinen edustaja, mutta aineiston
perusteella suositaan sitä, että paikan päällä käydään henkilökohtaisesti.
Yksi tapa hankkia tietoa etenkin teknologisista mahdollisuuksista on tutkia, mitä kilpailijat tekevät.
Aineistossa on joitakin mainintoja siitä, että yritykset tarkkailevat kilpailijoiden tuotteita ja
palveluita ymmärtääkseen markkinan tarpeita paremmin sekä vertaillakseen omaa suoriutumista
suhteessa kilpailijoihin tai samankaltaisiin toimijoihin.
”Hyvin laajasti kokeilemalla niinkun saman alan sovelluksia ja muitten alojen
sovelluksia pyritään muodostaa sitä omaa asiantuntija niinkun näkökulmaa.”
(Haastateltava A)
”Me verrataan meidän tuotteita kilpailijoiden tuotteisiin koko ajan ja sitä kautta
benchmarkataan ja kehitetään sitä tuotetta ja siinäkin palvelutarjontaa.”
(Haastateltava L)
Benchmark-kokeilut mahdollistavat siis varsinkin omien tuotteiden ja palveluiden heikkouksien
kehittämiseen. Näin ollen yritykset voivat siis kehittää haastateltava A:n sanoin omaa
asiantuntijuuttaan alalla. Haastateltava K pitää tärkeänä sitä, että benchmark-tuotteiden tarkastelussa
käytetään toimintamallia, jossa yritetään saada syvällisempi ymmärrys asiakkaiden hakemasta
arvosta:
”Liiketoiminta nyt on ihan samaa joka paikassa, että perinteinen tapa on ollu se,
että on otettu niinku tavallaan benchmark-tuote, ja lähretty sitte kattomaan että
voiraanko toteuttaa samankaltainen tuote ja päästäänkö samanlaiseen hintatasoon
ja muuta, mutta se on aina sit semmosta niinkun kujanjuoksua että sä oot jonkun
perässä ja yrität kattoa mihinkä se on menossa, no se on yhtäältä sitte taas ehkä
halvempaa tapaa tehdä sitä tuotekehitystä kun sun ei tarvitte tehrä sitä
markkinakartotusta niin selvästi vaan sä vaan katot että okei tommonen kopioidaan
sellanen ja tehdään vähä saman tyylinen. Se ei sitte taas ehkä tuo sitä semmosta
niinku innovatiivisuutta, brändimielikuvaa, mitä me halutaan vierä eteenpäin. Niin
tämmönen ja nyt sitte siihen että et et, meiltä ruvetaan taikka, noista maista aletaan
kerätä tämmösiä niinkun referenssikäyttäjäryhmiä – – et me niinku verkostoidutaan
me katotaan sieltä se niinkun käyttäjäporukka, joka käyttää sekä kilpailevia
tuotteita että meidän tuotteita ja niitten kanssa lähdetään tekemään paljo enemmän
yhteistyötä että me saadaan haarukoitua se että, miksi, joku tietty ominaisuus
esimerkiksi on jossain [tuotekategoriassa] tärkee.” (Haastateltava K)
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Innovatiivisuus brändimielikuvana on tärkeä elementti, josta kilpailuetua voidaan hankkia, mutta
keskeistä on myös funktionaalisen asiakasarvon kehittäminen. Haastateltava K:n esittelemässä
tavassa tutkia referenssikäyttäjäryhmiä voidaan nähdä ja ymmärtää paremmin tarkasteltavaa
markkinaa ja kohdeasiakasryhmää. Tällöin tuotekehityksessä voidaan alkaa rakentaa tuotetta tai
palvelua tavallaan kilpailijalta suojassa omaan suuntaan.
Aineistosta löytyy

muutamia mainintoja myös perinteisemmästä tutkimustyöstä ja

tuotekehityksestä. Asenteet tämän tyyppiseen mahdollisuuksien etsintään vaihtelevat aineistossa
kohtalaisesti. Suotuisin asenne ”perustutkimuksen” tekemiseen on haastateltava K:lla:
”Tuotekehitys selvittelee, niinkun akateemista tutkimusta että mitä, mitä tapahtuu
niinkun, yleisesti jollekin toimialalle jos nyt aatellaan vaikka, vaikka nyt [yhdellä
yrityksen liiketoiminta-alueella], niin siellä alkaa olla [tietyt ympäristöystävälliset
tuoteominaisuudet] et ne alkaa olla niinku se juttu no siihen on päästy kiinni jo ajat
sitten, siis akateemisen tutkimuksen kautta ja sitte on lähäretty jotenki vähä sen
tyyppisiä asioita – – sitten on tommosia kasvuaihioita mitä tutkitaan sillon tälllön et
on tavallaan niinku iso pooli semmosia ajatuksia että, et et mikä vois olla seuraava
tärkeä asia.” (Haastateltava K)
Tuotekehityksen odotetaan aistivan ja tutkivan sellaisia aihioita, joiden suosio on kasvussa.
Mielenkiintoista ajatuksessa on kasvumahdollisuuksien aistimisen kannalta se, että
tuotekehityksessä toimitaan nimenomaan kysynnän mukaan markkinalähtöisesti sen sijaan, että
kilpailuedun lähteitä etsitään tutkimalla niitä asioita, joiden trendit nähdään alan toimijoiden
keskuudessa vahvistuvina. Tämä korostuu varsinkin Haastateltava J:n näkemyksessä:
”Tehään sitte myös semmosta niinku, pidemmän aikavälin niinku, enemmän
tutkimuksellista tuotekehitystä, siinä on semmonen tietty balanssi, mutta, mutta
mutta mää on semmosta koulukuntaa kuitenki ite edustan että niinku, mä
painottaisin tyyliin, 80:20 tai 75:25 niin että asiakkaasta lähtevät projektit ja
tuotekehitys on mun mielestä hedelmällisempää, sillä vaan tuntuu saavan niinkun,
paremmin, myyntiä et semmonen niinkun, think tank että kehitetään joku tuote
täällä ja tuodaan se sitten, lähtökohtasesti ei oo ihan yhtä hedelmällistä.”
(Haastateltava J)
Haastateltava J pitää yrityksen menestyksen kannalta parempana lähestymistapana sitä, että
tutkitaan niitä asioita, jotka ovat lähtöisin asiakkaalta. Toki tällainen lähestymistapa voi rajoittaa
uniikkiin teknologiseen kilpailuetuun johtavaa tutkimusta, mutta toisaalta samalla vältytään turhilta
tuotekehityskustannuksilta, mikäli tutkimustyöstä saatua tietoa ei voida hyödyntää tavalla, josta
asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Kriittisimmin itse toteutettavaan tutkimustyöhön suhtautuu
haastateltava F:
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”Meidän ei tarvitse tehdä perustutkimusta teknologian osalta. Tän kokoiselle
firmalle siinä ei ole mitään järkeä. Yliopistot tekee sitä ja isot firmat tekee sitä. Mut
me ostetaan parasta teknologiaa ja implementoidaan se omaan käyttöön. Eli jos
aatellaan vaikka tekoälyä. Niin mehän ostetaan näiltä suurimmilta toimijoilta sitä
tekoälyä ja käytetään sitä tänne omiin tarkoituksiin. Et pitää olla siihen tietysti
soveltavaa softaa mut sit se suurin juttu on se, et meil on se kyvykkyys, henkinen
kyvykkyys, ne ihmiset jotka osaa analytiikan, käyttää sitä. Meil on analyysikykyä.
Ostetaan Googlen, IBM:n, Amazonin pilvestä ja sit heidän kyvykkyyttään sitä saa
ostaa tuolta järkevällä tavalla.” (Haastateltava F)
Haastateltava F:n näkemyksessä korostuu tavallaan sama ajatus siitä, että itse toteutettava
perustutkimus ei välttämättä ole hedelmällistä yritykselle. Sen sijaan voidaan tulkita, että yrityksellä
tulee omien tutkimusten suorittamisen ohella olla kyvykkyys omaksua ulkopuolisen tutkimuksen
aikaansaannoksia. Tuotekehitykseen suhtautumisessa on varmasti myös toimialaeroja. Esimerkiksi
J:n ja K:n yrityksissä liiketoiminnan keskiössä ovat fyysiset tuotteet, joita myydään yrityskäyttöön,
jolloin tuotekehitykselle voi olla konkreettisempi tarve.
Yksi aineistosta erottuva tiedonlähde on erilaiset henkilökontaktit. Haastateltavien yrityksissä
suhteita oman yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin painotetaan vaihtelevasti, mutta erilaiset
välittömät kontaktit esimerkiksi fyysisten tapaamisten ja puheluiden muodossa toistuvat useasti.
Yksi tärkeä piirre henkilökontaktien luonteessa on suorat kontaktit asiakkaiden kanssa.
”Sitähän se niin kun ihan käytännössä on, että asiakkaisiin ja kyselee palautetta ja
kertoo sitä omaa juttua ja kysyy palautetta siitä, että mitä toimijoita täällä
markkinalla tähän liittyen on. Mitä niin kun tarpeita niillä ois niin kun tähän tiettyyn
ongelmaan ja näin edelleen.” (Haastateltava G)
”Perustapa on tietysti puhua asiakkaille. Ja ja tota, kuunnella heitä, käydä sellasia
niinkun, semmosia keskusteluita jossa, jossa tota, esimerkkinä ihan ihan
viimeaikainen esimerkki me ollaan tuotu nytten tämmösten niinku
palvelumuotoilun, niinku tulokulmaa tähän meidän liiketoimintaan niin, että
osallistetaan asiakas jo heti siihen ihan niinku ennen ku tarjotaankaan mitään niin
osallistetaan asiakas, määritteleen että millanen palvelu heille nyt sit sopis. – – No
nyt puhutaan tietysti semmosesta merkittävästä asiakkaastaa, ei tätä ei, tää on
raskas prosessi tehdä kaikkien kanssa, mut esimerkiks me tehtiin ihan viime aikoina
semmonen et meil oli jopa niinkun ulkonen fasilitaattori, ja me pidettiin tämmönen
niinku neljän tunnin workshop jossa oli asiakkaalta tiimi, meiltä oli semmonen
core-tiimi ja sitten niinku pienryhmissä, näitä post-it -lappuja ja kanvasta ja sielt
sitten niinku lähettiin tunnistaan niinkun kaikkia niinkun sidosryhmiä ja tultiin aika
kaukaa ja lopulta rupes niinku hahmottuun että mitä he oikeesti tarvitsee ja mitä he
oikeasti ei tarvitse niin sitte, voidaan keskittyä siihen et ne saa just sen, mikä heille
niinku tuottaa lisäarvoo.” (Haastateltava J)
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B2B-markkinoinnissa haastateltava J:n kuvaama menetelmä on yhteen asiakkaaseen keskittyvä
toimenpide. Tällä tavalla saadaan kuitenkin kerrytettyä ajan myötä tietoa, joka on hyvin syvällistä
ja auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisemmalla tavalla sitä, millaisia tarpeita asiakkailla on sekä
pidemmällä aikavälillä mahdollisia muutoksia asiakastarpeissa. Omaa kilpailuetua voidaan
rakentaa tämän kumuloituneen tiedon pohjalta. Mahdollisuuksien aistimisen kannalta voi myös olla
järkevää osallistaa asiakkaita jollain tavalla strategiatyöhön, jotta esimerkiksi teknologiavalintoja ja
tuotekehitystä varten saadaan tietoa asiakastarpeista.
Asiakkaat eivät suinkaan ole ainoita henkilökontakteja, jotka aineistossa esiintyvät, vaan tietoa
hankitaan myös täysin ulkopuolisilta toimijoilta esimerkiksi puhelimitse tai tapahtumissa.
”Se vähimmillään vaatii sitä, että hyppää koneeseen ja kattoo jotain alan
tapahtumia ja tota menee sinne ja nykyään on tosi helppo niin kun buukata
tapaamisia, jos sulla on sellanen mielenkiintonen tuote ja niitä tapaamisia saa
helposti järkättyä kymmenestä pariin kymmentä vaikka per konfrenssi. Ja sieltä
sitten saa aika nopeesti sitä markkinatietämystä ja pystyy kysyy tosi tarkkoja
kysymyksiä, semmosta mitä ei välttämttä niin kun kotikoneella niin kun netistä
tutkimalla niin kun löydä.” (Haastateltava G)
”Se tutustuminen, että vanhakantanen messuilla käynti, että käydään sellasilla
messuilla ensiks kolmena vuotena, ennen kun sinne markkinalle mennään, että onko
siellä kysyntää.” (Haastateltava B)¨
Aineiston perusteella on kiehtovaa, että nykyaikana ei ole täysin siirrytty tiedon laajasta
saatavuudesta huolimatta hiljaiseen yksityiseen tiedonhakuun, vaan välittömillä henkilökontakteilla
on edelleen sijansa. Toki toimialojen ja yritysten välillä on eroja. Esimerkiksi aineistossa messuilla
käynnit ja muiden ulkoisten henkilökontaktien hyödyntäminen vaikuttavat korostuvan erityisesti
yrityksissä, jotka tarjoavat muita kuin digitaalisia palveluita. Aineistosta löytyy myös
mielenkiintoinen perustelu suorien henkilökontaktien tueksi. Puheyhteyden avulla voidaan saada
arkaluonteistakin tietoa, jonka julkaisu tai kirjaaminen voi olla korkean kynnyksen takana.
Kontaktin sanojen luotettavuutta voi olla myös helpompi arvioida suorassa vuorovaikutuksessa.
”Ne on hyvin paljon puhelinkeskusteluja, koska sitten kun sä laitat sähköpostin, niin
siihen tulee heti se, se alkaa miettiin ja suodatus päälle. Ettäsun pitää haastatella
ne ihmiset ja jutella. Ja sitten tottakai, ei kaikki tajunnan virta oo faktaa, niin sitten
se on sit tälläpuolella pitää tehdä ne ymmärrykset, että okei tää kaveri ny puhuu
vähän tälläin ja tää kaveri vähän tälläin, että.” (Haastateltava N)
”Että ihan jos sää vaan tosta soitat jollekkin sun toi kontakti tässä näin, että mites
tää asiaks vaikka tos Ruotsissa, että onks tää maksanu ihan hyvin ja näin ni, se voi
siinä sanoo, että no vähän oon kuullu huonoa siitä. Mut sit tää sama sähköpostissa,
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niin se ois aika kynnys kirjottaa että no joo oon kuullu huonoa. Et se on kuitenkin
aina näin, että puhelimessahan nää tämmöset asiat paljon tulee.” (Haastateltava
O)
4.1.2

Tietoa arvioidaan ja yhdistellään kokonaisnäkemykseksi

Sen lisäksi, että tietoa kerätään, sitä myös arvioidaan ja suodatetaan. Tietoa on valtavasti tarjolla,
mutta siitä on kyettävä erottamaan olennainen. Aineiston perusteella markkinoiden aistimisessa
koetaan tärkeäksi se, että useista tietolähteistä kyetään lopulta muodostamaan laaja
kokonaisvaltainen näkemys markkinasta. Aineistossa toistuu syvällisemmän ymmärryksen
muodostaminen markkinasta yksittäisten tunnuslukujen sijaan.
”Kyä niinku, jos kattoo ihan puhtaasti pelkkiä numeroita niin siitä voi tulla
lyhytjänteistä siitä toiminnasta ja on vaarana, että pudotaan liian taktiselle tasolle.
Kyllä niinkun siinä mielessä on musta niinkun laadullinen ymmärrys on tärkeetä,
etenkin strategisella tasolla toimittaessa.” (Haastateltava A)
”Kokonaisuuden hahmottaminen on tärkein. Ja toisena ehdottomasti analyyttinen,
niinkun se tilanteen analysointi. Sieltä se lähtee. Ja sitten pitää niinkun ne päätökset
pystyä perusteleen itselleen ja sitten myös monelle muulle tässä kuviossa kun
meillähän kummiskin tilanne se vaikka meillä on hallitus niin meillä on
perheomisteinen yritys niin joskus myös omistajien kanssa joudutaan
keskustelemaan aiheesta.” (Haastateltava L)
”Kyllähän se, se o se kokemus, se on se tieto, se on se näkemys ja ennen kaikkea
just se kaikenlainen tiedon keräämien tästä, tältä alalta. Että iso osa sitä työtä on
se, että sää oot kartalla tästä alasta, eikä se mitä tapahtuu Suomessa taikka
Ruotsisissa, vaan että se globaalimarkkina. Sun pitää ymmärtää se. Jos ajatellaan.
Tää on yks asia, missä meidän pitäis kehittää on tietty tämä tiedon analysointi ja
sen laajempaan käyttöön vienti, mutta on sellasia asioita, että joku sanoo, että
kaikki tieto kaikille, niin pitää muistaa, että tietyissä, tietyissä vaiheessa niin liika
tieto johtaa myös sitten siihen, että kaikki ihmiset ei välttämättä pysty sen kanssa
elään vaan ne rupee tekee siittä omia vääriä johtopäätöksiä ja se saattaa johtaa
sitten väärille urille siinä hänen omassa työtoiminnassaan. Se lähtee siittä
kokonaisvaltasesta tiedosta.” (Haastateltava N)
Päätöksenteko olisi varmasti helppoa, jos päätöksen tukena voitaisiin käyttää jotain selkeää
tunnuslukua, joka antaa selkeän signaalin siitä, onko päätös kannattava vai ei. Aineiston perusteella
voidaan tulkita, että strategisiin päätöksiin vaikuttavat tekijät ovat niin laajoja ja monimutkaisia, että
tietoa on yhdisteltävä helpommin käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Staattisen tilannekuvan ohella
tärkeäksi koetaan näkemyksen muodostaminen tulevaisuuden kulkusuunnista:
”Nyt liikutaan siellä ihan perus strategian niinku, strategisissa kysymyksissä että
tota, että mikä on se markkinatilanne, ymmärtää se markkina, ymmärtää että millä
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kilpailijat on liikkeellä, minkälaisella setillä ja mikä niitten mihin niitten kilpailuetu,
mitä ne pyrkii saavuttaan tai millä eväillä ne on liikkeellä. Ja miten markkina
kehittyy, millasia draivereita siellä on.” (Haastateltava J)
”Pitää olla semmonen visio ja selkee näkymä siitä, et mitä ympärillä olevaan
maailmaan, ympärillä olevassa maailmassa tapahtuu ja mitä se tarkoittaa meidän
liiketoiminnassa. – – Sulla pitäis olla strategisen ajattelun kykyä ensinnäkin, et sä
pystyt hahmottamaan, miten tää maailma vois mennä.” (Haastateltava F)
Haastateltava J korostaa puheessaan yksittäisen markkinan kehittymistä, kun taas haastateltava F
pitää tärkeänä koko ympärillä olevan maailman ymmärtämistä. Ensimmäisessä esimerkissä
ymmärtäminen on hengeltään hyvin analyyttistä ja jaoteltua. Vaikka ensimmäisestä esimerkistä
voidaan hyvin tulkita, että kaikkien osa-alueiden analysoinnin tavoitteena on laaja
kokonaisvaltainen ymmärrys myös markkinoiden kehittymisestä, jälkimmäisessä korostuu vielä
enemmän ajatus siitä, että trendien kulkusuuntia on ymmärrettävä varsin laajasti ja
kokonaisvaltaisesti.
Aineistossa oli merkittävää vaihtelua siinä, miten systemaattisesti ja syvällisesti tietoa analysoidaan.
Yhdeksi ääripääksi voidaan mainita erilaisten analyysityökalujen käytön, mahdollisuuksien ja
uhkien pisteyttämisen ja todentamisen ennen päätöksentekoa. Näissä esimerkeissä haastateltavat
pitivät jopa ensiarvoisen tärkeänä, että kerättyä tietoa analysoidaan järjestelmällisesti ja tietoisesti.
”Koska strategisen johtamisen kompetenssin kautta hallitus taikka toimitusjohtaja
pystyy jäsentämään niinkun tietyllä tavalla tietystä viitekehyksestä. Mä mielelläni
sanoisin tietystä teoreettisesta viitekehyksistä pystyy niinkun jäsentämään sen
tavallaan potentiaalisen casen mikä meillä on nyt sitten käsille. Et lähdemmekö
ostamaan yritystä hollannista vai emmekö lähde. Pystyy niinkun jäsentämään sitä.
Jos ei tätä kykyä ole niin eihän tämmöinen nouse koskaan edes hallituksen pöydälle.
Et kukaan ei ajattele sitä, tahkotaan vaan täällä Suomessa ja yritetään olla niin
hyvä.” (Haastateltava C)
”Me käytetään ihan, ihan tota, tämmösiä perinteisiä SWOTteja ja jotain
Hambrickin timanttia, jos katotaan jotain strategista kulmaa – – Lasketaan
bisneskeissi auki sillä tavalla, että lyödään sinne hintahaitari, että mitä se vois olla
ja sitte volyymihaitari, mitä se vois olla, rakennetaan se best case ja worst case scenario.” (Haastateltava K)
”Ihanteellista mitä pyritään tekeen, niin koitetaan saada niin sanotusti
kalkkiviivoille mahdollisimman moni aihio valmisteltua. Et meil on si
mahdollisiman hyvät, hyvät mittarit ja taustatiedot siitä, että minkälaista niin kun,
kuinka mielenkiintosta se oletettavasti meille ois siellä sen lisäpalvelun vaikka
launchattua niin vuoden päästä, kahden vuoden päästä. Sit sen jälkeen, kun meillä
on muutamien eri vaihtoehtojen, et mitä mitä me tehdään, niin sit sen jälkeen niistä
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keskustellaan niin, tietenkin meidän foundereiden kesken ja koko firman tiimin,
koko firmalla, et mitä, et nää on ny vaihtoehdot et mitä me voidaan tehdä. Et
mihinköhän meidän niin kun kannattais lähtee. Ja koitetaan niin kun niitä, niitä
pisteyttää. Joskus on tehty niin, että niitä projekteja, taikka niinkun mahdollisuuksia
on pisteytetty sen mukaan, että kuinka paljon se myynnin kasvu olettama on, kuinka
pienestä työstä on käytännössä kyse. Ja sit kuinka paljon se on meistä itsestä kiinni
versus, että muista kiinni, että onnistutaan.” (Haastateltava G)
Edellisissä esimerkeissä korostuu erilaisten mallinnusten ja skenaarioiden järjestelmällinen
analysointi. Kuvatut työkalut edustavat hyvin systemaattista ja tietoon perustuvaa lähestymistapaa
mahdollisuuksien

arviointiin

ja

hahmottamiseen.

Näiden

työkalujen

epäselvistä

tulevaisuudennäkymistä koitetaan tehdä hieman ennakoitavampia saatavilla olevan tiedon
perusteella, jolloin niihin tarttuminen on helpompaa. Näin mahdollisuudet saadaan myös muotoilta
selkeiksi tartuttavissa oleviksi valinnoiksi. Jotta tällaisten analyysityökalujen käyttö on mielekästä,
on kuitenkin luotettava saatavilla olevan tiedon riittävään laatuun ja määrään. Tämä onkin yksi
aineistosta nouseva keskeinen huoli.
”Tiedän meidän toimialalta, jossa on puhtaasti johdettu ihan vaan niin kun
matemaattisilla luvuilla ja sillon on menty rajusti mönkään, koska niillä on jääny
joku huomaamatta siittä toimialalta.” (Haastateltava N)
”Niin sellanen kokemus, että tai sellanen ei se kokemusta tartte olla, mutta sellanen
tatsi, että tota, koska se organisaatio kusettaa niin kun sitä yläporrasta, että saisivat
jatkaa siinä staattisessa tilassa ja jatkaa sitä markkinaa – – Niin sitten kun on niitä
tarjouspyyntöjä, niin niitä on niin kun kauheita liidejä, niin se pitää nähdä, että
eihän nää oo niin kun realistisia.” (Haastateltava B)
”Maailmassa on äärettömästi erilaisia asioita ja mahdollisuuksia, että ensin täytyy
jotenkin valita sitä, mitä ylipäänsä kokeillaan tai testataan tai mitataan. Siinähän
se tunne vaikuttaa ja sit täydellistä dataa on niinkun kuitenkin suurimmasta osasta
asioita hankala saada, että voidaan pohjalle antaa jotain. Että okei nythän toi
markkina on isompi kuin tää markkina mutta toi markkina kasvaa lujempaa, että
kumpaa priorisoidaan. Tämmöstä niinkun tukea voidaan ottaa, mutta ne ei
kuitenkaan niinkun täysin kattavaa dataa ton kaltaset asiat kertomaan sitä, että
mikä olis meille tietyllä aikavälillä optimaalinen markkina. Että kyllähän se tunne
siinä mielessä sieltä myös omaa osaansa hoitelee.” (Haastateltava A)
Tietoon voi olla monesta syystä vaikea luottaa, koska maailma ja markkinat nähdään
monimutkaisina kokonaisuuksina, joita ei voi täysin pelkistää numeroiksi ja rajalliseksi dataksi.
Myös organisaation kautta saatua tietoa saatetaan kyseenalaistaa, koska organisaatiossa voi olla
johdon kanssa ristiriitaisia motiiveja. Tietoon kohdistuvan kritiikin lisäksi aineistosta on
löydettävissä myös toisenlainen mielenkiintoinen näkökulma dataan ja analysointiin
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suhtautumisessa. Haastateltavat luottavat vahvasti myös omaan intuitioon ja kokemuksen myötä
karttuneeseen toimialatuntemukseen. Tämä on mielenkiintoista, sillä molempiin luotetaan hyvin
vahvasti. Intuition ja tunteen merkitystä pidetään vahvana nimenomaan tulevaisuuden
epävarmuutta arvioitaessa.
”Niin kyl sulla täytyy olla semmonen hunchi, siis kun faktojen pohjalta tulevia
päätöksiä ja tapahtumia on aika vaikee ekstrapoloida, et sä voit tehdä tämmöses
skenaariotyöskentelyä ilman muuta ja sitä tehdäänkin. Mut si loppuviimein, kun sä
teet päätöstä niin sulla pitää olla jonkinlainen niinkun intuitio siitä et sä pystyt
tekemään sen päätöksen, et sä meet niinkun oikeeseen suuntaan. Jos niinkun tässä
tapauksessa niin sillä tunteella tarkoitetaan sitä intuitiota niin kyl sitä varmaan
tommosessa epävarmas tilanteessa niin 40 prosenttia on sitä intuitiota ja 60
prosenttia on kylmää faktapohjaista analyysiä, niinkun tekemisestä.”
(Haastateltava F)
”Jos on hyvä fiilis ja hyvä tunne jostain niin sit pitää niin kun mennä. Et, et varmaan
monta juttua me oltais niin kun varmaan jätetty tekemättä, jos me oltais niin kun
järkeilty ja laskettu auki etukäteen – – Jos liian varovaisesti, liian järkipohjasesti ja
liian faktapitosesti, niin mä veikkaan ettei oikeen tuu mistään tuu mitään. Niin kyl
se silti se tunne, jos sul on niin kun sellanen intuitio et tästä sun niin kun, tää
kannattaa tehdä, niin sit yleensä kannattaa tehdä. Et siinä niin kun moni hyvä asia
jää tekemättä sit, kun sitä niin kun aletaan analysoimaan. (Haastateltava I)
”Joskus toki pitää tehdä sellasia päätöksiä, että tekee ne niinku myös tunteella, että
jos niinku tuntuu niin, että se on, se on, niin yleensähän se sitten, jos saa tehdä sitä
mitä, mistä niinkun tykkää, mikä sopii sille yritykselle, niin kyllähän se yleensä
kantaa hedelmää sitte kuitenkin. Jos ei se ny mitään aivan typerää.” (Haastateltava
E)
”Loppuviimein että joo kyllä me jotain Exceleitä siellä pyöritetään ja siel on ehkä
se siellä taustalla, että se saadaan poistettua näin nopeesti, mutta kuitenkin se
varsinainen päätös, niin, ei niillä välttämättä oo mitään merkitystä niillä Exceleillä
siinä vaiheessa, vaan se on sitte niinku, enemmän sitä mutua ja niinku fiilispohjalta,
että onks tää nyt hyvä vai huono juttu.” (Haastateltava D)
Aineisto antaa ymmärtää, että mahdollisuuteen tartuttaessa on usein oltava jonkinlainen tunne siitä,
että tehtävä päätös on oikea. Pelkkä data ei välttämättä aina tarjoa tätä tunnetta. Intuition merkitystä
painotetaan, koska tulevaisuutta ei voida ennustaa sataprosenttisella varmuudella. Mielenkiintoista
on myös se, että intuition ja tunteen vaikutuksesta puhuttaessa viitataan päätöksiin, jotka olisivat
muuten jääneet tekemättä. Tieto saattaa niin sanotusti lisätä tuskaa antamalla kylmän ja riskejä
täynnä olevan kuvan mahdollisuudesta. Intuitiolla ja tunteilla on myös aineiston perusteella ikään
kuin portinvartijan rooli päätöksenteossa. Viime hetkellä tieto ja tunteet asetetaan vastakkain, minkä
seurauksena lopullinen tulkinta ja päätös tehdään.
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Hieman intuitiota muistuttava ja usein saman aiheen kanssa ilmeneviä teemoja ovat
toimialatuntemus ja kokemus. Näitä kahta teemaa on hieman vaikea erottaa toisistaan, mutta
aineistossa intuitio vaikuttaa liittyvän enemmän haastateltavien näkemyksen mukaan
päätöksenteossa saatavaan tunteeseen siitä, että päätös on oikea. Jokin vaihtoehto houkuttelee
enemmän, koska se vastaa omaa näkemystä. Toimialatuntemuksessa on hieman samantapaisesta
kuvauksesta kyse, mutta sen sijaan, että haastateltavat pitäisivät sitä tunteena, toimialatuntemusta ja
kokemusta pidetään jossain määrin objektiivisena dataan verrattavissa olevana luotettavana tietona.
”Meil ei oo mitään sellasta täysin niinku, objektiivista, mittaristoo tai tapaa
tunnistaa että nyt tässä on hyvä mahku, me uskotaan tiettyihin trendeihin ja
uskotaan tiettyihin niinku, teollisuudenaloihin ja ymmärretään niinku niitten, mikä
niitten kehityskulku ja tyypillinen niinku tämmönen niinku, kaari on näissä
digitalisaatiohankkeissa, ja sillä tavalla sillä niinku, jossain määrin niinku sen
toimialaymmärryksen ja niiden asioiden niinku pohjalta niin me pystytään niinku
havaitseen kyllä samankaltasuuksia eri firmoissa, mut se hyvin pitkälle se
pohjautuu kuitenki sit siihen niinku subjektiiviseen arvioon niinku sillä porukalla,
joka nyt parhaiten sen ymmärtää ja sitten nostaa sen muille.” (Haastateltava M)
”Se perustuu kaikki just siihen, et pitää muistaa et päätöshän on kahvikupin ääressä
helppo tehdä, kun sulla on [erittäin] laaja ymmärrys siittä alasta ja siittä
toimialasta ja siittä bisneksestä. Ja sitten, että sul on myös se selkee näkemys, että
tää menee tonne. Ja sitten, kun sulla on vaikka toinen tai kolmas, niin näin se tulee
meneen. Niin sehän on helppo tehdä mikä päätös tässä vaan, jos kaikki istuu niin
kun sen asian ympärillä ja ymmärtää ihan täysin, että mistä on kyse.”
(Haastateltavat N)
Toimialatuntemus ja intuitio vaikuttavat toimivan samalla tavalla siinä mielessä, että niiden rooli
korostuu aivan viimeisillä hetkillä ennen päätöksentekoa. Molemmilla on tavallaan valta ohittaa
data viime hetkellä. Toimialatuntemuksesta puhuttaessa korostuu myös vahvasti tulevaisuuden
kulkusuuntien arviointi aikaisempien kulkusuuntien perusteella. Esimerkeissä kuvattu intuitiivinen
aistiminen mahdollistaa tiedon nopean arvioinnin, jolloin myös päätöksiä voidaan tehdä hyvin
nopeasti. Toisaalta dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmasta liiallinen luottamus toimialan
kulkusuuntiin voi periaatteessa estää yritystä näkemästä vaihtoehtoisia disruptiivisia uhkia ja
mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä noudata aiemmin opittua markkinan logiikkaa.
Mahdollisuuksien arviointiin vaikuttavat myös monet sosiaaliset ja subjektiiviset tekijät. Aineiston
perusteella yksi tiedon arvioinnissa keskeinen elementti on näkemysten vaihtaminen sekä muiden
organisaation jäsenten että ulkoisten henkilökontaktien kanssa. Eri ihmisten näkemykseen saatetaan
luottaa eri tavoin.
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”Meidän graafinen suunnittelija on kyllä kans ollu ja tehny ja, tehny sitä, että
lähinnä semmonen ihminen, joka on hyvin alas, alassa ja suunnittelijat on aika
hyviä meidän kans niinku semmosia apuvälineitä, jotka tuntee aika hyvin niinku,
aika kansainvälisiä suunnittelijoita, jotka tuntee tiettyjä kulttuureita ja maita ja
tyylejä ja niin edelleen ja osaa lukee sitä markkinaa, niin sehän siinä lähinnä se on
se taito et ihan... Kenest tahansa ei oo lukemaan niin sanotusti sitä markkinaa.”
(Haastateltava E)
”Monesti pyritään löytää niinku ne, rationaaliset perusteet ja muut ja käymään ne
läpi, mutta, kyllähän se todellisuudessa on niin, et siellä asiakkaan puolella on myös
ihmisiä ja tavallaan niinkun, vaikka organisaatiota aatellaan niinku et ne, toimii
jonku strategiansa mukasesti ja kauheen rationaalisesti nii ei ei se sit niinku oo niin,
vaan siel on ihmiset puhuu ihmisille ja esimerkiks et syntyykö niinkun, meidän
johdon ja asiakkaan niinkun johdon välinen luottamus, että joku suhde niin kyllä
sillä on todella paljo merkitystä että panostetaanks me siihen.” (Haastateltava M)
”Pitää, pitää muistaa sellanen, että tota pitää ny ehkä vähän tätä yrityksen
dynamiikkaa ja toimintamallia avata, että meillähän on ollu nyt ulkopuolinen
hallitus vasta – – [muutamia vuosia] – – ja sitä ennenhän tätä tietoo on vaihdettu
ja tästä on keskusteltu niin kun perheenjäsenten kesken ja sitten pienemmällä
porukalla ja isommalla porukalla aina vähän riippuu ja tälläin Niin kirjaimellisesti
keittiönpöydän ääressä. Ja siel on sitten niitä ajatuksia on kerrottu ja niitä on juteltu
ja sitten yks on kuullu yhtä ja toine toista ja sitten siinä pohdittu että, no kuinka
validia toi on ja kuinka validia on tää. Elikä ei oo ollu mitään, että nyt lähdetään
kerään tätä tietoo ja näin. Elikä se on ollu hyvin sellasta mututuntumalla.”
(Haastateltava N)
”Heti mitä mä tekisin, niin mä pistäisin hallituksen, mä ottaisin siihen heti pari
kolme ulkopuolista alusta saakka, antaa niin kun näkemystä ja sellasta, joka ei oo
niin kun kiinni, kun te ootte niinkun innoissanne niistä omista jutuistanne ja te näätte
kaikkee. Niin sit kun joku kattoo sitä vähän ulkopuolelta ja pystyy niin kun oman
kokemuksen perusteella heti jeesaan et tota kannattaa miettii enemmän ja tota
kannattaa funtsia.” (Haastateltava I)
”Se on aika, aika paljo tota, jatkuvaa keskustelua vaikka nyt niinkun yrityksen
omistajien kanssa kun, on sitte, ei sinnekään oo oikeen montaa organisaatiosteppiä,
että pääsee ihan omistajalta kysymään että, onko tää fiksu ajatus vai ei.”
(Haastateltava K)
Edellä esitettyjen esimerkkien valossa mahdollisuuksien arviointiin liittyy paljon subjektiivisuutta.
Koska tulevaisuus ja sen ennustaminen on hyvin haastavaa, eikä täyttä varmuutta voida saavuttaa,
arvioinnissa tukeudutaan erilaisten näkemysten keräämiseen. Eri ihmisillä on erilaisia näkemyksiä,
joista keskustelemalla tavoitellaan laajempaa yhtenäistä näkemystä esimerkiksi käsillä olevan
mahdollisuuden tai uhkan luonteesta tai toimintaympäristön tilasta ylipäätään. Haastateltava E:n
näkemys korostaa sitä, että tiettyjen ihmisten kykyyn lukea markkinaa luotetaan toisia enemmän.
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Mahdollisuuksien aistiminen, muotoilu ja arviointi ei välttämättä pääty tarttumispäätökseen.
Aineistosta löytyy useita esimerkkejä siitä, että mahdollisuuden toteutumista ja kehittymistä
seurataan vielä tarttumispäätöksen jälkeen.
”Tavallaan se on ehkä se juttu, että pitäis niin kun tosi selkeesti määritellä, että jos
mennään uuteen maahan esimerkiks, et mikä on se budjetti. Ja sitten määritellä, et
mitä sitten, kun se raha on käytetty, niin missä meidän pitää olla ja millä tasolla sen
bisneksen pitää olla. A) jos raha loppuu, niin missä pitää olla et me voidaan laittaa
sinne lisää. Ja jos ei olla niin sitten voidaan niin kun lopettaa. Et tavallaan siinä
pitää olla niin kun, pitäis tehdä tai olis niin kun pitäny tehdä alusta saakka tosi
paljon tarkemmin ja tiukemmin se määritys, et missä kohtaa pitää pysähtyä ja missä
pitää olla et sitä kannattaa niin kun laittaa. Ja ehkä siellä sit se mittaaminen ois
tärkeetä.” (Haastateltava I)
”Et ehkä mä niin kun enemmän olisin sen puolestapuhuja, että lähtee tekeen niitä
päätöksiä ja sitten sen jälkeen pyrkii saamaan siihen mahdollisimman niin kun
konkreettisen niin kun mittarin tai tavotteet, mistä pystyis näkee sen, että ollaanko
me ny onnistuttu, onko tää niin kun, toimiiko, vai pystytäänkö me jatkaa tätä
tekemistä vai pistäiskö meidän keskeyttää ja tehä jotain muuta.” (Haastateltava G)
”Tehrään tietonen päätös siitä, että tää voi mennä ihan niinku, munilleki tää
homma että tosta ku laskee kaikista surkeimmilla luvuilla, et tää tuottaa miinusta
seuraavan kymmenen vuotta että viimeistään kahren vuoren kohralla laitetaan sitte
stoppi sinne, jos ei se lähre niinku kehittyy johki suuntaan.” (Haastateltava K)
”Näkee monesti, että yritykset ne on niinku tietyllä lailla niinku päättäny sen, mutta
sitte, ku ne lähtee sinne markkinoille niin sitte, ku sieltä ei heti tuukkaan sitä
positiivista palautetta, ne lähteekin haahuilemaan niinku lähetäänkin, että ehkä
mun pitääkin tehdä sitä samaa mitä tuo ja tai tuo ja lähetään niinku kattomaan
liikaa sivuille eikä uskota siihen, että nyt vaan mennään, koska se kestää sitte
yleensä markkinat kuitenki.” (Haastateltava E)
Yksi toistuva ajatus tarttumisen jälkeisessä arvioinnissa on jonkinlaisen ”backstopin” laatiminen.
Mahdollisuudelle laaditaan siis jonkinlainen raja, jonka ylittyminen merkitsee sitä, että
mahdollisuudesta luovutaan. Tällä tavoin voidaan jälkikäteen arvioida päätöksen taustalla olevan
näkemyksen tarkkuutta ja saadaan takuu sille, ettei virhearvio aiheuta liian suurta vahinkoa
yritykselle. Haastateltava E puolestaan korostaa sitä, että menestykseen ei pitäisi suhtautua liian
lyhytjänteisesti, vaan mahdollisuus saattaa realisoitua vasta pidemmän ajan kuluttua.
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4.2 Huomion kohteet
4.2.1

Uhkien tunnistaminen

Aineistosta nousee esiin muutamia keskeisiä uhkia, jotka voidaan jaotella karkeasti ulkoisiin ja
sisäisiin uhkiin sen perusteella, kohdistuuko huomio omiin resursseihin vai ulkopuolisiin
toimijoihin. Tavoiteltavia markkinoita valittaessa yksi keskeinen aineistossa esiintyvä uhkakuva on
kasvumahdollisuuksien väheneminen markkinoiden käydessä liian ahtaaksi. Tämä onkin yksi
merkittävimmistä syistä, jonka vuoksi kansainvälistyminen on aloitettu.
”Kyllähän meillä Suomessa vielä on mahdollisuus kasvaa. Mutta jossain kohtaa,
riippuen tietysti mikä se bisnes on, niin se raja tulee jossain kohtaa vastaan, niin sit
täytyy miettiä, et miten se vois olla mistä muualta vois kasvua saada.”
(Haastateltava I)
”Yhtiöllä oli melko suuri kotimainen markkinaosuus, jolloin nähtiin, että täällä
kasvuedellytykset olemassa olevilla liiketoiminnoilla on puutteelliset. – – Ei ollu
sinänsä siinä tilanteessa ei ollu tarvetta kansainvälistyä, mutta mulla synty
semmonen näkemys et Suomi ei tuu menemään Nokian vetämänä loputtomasti tällä
tavalla vaan täs tulee joku hikka vastaan. Ja kun sellanen hikka tulee niin meillä
tulee olemaan ongelmia eli tää meidän ydinliiketoiminta tulee laskemaan.”
(Haastateltava F)
”Jos Suomessa miettii, et sä oot keskittyny tekeen niinku digitalisaatiota ja
softakeskeisiä palveluita niinku toisille firmoille, niin jossain vaiheessahan se sun
niinku markkinan koko alkaa tuleen vastaan tai on vaikee kuvitella sellasta niinku,
yks firma sais Suomessa monopolin nois asioissa tai kukaan niinku haluaiskaan
sellasta tilannetta.” (Haastateltava M)
Haastateltavat kokevat, että kasvua on vaikea saada muilla tavoilla kuin etsimällä uusia markkinoita,
mikäli nykyinen markkina käy ahtaaksi. Haastateltava M esittää mielenkiintoisen ajatuksen siitä,
ettei kukaan edes haluaisi päätyä monopoliasemaan. Kasvun tavoittelu markkinaosuuden
kasvattamisella äärimmilleen voidaan nähdä myös negatiivisena. Vahva asema kotimaassa ikään
kuin pakottaa etsimään kasvumahdollisuuksia muilta markkinoilta. Sama ajatus esiintyy myös
muita markkinoita arvioitaessa. Haastateltava K tuo esiin myös toisen uhkan yhteen markkinaan
keskityttäessä.
”Se sitte vähän ehkä suojaa tietyiltä markkinaheilahduksilta ja muuten, kun ollaan
kansainvälisesti toimitaan tossa, niin jotkin globaalit trendit häiritsee sitä, mut sit
jos yksittäinen markkina alkaa kyykkään jostain syystä – – Jos sä haluut olla
olemassa niin sä et voi jäädä yhdelle markkinalle, koska sitten joku isompi peluri
tulee sinne, ja kun markkina on heille pieni, he voi vaan tahallaan syödä sut pois,
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siis joko hinnottelemalla ittensä niin agressiivisesti, että sun kannattavuus tippuu,
jonka jälkeen sä kuihdut menemään taikka sitten ne tulee ja ostaa sut pois.”
(Haastateltava K)
Haastateltava K:n mukaan yrityksen tulisi hakea kasvua myös ulkomailta, jotta voidaan suojautua
yrityskaappauksilta ja aggressiivisilta kilpailijoilta. Ajatusta voidaan verrata riskin hajauttamiseen.
Jos yrityksellä on toimintaa useilla markkinoilla, yhden markkinan heikkeneminen ei aiheuta yhtä
suuria ongelmia kuin siinä tapauksessa, että kaikki toiminta on keskittynyt yhteen markkinaan.
Tällöin uhkana voi olla globaalin mittakaavaan trendimuutokset, mutta yksittäisillä markkinoilla
muutoksilla on pienempi vaikutus kokonaisuuteen.
Toinen aineistossa esiintyvä uhkakuva on pitkäaikaisen kasvun heikkeneminen lyhyen aikavälin
kasvua tavoiteltaessa.
”Nyt on kaikki, siis, on Amazonia ja kaikkia mahdollisia
verkkokauppamahdollisuuksia tehdä valtavasti nopeesti, bisnestä, mutta sitte se
välttämättä ei oo taas esimerkiks meille järkevä vaihtoehto, koska sitte me sillä
viedään pitkän päälle sen ison kasvun mahdollisuus sillä lyhyen tähtäimen
kaupalla, niin saattaa helposti voi sotkeakin koko markkinan ja pilata – – ku ollaan
tämmöses brändi ja design-maailmas, niin sitte sillon tosi tärkeetä, että missä sua
myydään ja kuka sua myy, ja minkälainen niinku koska se vaikuttaa sun siihen
brändiin siellä maas sitte niinku, että jos sä meet niinku ensimmäisenä
täräyttämään johonki halpaketjulle niinku, niin et sä sieltä yhtäkkiä sinne, sinne
Libertyyn tai Selfridgesiin pääse.” (Haastateltava E)
Haastateltava E:n huomautus on etenkin uhkien ja mahdollisuuksien erottelun näkökulmasta hyvin
mielenkiintoinen. Aineistossa toistuu ajatus siitä, että yrityksissä keskitytään erityisesti kannattavan
kasvun hankkimiseen kansainvälisiltä markkinoilta, jolloin liian nopea kasvaminen voi haitata
selviytymistä pitkällä aikavälillä. Toisaalta voidaan nähdä lyhyellä aikavälillä merkittäväkin
kasvumahdollisuus, johon tarttumalla voidaan kasvattaa liikevaihtoa helposti ja nopeasti. Toisaalta
nähdään samalla oman valinnan seurauksena oleva uhka pidemmällä aikavälillä. Tämä on hyvä
esimerkki siitä, että kaikki kasvumahdollisuudet eivät ole välttämättä puhtaasti mahdollisuuksia,
vaan niissä voidaan nähdä myös riskitekijöitä, jotka voidaan määritellä jopa uhkaksi. Uhkat ja
mahdollisuudet eivät siis välttämättä ole aina kovinkaan yksiselitteisiä.
Potentiaalisia markkinoita etsittäessä uhkana koetaan myös omien resurssien riittävyys. Aineistosta
voidaan havaita, että huolta kannetaan siitä, kyetäänkö kysyntään vastaamaan ja kasvumahdollisuus
hyödyntämään täysin.
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”USA on hyvä esimerkki – – siel on selvästi potentiaalia aivan valtavasti, mut sitten
vaatii myös tosi paljon töitä ja se on sielä spesiaalijuttu ja pitäs miettiä niinku, kun
se on niin kaukana, niin varastot ja tytäryhtiöt ja niin edelleen. Ja sitte taas kun
meillä on kasvu ollu sitten muaalla taas niin kovaa, niin sitten me ollaan niinku
jouduttu sille sanoa, että se odottakoon nyt, että se riippuu niin tilanteesta, että mitä
se markkina vaatii. – – Et sitte ei kannata niinku lähteä suin päin sinne, jos sulle ei
oikeesti oo aikaa ja rahaa siihen panostaa.” (Haastateltava E)
”[Myymämme elintarvike] toimii siinä mielessä, että mehän ei voida lähtee
viemään jotain, ellei meillä oo takuu siitä, että meillä on sitä myös sitä raaka-ainetta
ensin. Eli me ei voida vaan ajatella, että no niin, että nyt ruvetaan myymään
venttiiliä Saksaan. Vaan, että meillä se yhtälö menee just täysin toisin päin, että
meidän pitää se koko ketju ensin varmistaa.” (Haastateltava N)
”Joskus me on havaittu, että eihän se ookkaan niinkun siellä ulkomailla ni taso
välttämättä, meidän taso ei ehkä riitäkkää, vaan me ollaan sittenkin niinkun ehkä
vähän enemmän vielä semmoisessa bulkkisarjassa oltu sillä meidän tuotteella tai
palvelulla. Joskus on riittänyt hyvinkin. Mutta nyt huomataan sitten, että tämä ei
riitä alkuunkaan vielä, että meillä on kompetenssia sen tuotteen, palvelun
tekemiseen, monistamiseen tavallaan niinkun ulkomailla, mitä me Suomessa
tehdään.” (Haastateltava C)
Tämä uhkakuva tulee todennäköisesti helpommin vastaan tietynlaisilla toimialoilla, joissa myytävä
tuote tai palvelu vaatii enemmän fyysisiä raaka-aineita. Siitä huolimatta kiehtovaa tässä
näkökulmassa on se, että uuteen markkinaan ei olla valmiita tarttumaan, mikäli kysyntään
pystyttäisiin vastaamaan vain osittain. Jos tätä havaintoa verrataan kylmästi hyödyn maksimointiin,
yritys pyrkisi teoriassa kasvattamaan liikevaihtoaan niin paljon kuin mahdollista. Toki on otettava
huomioon se, että uuden markkinan avaamisesta voi syntyä kustannuksia ja tarvetta
lisäkapasiteetille, jota ei voida välttämättä kompensoida markkinasta saatavalla lisämyynnillä.
Varsinkin haastateltava E:n näkemyksestä huokuu kuitenkin myös ajatus siitä, että yrityksen tulisi
mennä ainoastaan sellaisille markkinoille, joihin se on valmis sitoutumaan myös henkisellä tasolla.
Hieman samantapainen huoli näkyy haastateltava C:n ajatuksissa. Kilpailemaan ei haluta lähteä,
mikäli markkinoilla ei kyetä tuottamaan kohdemarkkinan standardeihin riittävän hyviä tuotteita tai
palveluita.
4.2.2

Mahdollisuuksien tunnistaminen

Aistimiskyvykkyyden tarkoitus on luonnollisesti löytää markkinoilta mahdollisuuksia, joihin
voidaan tarttua. Aineistossa esiintyy useita kertomuksia siitä, miten esimerkiksi uusista markkinaavauksista, tuotekehityssunnista ja muista muutoksista omassa toiminnassa. Näiden kertomusten
perusteella voidaan analysoida myös sitä, miten johonkin kasvumahdollisuuteen on tartuttu. Tässä
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työssä kuitenkin keskitytään siihen, miten nuo mahdollisuudet on alun perin havaittu. Vain
muutama kohta aineistossa valottaa juuri sitä hetkeä, kun kasvumahdollisuus ensi kertaa aistittiin.
Kasvumahdollisuuksiin tarttumisten avulla voidaan kuitenkin päätellä, millaisia mahdollisuuksia
ylipäätään etsitään, sillä ennen kuin mahdollisuuteen voidaan tarttua, se pitää huomata. Aineistossa
ilmenevät mahdollisuudet voidaan jaotella karkeasti kilpailuedun lähteisiin, kilpailuedun
hyödyntämiseen ja toimintaympäristön muutoksiin.
”Lähettiin alkuun tutkimaan, että mikä on sitä asiakasarvoo, mitä ei erinomaisesti
vielä tuoteta tällä toimialalla ja sitä varten haastateltiin ihmisiä, pidettiin online
surveytä.” (Haastateltava A)
Ymmärtää sen niinku ymmärtää asiakkaan tarpeen, että mikä tuottaa asiakkaalle
lisäarvoo niin kilpailuetua on hyvä lähtee rakentaan semmosissa asioissa, mitkä on
asiakkaalle merkityksellisiä – – Siinä varmaan ollaan jo sitte niinku siinä strategian
ytimessä, että ku haetaan vastauksia siihen kysymykseen miks, että mikä tän
tarkotus on. Miks niinku, miks meidän yritys vois kasvaa, miks me voitas
kansainvälistyä? Mitä semmosta lisäarvoo me voidaan tuottaa markkinoille tai
asiakkaille että, et se tukee tätä meidän polkua.” (Haastateltava J)
”Se mikä me nähdään et on meidän kilpailuetu niin, jos aatellaan, että tyypillisesti
siinä, markkinassa on toiminu niinku isoja pelureita Suomessa tunnetaan vaikka
[kilpailevia yrityksiä], jotka on tälläsiä valtavan kokosia pelureita, niin me on
niinku alunperin kasvettu ikään ku vähä niinku haastajana niille silleen, että meillä
on tavallaan niinku, ketterämmät toimintamallit, ja sitten tavallaan tapa rakentaa
niitä palveluita ja muita niin on, on niinkun, enemmän perustuu, ketterämpään
niinku softankehitysmenetelmiin ja käyttäjäkeskeiseen tekemiseen.” (Haastateltava
M)
Aineistosta löytyy useita mainintoja siitä, että kilpailuetua rakennetaan sillä periaatteella, että
asiakkaalle ja markkinoille on synnyttävä lisäarvoa. Näitä valittuja asioita on kyettävä tekemään
paremmin kuin markkinan muut toimijat. Näiden tekijöiden havaitseminen vaatii tiedonkeruuta ja
analysointia, sillä on hyvin haastavaa todella saada aikaan kilpailuetua asiakkaille merkityksellisissä
asioissa, mikäli ei ole käsitystä siitä, mitä todellisuudessa on asiakkaille merkityksellistä. Kyseessä
on enemmänkin mahdollisuuksien etsimistä ohjaava kriteeri. Konkreettisia esimerkkejä tällaisista
kilpailuetua aikaansaavista kasvumahdollisuuksista ovat strategiset kumppanuudet ja yritysostot.
”Siinä oli sellasia synergioita, että ku se [yrityskaupan kohde] oli enemmän
keskittyny niinku siihen digitaalisten palveluiden designiin ja [meidän yritys] oli
enemmän keskittyny just niitten koodaamiseen, niin tavallaan kun nää laitetaan
yhteen ja esimerkiks [yrityskaupan kohteella] oli jo olemassa olevaa yksityispuolen
asiakaskuntaa, josta osa oli kansainvälisiä, niin sillon tavallaan on helppo sitten
kun yhdessä tarjonta on laajempi, niin jopa niille olemassa oleville asiakkaille
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myydä, et nyt meillä on laajempi kirjo ja tota pystytään palveleen samoja asiakkaita
laajemmin.” (Haastateltava M)
”Meillä on tämmönen API-platformi, missä pitää olla useita kumppaneita. Et me
ei voida lanseerata meidän palvelua vaikka Ruotissa taikka missä tahansa
markkinassa, ellei meillä ennen sitä oo niin kun tehty niitä taustaintegraatioita
niihin [laitteisiin, palveluihin, toimijoihin ja ohjelmistoihin]. Nyt kun luontevasti
esimerkiksi nyt kun ollaan Suomessa tehty sellanen kymmenkunta integraatiota ja
niistä muutamia pelureita on semmosia, jotka toimii kansainvälisesti taikka
esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa ja Baltian maissa. Ja sit me on
luontevaa niitten kautta lähtee kansainvälistyy.” (Haastateltava G)
Kansainvälisen kasvun aikaansaamisessa edellä kuvatut ajatukset kertovat kahdenlaisen hyödyn
tuottamisesta. Toisaalta tällainen yhteistyö kasvattaa kilpailuetua, joilla asiakkaita voidaan palvella
paremmin. Toisaalta taas yhteistyö avaa myös toisen osapuolen verkostoja mahdollistaen
kansainvälisen kasvun hakemisen kumppanin verkoston kautta. Haastateltava G:n tapauksessa toki
kyseessä on osittain pakon sanelema tapa toimia, mutta siitä huolimatta yhteistyö avaa ovia
kansainväliselle kasvulle.
Kilpailuedun luomisessa keskeistä on myös teknologia. Kasvumahdollisuudet voivat perustua
myös siihen, että kyetään hankkimaan teknologiaa, joka on parempaa kuin kilpailijoilla.
”Meil on konekanta on, se on parempi kun oikeestaan kellään muulla. Mä oon aina
tykänny koneista vaikka mä oon niinkun mä tykkään tommosista insinöörilaitteista.
Kaikenmaailman lasereita meillä on tuolla, jotka leikkaa putkee palkkia ja muuta.
Pystyy tekeen semmosia muotoja, mitä oikeestaan millään muulla ei pysty tekeen
niin – – Oli yks semmonen Pohjoismaitten suurin [kone] – – Joku suomalainen
firma oli sen sitten ostanut ja maksanut 30 prosentin käsirahan siitä ja sit meni
konkurssiin ja tota sit se myyjä soitti sitten mulle että okei et tääl ois tämmönen kone
ja sen sais suurinpiirtein puoleen hintaan. Ei meillä sille koneelle mitään tarvetta
ollu, mut kyl mä sen ostin ja sitten tulee varmaan joskus ens kuussa ja katotaan
sitten, että mitä työtä sillä pystytään tekeen. Mutta että tota sekin on vähän
semmonen mahdollinen, ei aktiivisesti en ois lähtenyt ostaan sitä konetta. Mutta kun
tuli, halvalla kun saa niin pakko ottaa.” (Haastateltava H)
”Jotta me voidaan niin kun johtaa sitä, niin on sit se, et me ajatellaan et meil on
niinkun jokanen liike niin kun samankaltainen yksikkö ja me pystytään vertaa
eroavaisuuksia, pystytään niin kun näkee muuttua ja pystytään näkee, et tekemällä
tää asia näin, niin sen vaikutus on sitten jotain. Et mä uskon, et se kilpailuetu on niin
kun meillä nimenomaan se teknologia, mikä toimialalla ei oo kovinkaan niin kun
yleistä.” (Haastateltava G)
”Jos me ajatellaan vaikka jotain mainontaa joka on puolet meidän tuloista niin
mainonnan teknologia tänä päivänä, sitä tulee joka viikko. Meidän pitää pystyä
miettimään, et mitä me implementoidaan missäkin aikajänteessä niin, että se on
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järkevää. Et se ajoitus on oikee, et siinä on riittävästi liiketoimintapotentiaalia. Ja
ne on sillon ihmiset, jotka siinä omassa työssään vastaavat myöskin siitä insightin
hakemisesta ja rakentamisesta. Jos meil on tämmönen mainonnan tekkitiimi, – –
siellä ne ihmiset tekee niitä päätöksiä et minkälaisia teknisiä ratkaisuja me ruvetaan
käymään läpi. Niin että me ollaan tän paraatin kärjessä.” (Haastateltava F)
Kuten etenkin haastateltava F:n kertomuksesta käy ilmi, teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla.
Yrityksissä on kyettävä näkemään, mitä mahdollisuuksia on olemassa ja arvioitava, onko niihin
tarttuminen omassa tilanteessa järkevää, sillä teknologisiin mahdollisuuksiin voi sisältyä myös
uhka. Teknologian hankkiminen kaiken varalta voi olla raskas kustannuserä, jonka vaikutus
kilpailuetuun voi jäädä vähäiseksi. Teknologiassa tavallaan yksinkertaista on se, että se tarjotaan
usein suhteellisen selkeässä muodossa, jolloin yrityksen ei tarvitse muotoilla teknologian tuomaa
mahdollisuutta yhtä tarkasti. Toki mahdollisuuden muotoilua vaaditaan siinä, kun mietitään, miten
kyseistä teknologiaa voidaan parhaiten hyödyntää omassa toiminnassa ja toisaalta, millainen
kustannus tarttumisella on suhteessa mahdolliseen lisäarvoon.
Yksi nykyaikana keskeinen keskustelunaihe on yritysten vastuullisuus. Vastuullisuutta voidaan
myös pitää mahdollisuutena, sillä se voi auttaa pitkällä aikavälillä kestävän kilpailuedun
rakentamisessa. Haastateltava K:n mainitsemat sisäilmaongelmat ovat yksi esimerkki tällaisiin
mahdollisuuksiin tarttumisesta. Myös haastateltava J tuo esiin yhteiskunnallisesti keskeisiin
aiheisiin tarttumisen.
”Semmosta hienosäätöö tulee koko ajan strategiaan nyt meil on viimesimpänä tää
ympäristö ja kiertotalousajattelu on semmonen joka, joka nyt niinkun ei näy
kauheen vahvasti, jos mä nyt tässä katon meijän tän hetken strategiaa niin, ei näy
kauheen vahvasti, mut mä viime viikon, muun muassa syvennyin tähän aiheeseen
oikeen sillai, perusteellisesti ja, nyt on siis niinkun, tosi vahva tunne siitä, että
kiertotalouden kautta, tai ainakin me tullaan aktivoituun siinä ihan uudella tavalla
– – Mä olin mukana tämmösellä Business Finlandin ensimmäisellä,
kiertotalousdelegaation kans tuolla, [elinkeinoministerin] johdolla tuolla
Hollannissa ja Ranskassa ja, siellä, siellä kyllä jotenkin silmät aukes, niissä
keskusteluissa ja, niitten, niinkun, firmojen kans joita siellä oli mukana, että sit tää
onkin ihan paljon isompi ja hienompi juttu ku mä olin ajatelllu, tää, ja tärkeempi
tää kiertotalous, ja siihen pystyy niinku tosi paljo vaikuttaa, niin sain ehkä
semmosen pienen herätyksen.” (Haastateltava J)
Toinen aineistosta esiin nouseva mahdollisuuksien luonne on kohteet, joissa omaa kilpailuetua
voidaan hyödyntää kasvun aikaansaamiseksi. Keskeisimpänä kohteena ovat potentiaaliset
markkinat ja strategiset asiakkuudet. Markkinat mielletään mahdollisuuksiksi pääsääntöisesti joko
markkinan kasvuvauhdin ja koon tai markkinan laadullisten erityispiirteiden perusteella.
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”Sen markkinan missä me toimitaan niin, mä nyt arvioitiin et, siis se kasvaa noin
10 prosenttia vuodessa se markkina joka tapauksessa ja ja tota vaikka me ei
hirveestä erottauduttais mut me pystyttäs täyttään sitä markkinan tarvetta nii me
ehkä kasvettais se 10 pinnaa.” (Haastateltava M)
”On tunnistettu että jenkkilän pitäis olla meidän tietyille tuotteille aika optimaalinen
markkina – – tavallaan niinku tunnistetaan se että meillä ei oo siellä jälleenmyyjää,
se on valtava markkina ja siellä vois olla potentiaalia että tavallaan sitte, siitä
olettamuksesta ku lähdetään liikkeelle niin, sit lähetään niinku etsimään
jälleenmyyjiä.” (Haastateltava D)
”Mentiin sinne Ruotsiin, kun nähdään et siellä ilman muuta on markkinaa. Se on
isompi markkina kuin Suomi.” (Haastateltava H)
Edellisissä esimerkeissä korostuu ajatus siitä, että huomio keskittyy markkinan kokoon. Markkina
tarjoaa mahdollisuuden, jos se on iso tai kasvava, jolloin voidaan kasvaa myös markkinan mukana
ilman markkinaosuuden kasvatusta, mikä vaatii usein ponnisteluja ja kilpailussa menestymistä.
Haastateltavat puhuvat markkinoista hieman eri tavoin. Välillä markkinalla tarkoitetaan tiettyä
palvelu- tai tuotekategoriaa ja asiakastyyppiä, kun taas välillä puhutaan markkinasta tiettynä
maantieteellisenä alueena.
”Sen mitä on huomannu tohon kansainvälistymiseen liittyen, et markkinat jos niin
kun paljon enemmän on kilpailua. No esimerkiksi niin kun vaikka se UK, Lontoon
pankkisektori. Et se on aika kilpailtu verrattuna vaikka tähän Suomeen, mis meil on
pari, kolme, neljä sellasta merkittävää peluria. Ni siellä on niin kun kymmeniä. Niin
ne on paljon hanakampia niin kun löytää niitä kilpailuetua lisääviä
toiminnallisuuksia niihin palveluihinsa tai tuotteisiinsa. Et siel ollaan niin kun,
kilpailu on kovempaa, niin se myös tarkottaa sitä, et porukka on valmiimpia
enemmän ottaa riskiä. Et Suomessa niin kun ala, jossa ei oo niin paljoo kilpailua,
niin se ei oo ehkä niin semmosta, semmosta intensiivistä se tekeminen täällä. Et se
niin kun ollaan ainakin positiviinen, mitä on ny huomannu tossa muutamissa
keskusteluissa, että siellä niin kun määritellään tosi nopeesti niin kun konkreettisia
steppejä, et miten me niin kun pystyttäis viemään tää palvelu vaikka tuotantoon ja
kuinka nopeesti me pystyttäis tarjoon niille sitä palveluu. Ja niin edelleen.”
(Haastateltava G)
”Ollaan nähty selkeesti ne markkinat, missä niin kun hintataso on lähtökohtasesti
niin kun oikealla tasolla, ja niin kun riittävä. Sanotaan niin kun et nää tämmötteet
halpamarkkinat, on niin kun tosi vaikeita, että sä siellä pystyt löytää sen
asiakasmassan. Niin se on ehkä se isoin ohjuri, et sulla on potentiaalisesti, jos sä
lasket et sä saat tosta markkinasta, voit saada prosentin markkinaosuuden, niin
onks se mahdollista ja mitä se tarkottaa. Et niin kun yksinkertasuudessaan kun me
katotaan vaikka nyt sitten Romaniaa, jossa [palvelun] keskihinta on vaikka niin kun
sitten päästä 8 euroo ja sitten me katotaan Zürichia ja Sveitsiä missä se on 50 euroa,
niin onhan se nyt selvää, et sul on ihan erilainen, et sul on toisessa maassa
kymmenkertanen kyky tavallaan tehdä sitä bisnestä.” (Haastateltava I)
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”Kyllä myös pyritään ihan tavallaan järjellä miettimään sitä, että minkälaisilla
markkinoilla nyt on tarve sille [palvelulle], et se on aika selkeetä esimerkiks, että
jossain niinkun Aasiassa, missä [kulttuurillisten syiden takia on tarve meidän
palvelullemme] ja sen tarpeen voi uskoa vaan kasvavan tulevaisuudessa.”
(Haastateltava A)
Markkinoiden potentiaalia arvioidaan edellisissä esimerkeissä joidenkin laadullisten kriteerien
avulla. Tavoiteltavien markkinoiden valintaa ohjaa ajatus siitä, että nämä markkinat ovat jollain
tavalla yritykselle sopivia. Näissä markkinoissa on jotain sellaista, johon oma toiminta kyetään
sovittamaan helpohkosti. Kyse on pohjimmiltaan kysynnän arvioinnista samalla tavalla kuin
markkinan kokoon keskityttäessä, mutta tapa, jolla potentiaalia arvioidaan, on hieman eri.
Yksi huomion kohde on kulttuurilliset tekijät. Haastateltavat erottelevat usein mahdollisuuksia sen
perusteella, miten samankaltaisia niiden kulttuurit ovat heidän omaansa. Aineiston perusteella
vaikuttaa siltä, että vierasta kulttuuria pidetään lähtökohtaisesti uhkana. Kulttuurieroissa ei juuri
nähdä mahdollisuuksia. Tämän voisi myös tulkita jonkin asteiseksi tuntemattoman peloksi, sillä
mahdollisuuksia nähdään helpommin sellaisissa kulttuureissa, jotka ovat tuttuja, vaikka ne
olisivatkin erilaisia kuin haastateltavan oma.
”Keskeinen semmonen mikrokompetenssi on tuntee tavallaan se kansainvälistyvän
maan, missä me ollaan bisneksessä mukana, ni tuntea sen semmonen niinkun mä
sanoisin lainsäädäntö ja viranomaisen toiminta ja ehkä vähän poliitikkojen
toiminta. – – Se on tavattoman tärkeää nähdä, että minkälainen on se heidän
semmonen yhteiskuntajärjestys ja siellä keskeiset arvot, että me osataan niihin myös
sopeutua niinku sopeuttaa se meidän toimintakulttuuri.” (Haastateltava C)
”Tietysti se kulttuuri täytyy aika hyvin tuntee, mihin sä meet ja sitten se kielihän on
vähän niinkun puolipakollinen. Mut senkin voi ostaa – – Kyllähän tietysti tommosia
riskejä saattaa tulla, ettei oo normit tiedossa tai maan tapa tai joku tämmönen. Kyl
se markkinatuntemus on sinänsä tärkee. Ei tuu huteja.” (Haastateltava H)
”Kyllä se kilpailuetu tulee siitä, että mä ymmärrän niitä maailmalla olevia
asiakkaita. Ja osaan niiden kanssa mielestäni suhteellisen hyvin tai tyydyttävästi
ainakin tulla toimeen. Ja se, että niinkun se maailmankatsomus on ihan erilainen.
Että jos sä oot niinkun jossakin jenkeissä pari kolme vuotta ja tiedät, miten sä siellä
toimit tai sitten jos menet johonkin Kiinaan tai vaikka Ranskaan tai Saksaan, niin
sä ymmärrät vaan huomattavasti paremmin sitä. Ja sitä kautta se osaaminen
tulee.” (Haastateltava L)
Kolmas mahdollisuuksien, ja miksei uhkienkin, luonne on toimintaympäristön muutokset.
Aineistossa löytyy mainintoja huomion kiinnittymisestä kilpailijakentän, lainsäädännön ja
asiakastarpeiden muutoksiin.
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”Tää on vähän semmonen, että tilaisuus tekee varkaan, et [meidän isoin kilpailija]
myytiin semmoselle saksalaiselle [yritykselle]. Sitten meidän [toiseksi suurin
kilpailija], niin se myytiin kans sille samalle [yritykselle]. Elikkä nyt meillä on
kahden ison kilpailijan sijaan yksi kilpailija. Mä nään et se markkinatilanne on
Suomessa helpottunut. Ja sit on ollu tosi vahvoja siellä Ruotsissa. Et tota mehän
sitten palkattiin vientipäällikkö Pohjoismaitten, Ruotsin, Norjan markkinoilla,
koska nähtiin että siellä on iso aukko kun kaks isoo toimijaa muuttu yhdeksi.
(Haastateltava H)
”Meil on varmaan viimesimpänä nostoina on ollu palonestoaineet, mikä näyttää
niinku pikkuhiljaa ottavan vauhtia vaikka ny paperia pakkaavaan teollisuuteen niin
se on niinku, haetaan tota vaikka nyt pressuständejä tai muuta, mitkä tehrään
jostain pahvista ja muuta, niin niille tulee pikku hiljaa sellasia vaatimuksia, että
niitten täytyy olla niinkun paloa hidastavia.” (Haastateltava K)
”Meidän asiakaskenttä, joka on niinku, tämmöstä edelläkävijää tiedostavaa,
kuluttajaa, niin siellähän on niinku valtava murros tällä hetkellä, että kyllähän se
on niinku. Kaiken kaikkiaan niin tuota, tää on vähän sellasta, niinku että mihin tää
markkina niinku kehittyy, että toisaalta kaikki kiertotalous ja tämmöset vie niinku ja
kivijalkakauppa häviää ja verkkokauppa kasvaa ja sitten niinku kuluttamisessa on
kaks tosi niinku, toisaalta kulutetaan valtavasti, mutta sitte nää edelläkävijät
kuluttaa entistä vähemmän ja näin, että tää on, eletään mielenkiintosia aikoja.”
(Haastateltava E)
”Siitä isosta tietojärjestelmän tekevistä markkinasta me on ehkä valittu sit
semmonen siivu, joka on se new school siivu, mutta se on myös se kasvava siivu,
entistä useempi organisaatio ymmärtää et ei, ei ostetakaan nyt taas monella
miltsillä sellasta järjestelmää joka on vaan vähä nätimmän näkönen vaan vaan se
pitää myös vaikuttaa siihen koko toimintamalliin ja tekemiseen.” (Haastateltava M)
Näissä esimerkeissä korostuu muutoskulkusuuntien arvioiminen. Mahdollisuuksia ja uhkia
nähdään vallitsevan tilanteen muutoksissa, jotka voivat tarjota yritykselle tilaisuuden esimerkiksi
markkinaosuuden kasvattamiseen. Mielenkiintoista esimerkeissä on ensimmäistä lukuun ottamatta
juuri se, että strategian suuntaan vaikuttava kasvumahdollisuus ei ole nykyhetkellä täysin
realisoitunut. Muutossuuntien aistimisessa kyse on selkeästi tulevaisuuden ennakoimisesta ja
strategian suunnittelusta pidemmällä aikavälillä.

4.3 Markkinoiden aistimisen tyypit
4.3.1

Aktiivinen aistiminen

Aineistosta voidaan havaita, että mahdollisuuksien ja uhkien aistimista varten on luotu tietoisesti
prosesseja ja rutiineja, joilla tehostetaan aikaista aistimista ja tiedonkulkua organisaation sisällä.
Kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja uhkia käsitellään usein strategisen tason keskusteluissa ja
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tilannekatsauksissa. Tällaista toimintaa toteutetaan vaihtelevalla aikajänteellä, yleisimmin joko
rullaavasti, kvartaaleittain tai kerran vuodessa.
”Meil on tämmönen, kun tää maailma muuttuu nopeasti nii semmonen perinteinen
malli mitä ainakin vanhoissa oppikirjoissa opetettiin. Et sul on tämmönen pitkän
tähtäimen strateginen suunnittelu tehtiin aikanaan jopa viiden vuoden strategioita,
niin meilläkin on ollu semmonen aikanaan tässä. Me huomattiin kauan aikaa sitten,
että nyt kun tää teknologian maailma muuttuu, kuluttajakäyttäytymisen maailma
muuttuu ja kilpailijatilanteet niin nopeasti. Sellasella mallilla ei voi edetä vaan
meidän pitää mennä tälläseen rullaavaan toiminnansuunnitteluun – – Meil on
kvartaalitason suunnittelu ja se rullaa koko ajan näin, joka tarkoittaa sitä et sul
pitää olla koko ajan up to date -ymmärrys siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Sitä
rullataan sit niinkun näin eteenpäin. Meil on tämmönen kvartaali reviewit, joissa
jokainen liiketoimintayksikkö, mä käyn niiden kanssa läpi, et mikä meidän pläni on
ollut, mitä me on saatu aikaan, mitä me tehdään seuraavilla neljällä kvartaalilla.
Ja sit me justeerataan niitä, jos tarvitaan, niin totanoin muutetaan ja tota, jos tarvii
investoida lisää tai organisoida jollain tavalla, niin sit tehdään näin. Jos on
jatkuvasti tutka päällä ja sieltä tulee niitä liiketoimintakohtiin ne keskeiset inputit”
(Haastateltava F)
”Kyllä me sitäkin [isomman mittakaavan strategisten suunnanmuutosten
arviointia] pyritään tekeen ja, ja ihan jopa niinku vuositasolla, kun me niinku,
meillä on tämmöne rullaava tää prosessi, niin aina niinku haastetaan, että, ja mitä
se vois olla, sehän ei oo kauheen helppo niinku heti, niinkun, saada vastauksia että,
että mikä se vois olla mutta koko ajan semmosia pieniä linjauksia.” (Haastateltava
J)
”Ison mittakaavan päätöksissä on tää oikeestaan markkinointitiimin, johtoryhmän
ja hallituksen välinen keskustelu siitä, et mihin me niinkun fokusoidaan, että siellä
pyritään systemaattisesti tuomaan tavallaan pöydälle vähintään kerran vuodessa
isosti ne eri mahdollisuudet, mitä on. Sitten tietysti tarkennetaan sitä kuvaa mutta
tollain niinku tehty tän kaltaista workshoppia näiden mainittujen tahojen kanssa.
Että pyritään tavallaan ymmärtään ne kaikki eri mahdollisuudet.” (Haastateltava
A)
Aineiston perusteella systemaattinen aistiminen tapahtuu suhteellisen lyhyellä syklillä haastateltava
F:n kuvaamaan perinteiseen pitkän aikavälin suunnitteluun verrattuna. Optimaalisen aikavälin
löytäminen voi olla haasteellista. Kun aistiminen tapahtuu lyhyellä syklillä, hyödyksi koetaan se,
että tietoa saadaan kerättyä nopeasti, koska myös muutoskulut ovat nopeita. Toisaalta isompia
muutoskulkusuuntia voi olla helpompi nähdä harvemmalla syklillä yhdistelemällä tietoa pidemmän
aikavälin muutoksista. Eri toimialoilla voi myös olla vaihtelua siinä, miten nopeasti muutokset
tapahtuvat, jolloin myös muutosten tarkastelun aikaväliä on sopeutettava. Toinen
systemaattisuudesta kielivä havainto on se, että yrityksissä käytetään määrätyn muotoisia raportteja,
joilla markkinatiedon kulkua päätöksentekoon tehostetaan.
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”Eli meille, me rakennetaan konsernitason tämmönen insight kvartaaleittain. Meil
on ihmiset, jotka tekee, kokoaa eri lähteistä sellasen paketin. Se on semmonen sadan
sivun paketti itse asiassa ja siinä on tosi paljon niinkun opiskeltavaa joka kerta, kun
täs tapahtuu tosi paljon, joita sit hyödynnetään eri liiketoiminnoissa aktiivisesti ja
muodostetaan tämmönen yhteinen näkemys. Ollaan tässä, tonne pitäis mennä,
millä mennään ja sit tehdään reippaasti päätöksiä.” (Haastateltava F)
”Meil on vuotuinen tämmönen prosessi, missä kerran vuodessa noi
vientimarkkinoilta kerätään heidän markkinanäkemys semmosella tietyllä
templatella, ja sitten tota sit me ostetaan ihan ulkosia markkinatutkimuksia, osa
niistä on haastattelututkimuksia osa on sitte tämmösii valmiita, on olemassa tosi
hyviä niinkun, tota ammattimaisia markkinatutkimuksia sitte näitä kahta kun
tavallaan sit vertaa niin, alkaa syntyä käsitys esimerkiks mikä meidän asema on
markkinoilla, ja mikä markkina on kehittyny ja mitenki ja näin poispäin.”
(Haastateltava J)
Systematisointia tehdään myös vastuuttamalla ihmisiä tarkkailemaan markkinoita ja niiden
kulkusuuntia omilla vastuualueillaan. Isommissa yrityksissä vastuuta markkinoiden aistimisesta ja
tiedon kokoamisesta saatetaan

antaa merkittävästikin esimerkiksi maayhtiöiden tai

toimihenkilöiden kannettavaksi. Usein kuitenkin keskiössä strategisen tason tiedonkeruussa on
yrityksen ylin johto ja omistajat, jotka henkilökohtaisesti hankkivat ja suodattavat tietoa uusista
kasvumahdollisuuksista.
”Meil on niinkun, meillä tää kanavoituu ikään ku niinku liiketoimintojen kautta
siten, et sitte meil on, meil on joka maassa sitten vastuullinen henkilö, joka vastaa
sitten siitä, että sen maan tieto tulee tänne, ja sitten, meijän organisaatio on siten, et
mul on, meil on kolme niinku pääasiakasryhmää, jota me palvellaan, – – mul on
sitte niinku jokaiseen tämmöset omat henkilöt täällä, jotka sitten niinku kehittää sitä
omaa asiakassegmenttiä, vastaa tavallaan siitä strategisesta kehityksestä niin, he
on tavallaan mun se ydintiimi, jonka kanssa me sitten niinku tää pureskellaan tää
markkinatieto ja jäsennellään.” (Haastateltava J)
”No on sit vaikka Ruotsi tai U.K markkinasta. Mut [tietyn henkilön] on ny vastuulla
toi niin kun kansainvälisten markkinoiden pohjustaminen.” (Haastateltava G)
”Kyllähän niin kun osa maista on menny hyvinkin niin kun tietoisesti. Tietysti tällä
hetkellä me toimitaan tälläsen niin kun broukkerimallilla, et meil on monta eri
tällästä franchise-broukkeria, ketkä etsii, tekee työkseen sitä, et ne ettii franchiseyrittäjiä eri toimialoille. Se on aika tietoista tekemistä, et sillon me käydään esittelee
meidän konseptia erilaisissa tapahtumissa ja sitten nää meidän broukkerit tekee
omissa maissaan myyntiä.” (Haastateltava I)
Mahdollisuuksien aistimisessa käytetään paikoin myös erilaisia jaotteluja ja rajauksia, joilla
huomiota kiinnitetään rajalliseen kokonaisuuteen. Näin rajallisia huomion ja havainnointikyvyn
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resursseja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ilman, että uusia kasvumahdollisuuksia
haetaan liian kaukaa nykyisten strategisten painopisteiden ulkopuolelta.
”Meil on aika tarkkaan määritelty, niinkun strategisesti ja tuotestrategisesti se, että
mitkä teknologiat on niitä, mihin me niinkun keskitytään, nii ainaki semmonen
screenaus me tehdään aina, että osuuks se sinne, ja jos osuu vähän sinne
periferiaan, niin helposti kyllä sitten niinku semmoset rönsyt leikataan heti pois, että
ei lähdetä edes, vaikka me pystyttäs siihen, mutta me, päätetään kuitenkin, että ei.
Ja sehän on kans osa tätä, se niinku tämmösen strategiatyön tietenkin kans
semmonen keskeinen, keskeinen tota, piirre, että sehän on myös niinku niitä
valintoja, että mitä ei tehdä, niin, niitä tehdään myös lopulta yllättävän paljon.”
(Haastateltava J)
”No meillä on niinku strategiset valinnat niinku, missä me halutaan toimia ja minkä
tyylisten asiakkaiden kanssa me halutaan toimia, niin ne ohjaa meitä.”
(Haastateltava M)
”Miten jaotellaan tällä hetkellä, niin on se kotimarkkina ja sitten niinkun aktiiviset
vientimarkkinat ja sitten ehkä semmoset prospektitasoiset vientimarkkinat, mist
ollaan tavallaan kiinnostuneita, mutta ei vielä tällä erää olla aktiivisia.”
(Haastateltava A)
Aineistossa on myös mainintoja siitä, että yrityksissä asetettiin tavoitteita mahdollisuuksien
aistimiseen. Tällaisia tavoitteet koskevat lähinnä tuotekehitystä. Aistimisen tavoitteellistaminen
yhdessä insentiivien kanssa saattaa olla hyvä tapa kiihdyttää uusien mahdollisuuksien löytämistä,
minkä vuoksi onkin yllättävää, ettei se painottunut aineistossa enemmänkin.
”Me seurataan niinku kuinka paljon tuotekehitys on käyny esimerkiks asiakkaissa,
niin se on yks tämmönen niinku, tota indikaattori.” (Haastateltava J)
4.3.2

Passiivinen aistiminen

Edellä esitetyt esimerkit kuvastavat tietynlaista tarkoituksenmukaisuutta ja systemaattisuutta
kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimisessa. Näissä tapauksissa markkinoiden aistiminen on
rakennettu erilaisten rutiinien ja prosessien muotoon. Aistiminen ei kuitenkaan aina ole täysin
systematisoitua, vaan tiedon kerääminen ja kulku päätöksentekoon saattaa perustua organisaation
kulttuuriin ja yksittäisten johtajien oma-aloitteiseen toimintaan.
”Tähä voitais sanoo hienosti, että me tehdään tällänen analyysi ja sitten me
mennään prosessista seuraavasta ja sitten me tehdään näin ja sitten näin ja sitten
näin. Mutta kun ei se oo totta, vaan että se menee näin. – – Et se on niin kun
enemmän oikein niin kun limittää sitä – – Sitä on mietitty ja kaikkia näitä mitä te
kysyittekin, että ne oli hyviä kysymyksiä, että mitä prosesseja niihin olis. Mutta sitten
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on tiettyjä asioita, jos sää teet niistä liian byrokraattisia, niin se koko, se homma
kaatuu siihe – – oleellista on just se, et se on, sitä tietoo karttuu kaikille. Sitten sitä
keskustellaan ja ohan ne paljon sellasia, että niin kun, että otetaan tossa kuppi
kahvia kahviossa ja turistaan ja jutellaan näistä asioista. Et se on keskustelua, mutta
ohan se vähän hankalaa, et jos sul on joku, tottakai se olis niin kun ajankäytön
kannalta erittäin loistavaa et sulla ois Excel-taulukko et ny puhutaan 5 minuuttia
tästä ja 5 minuuttia tästä. Mutta se ei vaan ihan aina mee sillain” (Haastateltava
N)
”Me koitetaan lähtökohtasesti olla hyvin ketteriä niinku tunnistaan nää mahkut ja
tota, me, firman sisällä on niinkun, me jaetaan tosi laajasti läpinäkyvästi niinku
tietoo, mitä tapahtuu eri asiakkuuksissa eri alueilla, ja pyritään siihen, että, että
niinkun, useilla ihmisillä on mahdollisuus niinku, bongata ne mahkut, ja tota nostaa
esiin sitte, ja se on niinku keskeistä se, että sisäsesti me saadaan se tieto kulkeen ja
läpinäkyvyys siihen, että voidaan edes tunnistaa ne mahkut.” (Haastateltava M)
Edellisiä esimerkkejä yhdistää ajatus siitä, että ylimääräistä byrokratiaa halutaan välttää ja tieto
mahdollisuuksista yritetään saada liikkumaan enemmänkin yrityskulttuurin avulla siten, että
ihmiset keskustelisivat matalalla kynnyksellä asioista. Selkeä etu tällaisessa toiminnassa on se, ettei
organisaatiota kuormiteta esimerkiksi ylimääräisten lomakkeiden ja raporttien laatimisella, minkä
lisäksi on mahdollisuus saada laajasti koko organisaatiosta tietoa ja näkemyksiä esiin. Toki
haasteeksi muodostuu samalla se, että tiedon dokumentointi jää vähäiseksi ja tieto saattaa muuttua
matkalla päätöksentekoon.
Aineistosta löytyy myös useita kuvauksia siitä, että joku organisaation ulkopuolinen henkilö on
havainnut mahdollisuuden ja tuonut sen yrityksen johtajien tietoon.
”Baltian yrittäjä on, meil oli siihen aikaan Turussa niinkun eri yrittäjä kun tää
Baltian nykyne yrittäjä ja ne tunsi jonkun mutkan kautta meidän Turun yrittäjän, ja
sit sitä kautta tavallaan tuli niin kun vinkki, et se vois olla kiinnostunu niin kun
Baltiasta, et se on monen sattumaa.” (Haastateltava I)
”No koko ideahan lähti siitä, että toi [vuosia sitten] pääomasijoittajat lähesty meitä
ja ne tota ehdotteli sillon, että laitetaan [meidän toimialamme] yrityksiä yhteen ja
tehdään niistä tällänen isompi firma, mikä viedään si jonain päivänä pörssiin – –
niil oli ihan, ihan hyvä ajatus, mutta sillon kun me tätä keskustelua käytiin, niin ne
ei tuntenu tätä markkinaa. Ja ne lähti vähän niin kun väärällä kulmalla. Ja sitten
meillä sitä asiaa pyöriteltiin ja ruvettiin miettiin ja me lähdettiin viemään sitä samaa
kuvioo, mutta eri tavalla. Elikä me alettiin sitten itte ostaa niitä yrityksiä, niin kun
ny ollaan tässä ostettu. Ja se mihin me ollaan ny päästy, niin toi toi, se idea lähti
sieltä” (Haastateltava N)
”Jossain kohtaa tehtiin Islannin kauppaa. – – Siellä rakennettiin ihan hullun lailla.
meillä oli hyvä islantilainen kontakti, semmonen vähän niinkun agentti. Vieläkin
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käy Islannissa, tarjotaan vieläkin sen kanssa. – – Ni sekin oli vähän semmonen
chance tavallaan, meillä oli hyvä kontakti, jota oli luotu jo jonkun aikaa. Se oli
islantilaiset oli siinä aktiivisia siinä kontaktin synnyttämisessä. Mutta tota sit
panostettiin sinne kyllä, kun nähtiin, että siellä markkina vetää. (Haastateltava H)
Mahdollisuuksien aistimisessa korostuu myös verkostojen merkitys, sillä kasvumahdollisuus
saatetaan havaita myös niiden kautta. Tällöin voidaan ajatella, että joku muu on aistinut
mahdollisuuden, mutta se, että tieto tästä leviää yrityksen sisälle, vaatii jonkinlaista verkostoa ja
kykyä aistia mahdollisuuksia myös passiivisesti. Näissäkin tapauksissa yrityksessä on täytynyt
arvioida havaittu mahdollisuus siten, että siihen kannattaa tarttua sen sijaan, että sitä pidettäisiin
uhkana tai se muuten torjuttaisiin. Aineistosta löytyy myös esimerkkejä siitä, että yritys on itse
havainnut jonkinlaisen vaihtoehdon, mutta joku organisaation sisällä tai jopa sen ulkopuolella on
vasta saanut näkemään tämän vaihtoehdon mahdollisuutena uhkan sijaan.
”Rupes tota tulemaan niinku huonoja aikoja. Musta se oli just sitä 2008 2009 aikaa
nii, niin tavallaan, että sieltä alko moni tulla pois – – yhden meidän, venäläisen
jälleenmyyjän, niinku edustaja, oli halukas, mun mielestä hän niinku itse siis ehdotti
sitä, että hän vois lähtee vetämään, että nyt kannattas, että hänen mielestään täällä
nyt rupee syntymään vähä niinku tilaa, että enemmänki, ku moni lähtee pois,
länsimainen firma, tai pienentää niinku toimintaansa, nii että nyt tänne vähä niinku
syntys tilaa ja tavallaan sitte, en osaa niinku taas sanoa, että kyllä sitä on varmaan
niinku mietitty sitä päätöstä, että minkä verran halutaan satsata, mutta että sillon
on kuitenki niinku päätetty, et okei että nyt niinku, hänen kanssaan tavallaan
lähetään, että lähe vetämään sitä meiän Venäjää ja tota siitä se on sitte niinku
lähteny, liikenteeseen.” (Haastateltava D)
”Yks ohjuri on se, et jos me löydetään hyviä kumppaneita. Me toimitaan niin kun
franchise-mallina, niin sanotaan, et jossain olis vähän niin kun huonompikin
markkina niin kun lähtökohtasesti numeroiden valossa, mut jos sulla on hyvä
paikallinen kumppani, joka uskoo siihen ja näkee sen, niin sillon sekin voi olla se
ratkasutekijä. Koska me tiedetään, että jokaisessa maassa on menestyviä tän alan
yrityksiä ja sitten me nähään, et miks me ei voitais olla mukana siellä
menestymässä.” (Haastateltava I)
Verkostojen kyvykkyyttä arvioida mahdollisuutta voidaan siis myös käyttää hyväksi
kasvumahdollisuuksia tunnistettaessa. Tällainen toiminta vaatii todella paljon luottamusta ja
syvällistä kumppanien tuntemista, koska näillä henkilöillä voi olla yrityksen johdon kanssa risteävät
motiivit. Edellä kuvatuissa tapauksissa haastateltavat pitävät tällaista toimintaa kuitenkin hyvänä
asiana, joka on johtanut myös yrityksen kasvuun ja menestykseen.
Monesti puhutaan sattuman roolista yrityksen menestyksestä. Tämä on myös yksi keskeinen
aineistossa toistuva teema. Mahdollisuuksia ja uhkia ei välttämättä osata etsiä, vaan ne pikemminkin
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sattuvat näköpiiriin. Sattumaa ei välttämättä sinänsä ole mielekästä käsitellä osana esimerkiksi
dynaamisia kyvykkyyksiä, mutta voidaan ajatella, että sattumankin tuomaan mahdollisuuteen on
kyettävä tarttumaan. Tässäkin tapauksessa mahdollisuus on havaittava ennen tarttumista, vaikka se
havaittaisiinkin ilman tietoista ja aktiivista etsimistä. Sattumaksi luokitellaan usein jonkinlainen
yllättävä ja nopea toimintaympäristön muutos ja jonkin toisen toimijan toiminta markkinoilla.
”Sillo [90-luvun alussa] niin meidän viennin osuus liikevaihdosta oli yli 90
prosenttia. Mehän oltais kaaduttu konkurssiin, jos ei meillä ois ollu sitä vientiä. Ko
Suomen markkina käytännössä kiinni, kun tuli ne kova lama iski silloin 1992. Ja
tota no sitten jossain kohtaa, kun oltiin siinä kovassa lamassa niin tota sittenhän noi
Saksat yhdisty niin siellä alkoi se Itä-Saksan rakentaminen ja Suomi devalvoi sitten
myös kurssia 1991. Ja sitten kun Väyrynen pisti pakotti suomen pankkihan piti
semmosta kovan markan politiikasta kiinni niin Väyrynen puhutti sitten et suomen
markka oli pakko pistää kelluun 1992 vuonna. Sillo 1991 me oltiin jo tarjottu sinne
Saksaan, kun siellä oli hirvee markkina kun rakennettiin Itä-Saksaa. Mut sit, kun
markka pantiin kelluun, niin markan arvo laski 28 prosenttia tosi nopeesti. Sit
illalla, kun näin uutisissa, että markka on pantu kelluun, arvioitu sitä, et paljon sillä
onko laskee. Mä sit, et huomenna lähetään Saksaan. Me saatiin siitä aika paljon
kauppaa sinne. Se oli taas semmonen tilaisuus johon vaan täytyi tarttua. – – Mähän
otin kotona kaljaa ja katoin et – – nyt on paikka. Laukku.” (Haastateltava H)
”Kyllä sattumaakin on, on pelissä kyllä tää on tämmöstä niinku painotettua
todennäkösyyttä tää elämä kaiken kaikkiaa. Sä voit pyrkiä niinku vaikuttaan siihen
todennäkösyyteen, mutta viime kädessä niin on paljon muutujia, joihin ei voi sit
kuitenkaan vaikuttaa, niin ehkä sen kaiken niinkun oppi on sitten, että kannattaa
keskittyä niihin asioihin, joista voi niinkun ite päättää, joihin voi vaikuttaa ja
vähemmän sitten keskittyä niihin asioihin, joihin ei voi vaikuttaa tai, josta ei voi
päättää, mutta kyllä se sattuma siellä on myös mukana. Ja sen takia pitääki olla
koko ajan vähä niinku tuntosarvet ulkona, että sattuma usein tarkottaa jotain
muutosta toimintaympäristössä, jaaha kilpailija lopetti näköjään tuotannon tuolla,
se on niinku sattuma, ja sitten tulee se, että no mitä me tehään, syöksytään sinne
saman tien tai jotain.” (Haastateltava J)
Eräänlaiseksi passiiviseksi kasvumahdollisuuksien aistimiseksi voidaan kuvailla myös tapauksia,
joissa liiketoiminta on aloitettu uudella markkina-alueella sen vuoksi, että potentiaaliset asiakkaat
ovat
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mielenkiintoista se, että ensimmäiset yhteydenotot ovat johtaneet siihen, että yritys kasvattaa
panostustaan kyseiseen markkinaan yhteydenottojen perusteella.
”Varsinkin tonne itään päin toimi, myynti on ollu paljon sitä, että asiakkaat siis
ottaa yhteyttä meihin, että eihän me niin kun kaiveta niitä sillä tapaa. Jos ny vaikka
Venäjälle ja mitä ollaan Valko-Venäjälle myyty.” (Haastateltava O)
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”Meillä pyörii Youtubessa ja muualla niinku mainokset, ja sitte Jenkkilästä on paljo
tullu, niinku ihan kysmyksiä, että myyttekö Jenkkilään. Meil ei oo ollu siellä
jälleenmyyjää ja sit me lähettiin silleen liikkelle, että tehtiin ihan niinku, tavallaan
kysely niille, jotka oli ollu kinnostuneita, siitä [tuotteesta] siis ihan
loppukäyttäjäasiakkailta, että mitkä ois niinku heidän mielestään semmosia
kanavia tai jälleenmyyjiä tai tahoja, joilta he on niinku tottunu, ostaa hoitopöytiä ja
tota tavallaan sitte siitä lähettiin niinku purkamaan sitä.” (Haastateltava D)

4.4 Johtopäätökset
Kokoamalla haastateltavien näkemyksiä yhteen kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ja uhkien
aistimisesta voidaan hahmottaa yleisluontoinen prosessimainen malli (kuvio 4). Täysin suoraan
tällaista mallia ei voida esimerkiksi yksittäisten aineistoesimerkkien perusteella rakentaa, sillä
joissakin tapauksissa esimerkiksi tiedon kerääminen, arviointi ja huomion kiinnittyminen ovat
limittäisiä. Joissakin tapauksissa saatetaan toimia myös siten, havaittuun kasvumahdollisuuteen
tartutaan ja mahdollisuuden luonnetta arvioidaan vasta tarttumisen jälkeen seuraamalla esimerkiksi
uuden markkinan avaamisen menestystä erilaisin mittarein ja tavoittein.

Kuvio 4. Kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimisen prosessimalli
Markkinoiden aistiminen alkaa tiedon keräämisestä eri lähteistä. Haastateltavien mainitsemat
tiedonlähteet voidaan jakaa avoimiin tiedonlähteisiin, yrityksen omiin mittareihin, kokeiluihin ja
testaukseen, markkinatutkimuksiin, tuotekehitykseen sekä suoriin henkilökontakteihin. Osa tästä
tiedon keräämisestä on osa yrityksen normaalia toimintaa ja osa tiedonlähteistä otetaan käyttöön
vasta siinä vaiheessa, kun huomio on kiinnittynyt kasvumahdollisuuteen tai uhkaan.
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Eräänlaisen kokonaisnäkemyksen muodostamista näitä tiedonlähteitä yhdistelemällä pidetään
aineistossa äärimmäisen tärkeänä. Tiedonlähteistä kerättyä tietoa analysoidaan, yhdistellään ja
arvioidaan yrityksen sisällä, minkä perusteella johtajat muodostavat oman näkemyksensä
tilanteesta ja sen kehityskuluista. Johtajat vertaavat muodostamaansa kokonaisnäkemystä omaan
aiempaan kokemukseensa sekä muiden johtajien näkemyksiin. Vaikka aineisto analysoitiin ilman
syvällisempää markkinoiden aistimisen teoriatuntemusta, täysin aineistoa tulkitsemalla rakennettu
malli muistuttaa aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä malleja markkinoiden aistimisesta
(vrt. Day 1994b; Malik 2013).
Aineistossa on hyvin vähän mainintoja siitä, että esimerkiksi jokin yksittäinen tiedonlähteistä
havaittu tunnusluku tai piirre ympäristössä tulkittaisiin automaattisesti uhkaksi tai
mahdollisuudeksi. Sen sijaan käytettävissä oleva tieto voi olla ristiriitaista eikä aina voida selkeästi
sanoa, onko johonkin kehityskulkuun tarttuminen uhka vai mahdollisuus. Aineistossa aistimisen
avulla muodostetaan pikemminkin sumeahkoja tulevaisuudenkuvia, joista aika-ajoin ilmenee
selkeämpiä kehityskulkuja, tapahtumia ja piirteitä, jotka ylittävät huomion kynnyksen. Näitä
voitaisiin käsitellä myös ikään kuin sumeina prospekteina, joissa selkeää tietoa potentiaalisesta
tuotosta tai onnistumisen todennäköisyydestä ei ole (vrt. Kahneman & Tversky 1979, 263).
Kaikista mielenkiintoisin tulos on se, että aistimisen systemaattisuudessa ja tarkoituksellisuudessa
oli hyvin suurta vaihtelua. Joissakin yrityksissä mahdollisuuksien ja uhkien etsiminen on hyvin
suunnitelmallista ja systematisoitua, mikä ilmenee erilaisten prosessien ja ajatusmallien muodossa.
Varsinkin näiden kohdalla kuviossa 4 esitetty malli vaikuttaa toteutuvan kohtalaisen tarkasti. Sen
sijaan toisissa yrityksissä aistimiskyvykkyys ilmeni pikemminkin kulttuurin ja tietynlaisen
avoimuuden muodossa. Kasvumahdollisuuksia ei myöskään havaita läheskään aina tietoisen
etsinnän tuloksena. Aineistossa esiintyneitä tapauksia ei kuitenkaan voi täysin luokitella sattumaksi,
sillä yritykset kykenevät vaikuttamaan havaitsemisen todennäköisyyteen erilaisin keinoin.
Näin ollen aineistosta voidaan erotella kaksi erilaista mahdollisuuksien aistimistyyppiä. Aistimista
tehdään yhtäältä aktiivisesti, eli markkinoiden ja uusien kasvumahdollisuuksien ja uhkien
aistimiseen on laadittu yrityksessä erilaisia järjestelmiä, toimintatapoja ja rutiineja, joiden avulla
tietoa kerätään järjestelmällisesti ja ennen kaikkea tietoisesti. Aktiivisen aistimistyypin ajatus on
vahvasti linjassa kaikkien dynaamisten kyvykkyyksien määritelmien kanssa, mikäli kyvykkyys
rajoitetaan tarkoituksellisiin rutiineihin ja prosesseihin.
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Toinen tapa aistia mahdollisuuksia on pitää niin sanotusti ovet auki mahdollisuuksille. Tällaisia
tapauksia ovat aineistossa tilanteet, joissa esimerkiksi joku muu tuo johtajan tietoon mahdollisuuden
esimerkiksi uuden markkinan avaamiseen tai vaikuttaa siihen, tulkitsevatko johtajat prospektin
uhkaksi vai mahdollisuudeksi. Tätä aistimistyyppiä voidaan kutsua passiiviseksi, koska yritys ei ole
varsinaisesti aktiivinen mahdollisuuden tai uhkan aistimisessa. Joidenkin dynaamisten
kyvykkyyksien määritelmien mukaan kyseessä ei ole kyvykkyys, koska taustalla ei ole
tarkoituksenmukaisesti luotu prosessi tai rutiini yrityksessä. Tällä tavalla ilmenneitä
mahdollisuuksia voidaan periaatteessa kuitenkin pitää dynaamisten

manageriaalisten

kyvykkyyksien tuloksena, sillä aineistossa on useita mainintoja verkostojen merkityksestä
mahdollisuuksien aistimisessa. Johtajat voivat kehittää verkostojaan, toisin sanoen sosiaalista
pääomaa, luomalla suhteita (Helfat & Martin 2015). Aineiston perusteella erilaiset toimialan
tapahtumat ja informaalit tilaisuudet ovat merkittäviä tällaisten suhteiden syntymisessä, mikä tukee
myös aikaisemmin tehtyjä havaintoja kansainvälistymisen kontekstissa tehdyistä dynaamisten
kyvykkyyksien tutkimuksista (Kuuluvainen 2012b, 387).
Molemmissa aistimistyypeissä on sekä hyvät että huonot puolensa. Aistimalla mahdollisuuksia ja
uhkia aktiivisesti voidaan kasvattaa niiden löytämisen todennäköisyyttä. Näin voidaan myös
rakentaa aidosti kilpailijoita parempaa kyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin.
Aktiivinen aistimistyyppi vaatii kuitenkin resurssipanostuksia, kuten inhimillistä pääomaa,
kognitiivisia kykyjä, aikaa ja kouluttamista, joten sen määrää ei voida kasvattaa loputtomiin. Aika
on kallis resurssi erityisesti silloin, jos mahdollisuuksia etsitään organisaation läheltä, jolloin myös
kilpailijoilla on suurempi todennäköisyys havaita mahdollisuus. Aina ei siis voida välttämättä
käyttää aikaa selvittämiseen ja tiedon laajempaan keräämiseen. Aktiivinen aistiminen vaatii myös
osaamista ja resursseja, minkä lisäksi joissakin tapauksissa yrityskulttuuri saattaa hylkiä byrokratiaa
lisääviä järjestelmiä, jolloin mahdollisuuksien aistiminen aktiivisesti päivittäisten asioiden
hoitamisen ohella voi muodostua resurssivaatimuksiltaan liian raskaaksi. Passiivinen aistimistyyppi
puolestaan on huomattavasti edullisempaa resurssien tarpeen näkökulmasta, mutta samalla
mahdollisuuksien löytämisen todennäköisyys saattaa vähentyä, minkä vuoksi yritysten ei kannata
turvautua
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passiiviseen
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Passiivisesti
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mahdollisuudet saattavat myös olla helpommin havaittavissa kilpailijoille siinä vaiheessa, kun ne
ylittävät huomion kynnyksen.
Sen lisäksi, että tiedonlähteiden tietoa verrataan keskenään, tietoa verrataan myös johtajien
aiempaan kokemukseen. Aineistossa korostuu paikoin hyvinkin vahva luottamus omaan
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kokemukseen ja sen kautta muodostuneeseen toimialatuntemukseen. Tämä on dynaamisten
kyvykkyyksien kannalta mielenkiintoinen havainto siinä mielessä, että mikäli yritys haluaa
saavuttaa kilpailuetua, aiemmin opitut mallit ja käsitykset toimialasta saattavat haitata aidosti uusien
mahdollisuuksien aistimista varsinkin, jos mahdollisuuksien ja uhkien etsintä kohdistuu lähinnä
yrityksen lähiympäristöön etäisempien toimialalle vieraampien mahdollisuuksien jäädessä
vähemmälle huomiolle (vrt. Teece 2007), jolloin aidosti disruptiiviset mallit jäävät huomaamatta.
Voidaan myös olettaa, että mikäli kaikilla alan toimijoilla on samankaltainen käsitys toimialasta,
kaikista lähimmät mahdollisuudet ovat myös kilpailijoiden tiedossa, jolloin yrityksen dynaaminen
aistimiskyvykkyys on samalla tasolla muiden kanssa, mikä puolestaan haittaa suhteellisen
kilpailuedun kasvattamista kilpailijoihin nähden (vrt. Rosenkopf & Nerkar 2001).
Intuition ja tunteiden rooli mahdollisuuksien ja uhkien arvioinnissa on myös aineiston perusteella
merkittävä. Niillä vaikuttaa olevan eräänlainen ohituskytkimen rooli tiedon arvioinnissa.
Haastateltavien mukaan mahdollisuuksiin tulisi yleensä tarttua, mikäli intuitio ja tunteet puoltavat
tarttumista, vaikka käytettävissä oleva objektiivinen tieto olisi ristiriidassa intuition kanssa. Heidän
kokemuksensa perusteella tämä on myös osoittautunut toimivaksi tavaksi kasvun
aikaansaamisessa. Ylipäätään suhtautumisessa intuitioon ja todennettuun tietoon oli painotuseroja.
Lähtökohtaisesti molempien merkitys tiedostetaan, mutta toiset johtajat painottivat todennetun
tiedon merkitystä päätöksentekovaiheessa, kun taas toiset luottivat enemmän omaan kokemukseen
ja intuitioon. Tutkielman tulokset ovat tältä osin linjassa aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa
esitettyjen huomioiden kanssa (Hodgkinson & Healey 2011; Crick, 2009).
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5 YHTEENVETO
5.1 Markkinoiden aistiminen passiivisena ja aktiivisena prosessina
Tutkielmassa onnistuttiin sekä erittelemään konkreettisia käytännön elementtejä ja mekanismeja,
joita liittyy kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen. Tämän lisäksi
tutkielmassa kyettiin löytämään piirteitä mahdollisuuksien aistimisesta prosessina, jossa tietoa
kerätään, arvioidaan, suodatetaan, yhdistetään ja tulkitaan sekä passiivisesti että aktiivisesti.
Tutkimuksen avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin:
1. Miten kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja uhkia aistitaan?
2. Millaiseen tietoon aistimisessa luotetaan?
Uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen markkinoita aistimalla ei ole aina tietoista tai
systemaattista. Aineistosta eriteltiin kaksi erilaista uhkien ja mahdollisuuksien aistimisen tyyppiä.
Aktiivisessa tyypissä uhkat ja mahdollisuudet havaitaan ja tunnistetaan tietoisten systemaattisesti
rakennettujen prosessien ja rutiinien tuloksena. Passiivisessa tyypissä mahdollisuudet aistitaan
ilman, että niitä etsitään tietoisesti ja systematisoidusti. Jälkimmäinen tyyppi on joidenkin
aikaisempien määritelmien kanssa ristiriitainen, mikäli kyvykkyys määritellään vain ja ainoastaan
tietoiseksi toiminnaksi, mutta sitä ei voida sivuuttaa, sillä aineiston perusteella kyseessä on oikein
kehitettynä hyödyllinen tapa aistia markkinoita pienillä resursseilla. Maksimoidakseen
mahdollisuuksien ja uhkien havaitsemisen todennäköisyyden yritysten on kehitettävä valmiuksia
sekä aktiiviseen että passiiviseen aistimiseen.
Markkinoiden aistimisessa käytetään laajasti erilaisia tiedonlähteitä. Aineistosta tunnistettiin ja
ryhmiteltiin tiedonlähteitä avoimiksi tiedonlähteiksi, yrityksen omiksi mittareiksi, kokeiluiksi ja
testaukseksi, markkinatutkimuksiksi, tuotekehitykseksi sekä suoriksi henkilökontakteiksi.
Tärkeäksi koetaan kuitenkin yksittäisten tiedonlähteiden sijaan kokonaisvaltaisen näkemyksen
muodostaminen yhdistelemällä tietoa useista tiedonlähteistä sekä vertailemalla erilaisia näkemyksiä
keskenään.
Uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on subjektiivista. Tiedonlähteistä kerättyä tietoa
yhdistellään, arvioidaan, suodatetaan ja vertaillaan sekä keskenään että johtajien aiempiin
kokemuksiin ja intuitioon. Aineistossa on havaittavissa joitakin kansainvälisen kasvun tavoittelussa
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keskeisiä piirteitä, jotka kiinnittävät johtajien huomion. Mahdollisuuksina pidetään sellaisia
markkinoita, jotka ovat suuria, kasvavia tai yrityksen kilpailuedun kannalta laadultaan sopivia.
Kilpailuedun lähteitä etsittäessä korostuvat resurssit ja kyvykkyydet, joilla voidaan tuottaa
asiakkaalle lisäarvoa. Aikaisempi dynaamisten kyvykkyyksien tutkimus on keskittynyt lähinnä
yrityksen resurssien ja kyvykkyyksien uudistamiseen ja uudelleenjärjestelyyn. Tutkielman
aineistossa ja tuloksissa mahdollisuuksina pidettiin kuitenkin teknologian ja kilpailuedun
rakentamisen ohella myös kilpailuedun hyödyntämistä uusilla markkinoilla, mitä voidaan pitää
dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmasta strategisena muutoksena, jossa toimintaympäristöä
vaihdetaan tai laajennetaan, jolloin yhteensopivuus ympäristön kanssa saavutetaan muuttumisen
sijaan ympäristöä muokkaamalla, joskin kansainvälistymisen merkitys laajemmin on tunnistettu
aiemmassa dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuksessa (Helfat & Martin 2015; Kuuluvainen 2011;
Kuuluvainen 2012a; Kuuluvainen 2012b; Prange & Verdier 2011). Keskeisimpiä
kansainvälistymiseen ajavia uhkakuvia aineiston perusteella ovat merkit kasvutilan loppumisesta
markkinoilla, kilpailun kiristyminen kotimarkkinoilla, kun taas uusia markkinoita valittaessa
uhkaksi koettiin omien resurssien riittävyys uudessa kilpailuympäristössä sekä lyhyen aikavälin
kasvun vaikutus pitkän aikavälin kasvuun.

5.2 Tutkimuksen kontribuutio ja jatkotutkimusmahdollisuudet
Dynaamisia kyvykkyyksiä on aikaisemmin tutkittu kvalitatiivisesti lähinnä yksittäisten
tapaustutkimusten muodossa, ja tarkastelu on kohdistunut dynaamisiin kyvykkyyksiin
yleisemmällä tasolla. Aikaisemmin tutkimuksessa ei ole keskitytty juuri yksittäisiin dynaamisten
kyvykkyyksien osa-alueisiin. Tässä tutkielmassa onnistuttiin luomaan yksityiskohtaisempi katsaus
yksittäiseen dynaamisten kyvykkyyksien elementtiin, mahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen.
Tutkielma tarjoaa runsaan empirian lisäksi uudenlaisen tavan hahmottaa mahdollisuuksien ja
uhkien aistimista aktiivisena ja passiivisena prosessina.
Tähän mennessä tutkimuksessa aistimiskyvykkyyttä on dynaamisten kyvykkyyksien
tutkimuskirjallisuudessa pidetty niin sanotusti mahdollisuuksien tietoisena etsimisenä läheltä ja
kaukaa, minkä lisäksi tarkoituksenmukaisuutta pidetään yhtenä keskeisimpänä kriteerinä
dynaamisille kyvykkyyksillä jopa määritelmätasolla (Teece 2007, 1324; Helfat ym. 2007).
Aineiston perusteella kansainvälisten kasvumahdollisuuksien havaitsemiseen liittyy kuitenkin
usein toimintaa, joka ei perustuu tarkoituksenmukaiseen mahdollisuuksien etsimiseen, vaan
pikemminkin olemiseen avoin passiivisesti näköpiiriin osuville mahdollisuuksille, mikä sisältää
paljon elementtejä, joita voisi kutsua sattumanvaraisiksi tai hyväksi onneksi. Olisi kuitenkin väärin
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sanoa, ettei kyse olisi ainakin jossain määrin organisaation ja sen johtajien ominaisuuksista, jotka
tavallaan houkuttelevat mahdollisuuksia puoleensa. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi vahva
sosiaalinen pääoma johtajien hyödyntämien verkostojen muodossa, jota voidaan pitää dynaamisena
manageriaalisena kyvykkyytenä (Helfat & Martin 2015). Vaikka mahdollisuuksien etsiminen
näistä verkostoista ei ole aina tarkoituksellista ja yrityksen aktiivista etsintää, verkostoja kehittämällä
ja laajentamalla yritykset ja erityisesti niiden johtajat voivat itse vaikuttaa mahdollisuuksien
passiivisen löytämisen todennäköisyyteen. Näin ollen on perusteltua, että passiivista
mahdollisuuksien aistimista ja sen osa-alueet luetaan dynaamisiksi kyvykkyyksiksi.
Mahdollisuuksien etsimisen epäsystemaattisuudesta on havaintoja myös aikaisemmissa
tutkimuksissa ja se on perustunut lähinnä informaaleihin lähteisiin, kuten keskusteluihin eri
sidosryhmien kanssa (esim. Kuuluvainen 2012b, 387). Näiden tutkimusten aineisto perustuu
kuitenkin yksittäisiin yritystapauksiin.
Teecen (2007) luoma ja laajasti käytetty dynaamisten kyvykkyyksien jako aistimiseen, tarttumiseen
ja resurssien uudelleen järjestelyyn vaatii temporaalisten suhteiden tarkastelua. Dynaamiset
aistimis- ja tarttumiskyvykkyydet ovat aineiston perusteella limittäisiä varsinkin silloin, kun
lisätietoa haetaan kokeilemalla uutta markkinaa aluksi pienellä panostuksella ja sen jälkeen
asteittain. Mahdollisuus saattaa konkretisoitua täysin vasta tarttumisen jälkeen. Tällöin ei voida
välttämättä selkeästi sanoa, että aistimisen on tapahduttava ennen tarttumista. Teecen (2007)
dynaamisten kyvykkyyksien mallin mukaisista osa-alueista aistimista ja tarttumista ei välttämättä
voida myöskään erotella selkeästi erillisiksi vaiheiksi, sillä markkinoiden aistiminen on luonteeltaan
jatkuvaa, vaikka yksittäisten mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen on kertaluontoisempaa.
Tämän lisäksi mahdollisuudet ja uhkat ovat ajassa dynaamisia ilmiötä, sillä ne voivat kehittyä ajan
mittaan.
Analysoitaessa aineistoa, josta vain pieni osa on esitetty tässä työssä, esiin nousi useita teemoja
jatkotutkimuksen tarpeelle sekä dynaamisten kyvykkyyksien että kansainvälistymisen ja kasvun
aihealueilla. Aineistosta on havaittavissa viitteitä siitä, että kansainvälistymiseen liittyy joitakin
behavioraalisia haasteita. Kasvumahdollisuuksia ei arvioida täysin samalla tavalla kuin
kotimarkkinoilla, mikä saattaa viitata jonkinlaiseen tuntemattoman pelkoon. Haastateltavat
esimerkiksi näkevät kulttuurieroissa ensisijaisesti uhkia menestyksekkäälle kasvun hakemiselle,
mistä tutkielman laatija on havainnut viitteitä myös aikaisemmin (Pöntinen 2018). Voisi kuvitella,
että kulttuurierot tarjoavat myös mahdollisuuksia kasvuun, mikäli toisenlainen ympäristön kulttuuri
tukisi yrityksen kilpailuedun hyödyntämistä. Tähän liittyen dynaamisten manageriaalisten
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kyvykkyyksien tutkimisessa voitaisiin jatkossa tarkastella johtajien kulttuurillista pääomaa
(Bourdieu 2010) ja sen mahdollista vaikutusta kansainvälisten kasvumahdollisuuksien aistimiseen,
sillä viitekehys tuntee toistaiseksi ainoastaan sosiaalisen ja inhimillisen pääoman manageriaalisen
kognition lisäksi, vaikkakin samankaltaisia teemoja sisällytetään inhimilliseen pääomaan (Helfat &
Martin 2015).
Vaikka haastateltavat painottavat aktiivisuutta ja passiivisuutta sekä intuitiivisuutta ja
analyyttisyyttä, kaikissa tapauksissa kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimiseen liittyy piirteitä
molemmista ääripäistä. Näistä ääripäistä voidaan muodostaa jakolinjat, jotka muistuttavat hyvin
paljon Hodgkinsonin ja Healeyn (2011, 1503) mallia, jossa johtajien kognitio jaetaan tietoisuuden
ja tunteiden vaikutuksen mukaan. Aineiston perusteella tällaisen aiheen tutkiminen
mahdollisuuksien aistimisen kontekstissa olisi antoisaa, sillä tällainen näkökulma voisi laajentaa
käsitystä siitä, miksi yritykset hahmottavat mahdollisuuksia toisia paremmin ja miten suuri rooli
yksittäisillä henkilövalinnoilla voi olla dynaamisten kyvykkyyksien muodostumisessa.
Tässä työssä on käytetty taustaoletuksena sitä, että yritys haluaa kasvaa, motivaatio kasvun
tavoitteluun on jo olemassa tai ollaan ainakin avoimia kasvumahdollisuuksille ja tämä pitikin
pääsääntöisesti paikkansa haastateltavien yrityksissä. Tämä oletus ei kuitenkaan ole välttämättä aina
voimassa. Yritysten kasvuhakuisuutta ja kasvuhalua sekä niihin vaikuttavia muuttujia olisi syytä
selvittää tarkemmin. Aistimiskyvykkyyden tutkiminen olisi jatkossa syytä viedä vielä pidemmälle
mikroperusteiden tasolle tarkastelemaan yksityiskohtaisesti yksittäisiä prosesseja, rutiineja ja
menetelmiä, joita uhkien ja mahdollisuuksien etsimisessä voidaan käyttää. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi olisi myös äärimmäisen hyödyllistä yhdistellä dynaamisten kyvykkyyksien
tutkimusta muihin strategiatutkimuksen osa-alueisiin, mitä onkin peräänkuulutettu (Pulsiri &
Vatanan-Thesenvitz 2018).
Koska dynaamisissa kyvykkyyksissä huomio kohdistuu markkinoihin ja niiden aistimiseen,
dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuksessa voisi olla tarpeen keskustella markkinoiden
olemuksesta. Market system dynamics -kirjallisuudessa markkinoiden tarkastelussa ei keskitytä
pelkästään asiakkaiden, yritysten ja kilpailijoiden väliseen suhteeseen, vaan tunnustetaan myös
muiden toimijoiden vaikutus markkinoiden muodostumisessa ja kehittymisessä (Giesler & Fischer
2016). Aineistossa on paljon viitteitä siitä, että myös muilla toimijoilla on vaikutusta
mahdollisuuksien aistimiseen ja arviointiin. Tunnistamalla monipuolisemmin markkinoiden
toimijoita, myös strategisessa markkinoinnissa ja johtamisessa voitaisiin laajentaa näkökulmaa ja
mahdollisuuksien etsinnän alueita.
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5.3 Manageriaalinen relevanssi ja käytännön suositukset
Tutkielmassa käsitelty aihe ja sen tulokset tarjoavat hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä
näkökulmia strategiatyöskentelyyn sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Sattuman rooli on hyvin
olennainen uusien kansainvälisten kasvumahdollisuuksien ja uhkien aistimisessa. Mahdollisuuksia
on teoriassa ääretön määrä (vrt. Levinthal 2011). Osa niistä on sellaisia, johon teoriassa voidaan
tarttua ja osa on sellaisia, joihin ei voida tarttua esimerkiksi vajaiden resurssien takia. Se, mitkä
mahdollisuudet havaitaan, riippuu äärimmäisen monesta tekijästä. Aistimisen kyvykkyyttä
voidaankin ajatella mahdollisuuksien ja uhkien huomaamisen todennäköisyyden kasvattamisena.
Sitä voidaan tehdä aktiivisesti, eli mahdollisuuksia voidaan etsiä, tai sitä voidaan tehdä passiivisesti,
jolloin mahdollisuuksille pysytään avoinna. Molemmat vaativat sitä, että tieto jollain tavalla päätyy
yrityksen johdon ja avainhenkilöiden haltuun. Tiedon päätymistä johtajalle voidaan tehostaa
erilaisten prosessien avulla, jotka kasvattavat ympäristöön kiinnitettävää huomiota ja
todennäköisyyttä, että yrityksen kannalta mielenkiintoisimmat mahdollisuudet ja uhkat nousevat
esimerkiksi johtoryhmän ja hallituksen asialistalle. Johtajan on kyettävä hahmottamaan ulkoa
tulevia mahdollisuuksia sekä sisältä tulevia mahdollisuuksia. Johtajan on kyettävä myös
muotoilemaan aistittu tieto jollain tavalla konkreettiseksi.
Tutkimuksen tulosten perusteella kasvua tavoittelevien yritysten tulisi rakentaa rutiineja ja
prosesseja, joilla markkinoiden kehityskulkua voidaan seurata systemaattisesti ja aktiivisesti. Näin
mahdollisuuksien aistimisen todennäköisyyttä voidaan kasvattaa ja visio tulevaisuudesta vahvistuu,
minkä seurauksena sen toteutumista on myös helpompi seurata. Kasvumahdollisuuksia voidaan
tunnistaa enemmän myös passiivisen aistimisen todennäköisyyttä kasvattamalla. Tämä voidaan
toteuttaa kasvattamalla johtajien henkilökohtaisia verkostoja, tiivistämällä niitä sekä palkkaamalla
johtajia, joilla on vahva sosiaalinen pääoma (Adner & Helfat 2003; Helfat & Martin 2015; Helfat
& Peteraf 2015).
Tiedonlähteiden määrää ja monipuolisuutta kannattaa kasvattaa ja tietoa kannattaa etsiä myös
paikoista, jotka eivät ensimmäisenä tule mieleen. Tiedonlähteitä tuskin olla ikinä liikaa, mutta
niiden valinnassa on kuitenkin huomioitava käytössä olevat resurssit. Tiedonlähteiden valinnassa
on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että markkinoista ja niiden kehityskuluista voidaan
muodostaa mahdollisimman laaja kokonaisvaltainen näkemys, jolloin pelkkä menneisyyttä
kuvaavien tunnuslukujen ekstrapolointi ei välttämättä riitä. Vahvan aistimiskyvykkyyden tavoite
on nimenomaan nähdä uhkia ja mahdollisuuksia ennen kuin muut näkevät ne.
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Mahdollisuuksia aistii joissakin yrityksissä lähinnä ylin johto ja toisissa erikseen vastuutetut
henkilöt tai koko organisaatio. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että yrityksen ”tuntoaistit ja
hermoradat” toimivat. Eli toisin sanoen tieto, jonka perusteella johto muotoilee ja lopulta arvioi
mahdollisuudet, on kuljettava kaikista havaintopisteistä strategiseen päätöksentekoon. Tämä
tapahtuu aineiston perusteella joko niin, että a) systemaattisesti rakennetaan prosesseja, joilla
varmistetaan tiedon kulku päätöksentekijöille, b) rakennetaan kulttuuri, jossa ihmiset keskustelevat
keskenään ja tieto leviää matalalla kynnyksellä, c) hajautetaan päätöksentekoa niin, että
mahdollisuuden aistijat voivat myös tarttua niihin.
Dynaamisissa kyvykkyyksissä on olennaista juuri se, että yritys tai johtaja kykenee liikkumaan
jatkuvasti ikään kuin kartoittamattomalla alueella nähdäkseen mahdollisuuksia ja uhkia, joita muut
toimijat eivät näe. Positiivista tässä on tietenkin se, että havaittuihin mahdollisuuksiin voidaan
tarttua muita nopeammin, mutta sillä on hintansa. Jatkuva epävarmuus tekee toimisesta hyvin
vaikeaa ja liiallinen avarakatseisuus voi tehdä taas hitaampia ja vaikeampia sellaisista päätöksistä,
jotka ovat luonteeltaan rutiininomaisia. Kokemus onkin haastava teema dynaamisissa
kyvykkyyksissä, sillä se toisaalta nopeuttaa päätöksentekoa, mutta toisaalta se voi urauttaa
tekemään samanlaisia tulkintoja ja samanlaisia päätöksiä sen oletuksen varassa, että kaikki toimii
jatkuvasti samalla tavalla. Dynaamisissa kyvykkyyksissä keskeistä onkin juuri se, että ei päädytä
tällaiseen tilanteeseen, vaan ollaan valmiita disruptioon. Kun tilanne muuttuu tarpeeksi ja nopeasti,
aiempi kokemus voi myös haitata kestävän kilpailuedun suojelua ja menestystä tulevaisuudessa.
Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma kansainvälistymiseen on ylipäätään hyödyllinen
näkökulma kansainvälisen kasvun hakemiseen. Perinteiset mallit (ks. Sapienza ym. 2006),
korostavat kansainvälisen liiketoiminnan erikoisuutta kotimarkkinoilla toimimiseen verrattuna.
Vaikka kansainvälistymiseen liittyy useita sellaisia kynnyksiä ja haasteita, joita yrityksen ei tarvitse
kohdata kotimarkkinoillaan, kansainvälistymistä ei välttämättä kannata ajatella muusta
liiketoiminnasta

poikkeavana

strategisena

valintana.

Kansainvälistymisen

käsittely

poikkeuksellisena strategiana voi luoda näkymättömiä kynnyksiä kasvulle ja sen aikaansaamisessa
kohdattavien ongelmien ratkaisulle.
Jotta kestävää kilpailuetua ja kasvua saadaan aikaan, yrityksen on kyettävä analysoimaan uhkia ja
mahdollisuuksia paitsi staattisesti, myös dynaamisesti. Mahdollisuuksissakin voi piillä uhkia
pidemmällä aikavälillä, jos esimerkiksi nopea kasvu haittaa jostain syystä pitkän aikavälin kasvua
(vrt. Prange & Verdier 2011).
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5.4 Tutkielman tieteenfilosofisesta asemoinnista
Tämän tutkielman mahduttaminen yhteen selkeään tieteenfilosofiseen näkökulmaan on vaikea
tehtävä, sillä todellisuutta ja totuutta käsitellään monella tasolla. Tämän tutkielman laatija on
tarkastellut todellisuutta haastateltavien kertomusten avulla, jotta niiden pohjalta voidaan esittää
tulkintoja siitä, miten yrityksissä aistitaan markkinoita. Toisaalta samalla on yhtä lailla tarkasteltu
prosessia, jonka avulla haastateltavat muodostavat oman käsityksensä markkinoiden
todellisuudesta aistiessaan niiden uhkia ja mahdollisuuksia.
Tulosten näkökulmasta markkinoita aistimalla pyritään saavuttamaan mahdollisimman tarkka
käsitys markkinoiden tulevaisuudesta, jotta sen perusteella voidaan tehdä mahdollisimman
onnistuneita päätöksiä, jotka johtavat yrityksen kannattavaan kasvuun. Samalla tunnistetaan se, ettei
kaikkia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä voida tietää, minkä vuoksi esimerkiksi intuitiota
tarvitaan, jotta päätös saadaan aikaan. Haastateltavat kuitenkin hyväksyvät erilaiset näkemykset
markkinoista ja pitävät tärkeänä sitä, että näistä näkemyksistä keskustellaan, jotta markkinoista
voidaan muodostaa laajempi ja monipuolisempi kuva. Tällainen näkökulma tukee kriittisen
realismin periaatteita (Easton 2010). Voidaan ajatella, että esimerkiksi uutta vientimarkkinaa
avatessa on olemassa vain yksi totuus, toisin sanoen markkina, josta voidaan luoda monia erilaisia
näkemyksiä. Nämä kaikki näkemykset eivät kuitenkaan ole liiketoiminnan logiikan kannalta
keskenään yhtä arvokkaita, sillä yksi näkemys voi johtaa taloudelliseen menestykseen ja toinen
tappioon.
Tämän tutkielman käsittely perustuu puolestaan toisenlaiseen epistemologiseen käsitykseen ja
metodologisiin valintoihin. Tässä työssä tulokset on saatu aikaan tulkitsemalla useista eri yrityksistä
tulevien haastateltavien kokemuksia, näkemyksiä ja kertomuksia toisistaan irrallisista tapahtumista,
joissa tarkasteltava ilmiö, markkinoiden aistiminen, on ollut läsnä. Tapa, jolla tietoa on luotu, on siis
pikemminkin yhteisöllinen, sillä se on perustunut tutkijoiden ja haastateltavien yhdessä luomaan
tietoon. Haastateltavien käsityksiä ei myöskään pidetä eriarvoisina, vaan niiden avulla on
päinvastoin pyritty laajentamaan käsitystä todellisuudesta. Näin ollen tämän tutkielman kannalta
selkein tieteenfilosofinen suuntaus on maltillinen konstruktionismi (Järvensivu & Törnroos 2010).

5.5 Tutkimuksen rajoitukset, luotettavuus ja laadun arviointi
Tämän tutkimuksen tuloksissa on tiettyjä rajoituksia, jotka johtuvat käytetyistä menetelmistä sekä
aineistosta. Aineisto aiheuttaa tiettyjä maantieteellisistä ja demografisia rajoituksia. Kaikki
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haastateltavat edustavat suomalaisia yrityksiä, vaikkakin aineistoon on otettu hyvin erikokoisia
yrityksiä eri toimialoilta. Varsinkin kansainvälistymistä käsiteltäessä tämä voi vaikuttaa tuloksiin,
sillä kansainvälistymiseen liittyy Suomessa esimerkiksi kielellisiä, maantieteellisiä ja historiallisia
haasteita. Haastateltavien sukupuolijakaumassa on myös vinouma. Ainoastaan kaksi
haastateltavista on naisia. Tämä vinouma aineiston edustavuudessa ei ole tarkoituksenmukainen.
Aineiston keruun alkuvaiheessa ei ollut varmaa, miten helposti yrityksen ylimpiä johtohenkilöitä
saadaan osallistumaan haastatteluun, joten haastateltavien rekrytoinnissa ensimmäinen prioriteetti
oli haastateltavien määrän kasvattaminen. Toinen syy on se, että haastateltavia yritettiin saada
rekrytoitua yrityksistä, joilla on jo kokemusta kansainvälistymisestä ja jotka ovat saaneet viimeisten
vuosien aikana kasvua aikaan. Tämä rajasi huomattavasti kontaktoitavia yrityksiä eikä näiden
yritysten ylimmissä johtotehtävissä ollut naisia.
Sen lisäksi, että tulokset ovat tutkijan tulkintoja, ne ovat myös haastateltavien omia näkemyksiä.
Jotta dynaamisista kyvykkyyksistä ja niiden toiminnasta käytännössä saataisiin tarkkaa tietoa, niitä
olisi syytä tutkia jatkossa myös esimerkiksi havainnoimalla. Lisäksi haastatteluissa on voinut
tapahtua väärinkäsitystä käytetyistä käsitteistä. Haastateltaville ei esimerkiksi määritelty, mitä
mahdollisuuksilla ja uhkilla tarkoitetaan, joten voi olla, että käsitykset vaihtelevat (vrt. Gioia ym.
2013, 17). Toisaalta samalla saatiin aikaiseksi katsaus siihen, mitä haastateltavat pitävät uhkina ja
mahdollisuuksina sen sijaan, että niitä olisi rajattu etukäteen. Aineistoa analysoitaessa tämä on otettu
huomioon tulkitsemalla analyysiyksiköitä niiden kontekstissaan ja konteksti on tehty
mahdollisimman selväksi sisällyttämällä kaikki olennainen sisältö aineistoesimerkkeihin.
Gioia ym. (2013, 24) korostavat sitä, että tulkinnallisesta luonteesta huolimatta tutkimuksessa tulisi
pyrkiä luomaan tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tutkitun aineiston ulkopuolella, minkä vuoksi
on syytä pohtia tulosten siirrettävyyttä. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto tarjoaa uhkien ja
mahdollisuuksien aistimisesta todella laajan kuvauksen, joka koostuu monenlaisista taustoista
tulevien kokeneiden yritysjohtajien kertomuksista ja näkemyksistä. Tutkielman tulokset ovat
rakentuneet viemällä yksityiskohtaisempia haastateltavien käyttämiä käsitteitä yleisemmälle
tasolle. Aistimisen prosessimallissa esitettyjä vaiheita ja aistimistyyppejä voidaan tutkia missä
tahansa liiketoimintaympäristössä, ei pelkästään kansainvälistymisessä tai yksittäisessä toimialassa.
Yksittäiset prosessit ja toimintatavat voivat olla eri konteksteissa ja aineistoissa erilaisia, mutta
perimmäinen ajatus on helposti siirrettävissä.
Siirrettävyyden lisäksi laadun arvioinnissa voidaan tarkastella laadullisessa tutkimuksessa
Shentonin (2004) mukaan uskottavuutta. Uskottavuutta rajoittaa tässä työssä haastateltavien
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valikointi. Haastateltavien valinnassa ei käytetty satunnaisotantaa, vaan haastateltavien
rekrytoinnissa edettiin hyvin suoraviivaisesti ottamalla yhteyttä alkuperäiset kriteerit täyttäviin
yrityksiin. Haastateltavien valintaa ohjaavia kriteereitä olivat kokemus kansainvälistymisestä ja
yrityksen liikevaihdon kasvu haastattelua edeltävinä vuosina. Haastateltavien rehellisyys
varmistettiin parhaan kyvyn mukaan siten, että haastattelutilanteissa korostettiin sitä, ettei vääriä
vastauksia ole. Kaikille haastateltaville tehtiin myös alusta alkaen selväksi, että haastatteluita
käytetään anonymisoidusti. Lisäksi kaikilla haastateltavilla oli oikeus kieltäytyä haastattelusta tai
vastaamasta kysymyksiin. Koska aineistonkeruuseen osallistui yhteensä kolme opiskelijaa sekä
tutkielman ohjaaja, tutkimusprosessin aikana käytiin myös keskusteluita, joiden avulla aineistoon
aukesi vaihtoehtoisia näkökulmia. Tutkimusprosessin aikana työtä arvioitiin eri vaiheissa myös pro
gradu -seminaarissa, mikä altisti työn vertaisarvioinnille.
Työssä esitetyt tulokset ovat tekijän tulkintoja kerätystä aineistosta. On mahdollista, että tuloksiin
vaikuttavat esimerkiksi tutkijan opiskelutausta ja näkemykset. Näiden vaikutusta on kuitenkin
hillitty koko tutkimusprosessin läpi osallistamalla aineistonkeruuseen useita haastattelijoita ja
tuomalla läpinäkyvyyttä tutkimusprosessiin Gioia-metodologian avulla, mikä kasvattaa tulosten
vahvistettavuutta (Shenton 2004).
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LIITTEET
LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO
Johdanto
Haastattelun keskeisinä teemoina ovat kasvu ja kansainvälistyminen. Meitä kiinnostaa se, millä keinoilla
yritykset kykenevät vastaamaan menestyksekkäästi niin sisäisiin kuin ulkoisiin muutoksiin. Erityisen
mielenkiinnon kohteena ovay liikkeenjohdon näkemykset ja se, miten strategia näkyy käytännössä hyvinkin
konkreettisella tasolla. Meitä kiinnostavat sellaisetkin asiat, jotka saattavat tuntua mitättömän pieniltä ja
itsestään selviltä perusasioilta.

Kasvu ja kansainvälistyminen
- Kasvun ja kansainvälistymisen strategiset edellytykset

- Kriittiset menestystekijät ja kilpailuetu

- Kasvu tahto- ja järkikysymyksenä

Dynaamisten kyvykkyyksien mikroperusteet
- Mahdollisuuksien ja uhkien havaitseminen

- Päätöksentekoprosessi

- Jalkauttaminen

- Käytännön prosessit ja toimenpiteet

Onko jotain mielestäsi tärkeää, mitä emme kenties osanneet kysyä?

85

LIITE 2: HAASTATTELUPYYNNÖN ALUSTUS
Hei [haastateltavan nimi]!

Olen [haastattelijan nimi] ja opiskelen kauppatieteitä Tampereen yliopistossa. Etsin graduprojektiani
varten haastateltavaksi edustajia kasvavista yrityksistä, jotka tavoittelevat kasvua kansainvälisillä
markkinoilla. Tutkimuksessa etsitään konkreettisia strategisia keinoja, joilla voidaan menestyä nopeasti
muuttuvilla markkinoilla.
Mielenkiinnon kohteena on liikkeenjohdon näkökulma aiheeseen, minkä vuoksi haastateltaviksi
henkilöiksi valikoidaan yrityksistä keskeisiä päätöksentekijöitä. Graduprojektissa on mukana myös
kaksi muuta haastattelijaa ja tavoitteenamme on haastatella yhteensä noin 15 profiiliimme sopivaa
päätöksentekijää. Haastattelu vie kokonaisuudessaan aikaa noin tunnin verran.
Myöhemmin keväällä esittelemme töiden tulokset tiiviissä helposti luettavassa paketissa, josta voitte
saada ideoita ja ajatuksia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämistä varten alkavalla
vuosikymmenellä.
Sopiiko, että soitan pikaisesti aiheesta?

Terveisin
[Haastattelijan yhteystiedot]

