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Sidosryhmilleni

KIITOKSET
Maailma muuttuu, niin minäkin…
Liiketoiminta on kiinnostavaa, haastavaa ja hauskaa. Siksi tutkin sitä. Rakastan
myös hiihtämistä. Kirpeä pakkasilma, luistavat sukset ja metsäinen latu luovat
minulle tilan, jossa lentävät niin kroppa kuin ajatuksetkin. Tämä tutkimus on
selvittänyt ajatuksiani samaan tapaan kuin hyvä hiihtolenkki. Väitöskirja on
tehnyt sille asettamani tehtävän, oppia halusin ja oppia sain. Kuten eräs
haastateltavani viisaasti sanoi: ”Kun uskaltaa lähteä vanhasta tilasta, tulee uuteen
tilaan. Se on mahdollisuus.”
Tämän kirjan juuret ovat syvällä arvostetun ohjaajani, professori Juha Näsin
osaamisessa, innostuneisuudessa, aktiivisuudessa ja ystävyydessä. Juha tartutti
nuoreen opiskelijaan kiinnostuksensa tutkimukseen ja yrityksen strategiaan.
Vuosien varrella hän piti huolen siitä, että en unohtanut sitä, mikä tutkimisessa
on innostavinta. Kiitos Juha. Tiedän, että olet mukanamme.
Sidosryhmäteoreettiset oivallukseni jaoin ystäväni ja ohjaajani, professori
Johanna Kujalan kanssa, joka itselleen ominaisella analyyttissytemaattisella
tavalla auttoi löytämään olennaisen. Ystäväni KTT Hanna Lehtimäki oli tärkein
tukijani tutkimusmatkallani. Hannan ohjaus, usko työhöni ja positiivinen voima,
olivat ne tekijät, jonka varassa uskalsin monia asioita, muun muassa astua
liiketoiminnan arvon luomisen monimutkaiseen maailmaan. On aivan mahtavaa
olla ystävänne, kiitos!
Työni esitarkastajat professori Jaana Woiceshyn ja professori Päivi Eriksson
auttoivat kannustavilla ja monipuolisilla kommenteillaan ja kysymyksillään
jäsentämään ajatuksiani ja keskittymään olennaiseen työni loppuvaiheessa.
Lämpimät kiitokseni teille!
Professori Arja Ropo antoi työni käsikirjoituksesta palautteen, jonka avulla
sain uskoa viedä käsikirjoitusvaiheen loppuun. Kiitos rohkaisustasi.
KTT Tarja Pietiläinen luki ja kommentoi käsikirjoitukseni erilaisia versioita.
Hänen innostuksensa tutkimukseen ja kannustuksensa veivät työtäni aina aimo
harppauksen parempaan suuntaan. Kiitos Tarja! Myös KTT Heidi Keso eli
positiivisesti mukana tutkimusmatkallani.
Ystäväni KTÄmmät KTL Merja Jortikka, KTT Kirsi Kostia ja TTM Elina
Kivi ovat jakaneet kanssani pitkäaikaisen ystävyyden. Kiitos Elina vielä viime
hetken avustasi käsikirjoituksen parantamisessa. Pitkät ystävyydet käyvät läpi
erilaisia vaiheita, niin meidänkin. Kiitos teille siitä, että olette olemassa.
Nautin ajastani Tampereen yliopistossa, mahdollisuudesta pysähtyä ja
keskustella muiden tutkijoiden kanssa. KTM Anne-Maria Mikkonen, KTM
Malla Mattila, FT Kalle Pajunen, KTL Manu Aunola, KTL Maija Rökman,
KTM Hannele Mäkelä, KTM Matias Laine, professori Salme Näsi ja monet
muut, teitte ajastani yliopistolla hienon. Kiitos teille!
Käytännön ja tieteen yhdistäminen ei ehkä ole helppoa, mutta se on antoisaa.
Ihmiset, joita olen tutkimusmatkallani tavannut, tekevät liiketoiminnasta sen,
mitä se on. Erityisen paljon olen oppinut haastattelemiltani OnePoint Oy:n
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henkilöiltä sekä heidän sidosryhmiltään. Parhain kiitos suorasta ja avoimesta
tavastanne kuvata liiketoiminnan muutosta. OnePoint Oy:n toimitusjohtaja Vesa
Pihlajamaa ymmärsi ensimmäisellä tapaamisellamme, että tästä voi tulla
kiinnostava matka. Muuta hän tuskin selityksestäni ymmärsikään, olihan
tutkimuksen ajatus vielä epäselvä itsellenikin. Kiitos Vesa uskalluksestasi lähteä
mukaan, innostavista liiketoimintakeskusteluista ja saamastani opista. Olen
saanut mahdollisuuden osallistua eri tavoin yritysten toimintaan ja haluan kiittää
teollisuusneuvos Harri Niemelää, joka luotti kykyyni soveltaa kokemaani ja
oppimaani. Ystäväni, yrittäjät Tuulia Lindh ja Liisa Peltola ovat vetäneet minut
tieteen ja tutkimuksen maailmoista takaisin yrittäjän elämään ja arkeen. Pienikin
yritys voi olla innovatiivinen ja uskaltaa ajatella arvon luomisen liiketoiminnassa
uudella tavalla. On hienoa tuntea teidät.
Kiitän työtäni taloudellisesti tukeneita Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan
rahastoa, Liikesivistysrahastoa ja Marcus Wallenbergin Liiketaloudellista
Tutkimussäätiötä. Erityinen kiitos RESPMAN (Responsible Management and
Long Term Corporate Success) –hanketta rahoittaneelle Suomen Akatemialle
sekä Työsuojelurahastolle, jotka tarjoamalla vuodeksi tutkimusrahoituksen
mahdollistivat hypyn työstäni tutkijaksi. Arvostan työnantajani, Elinkeinoelämän
keskusliiton joustavuutta ja myönteisyyttä opintovapaani järjestämisessä.
Kiitos äidilleni ja isälleni, emäntä Aune Jenny Esteri Myllykankaalle ja
vanhempi konstaapeli Lauri Johannes Myllykankaalle, joille koulutus oli parasta,
mitä he lapsilleen saattoivat tarjota. He eivät ole näkemässä opinnäytteeni
valmistumista, mutta tiedän kyllä sen merkityksen heille. Äiti ja isä osoittivat
omalla elämällään, että kaikkein arvokkain sivistys elää sydämessä, ei
oppikirjoissa. Olen onnellinen, koska perheessäni on aina ollut paljon ihmisiä ja
suhteita. Erityisesti sisareni ovat eläneet vahvasti mukanani tämän matkan.
Kiitos käytännön tuesta, ehditte aina apuun, kun sitä eniten tarvitsin.
Lasse ja Vili. Jokaisena aamuna, tuo päivä sitten mitä tahansa mukanaan,
nousen ylös hyvillä mielin. Kun aamiaispöydässä pieni poika silmät unesta
pöpperöisinä kiipeää syliini, kaikki tuntuu hyvältä ja mahdolliselta. Lasse, Sinä
olet seisonut hätkähtämättä ja turvallisena rinnallani ne kurjat ajat. Ja edelleen
meitä naurattaa yhdessä (HHV). Sinä et tarvitse pitkiä selityksiä, sinä ymmärrät
minut.
Olen omistanut tämän kirjan sidosryhmilleni, kaikille teille, jotka jo mainitsin
ja teille, joita en tähän ole voinut kirjata. Tämä tutkimus, työni ja elämäni
luodaan suhteissa yhdessä teidän kanssanne!
Kokkolan junassa ja Tampereella helmikuussa 2009,
Päivi Myllykangas
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TIIVISTELMÄ
SIDOSRYHMÄSUHTEET LIIKETOIMINNAN ARVON LUOMISESSA
Palveluyksiköstä liiketoiminnaksi, episodi yrityksen elämää
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää liiketoiminnan arvon luomista ja
sen muutosta muuttuvien ja kehittyvien sidosryhmäsuhteiden avulla. Tässä
tutkimuksessa liiketoiminta käsitetään eri sidosryhmien vuorovaikutuksena,
jonka kautta ne luovat arvoa kaikille sidosryhmille. Tutkimuksessa lähdetään
siitä, että ensisijaiset sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa arvon luomisen
prosessissa ja yrityksen johdolla nähdään olevan erityinen, oma roolinsa.
Sidosryhmäsuhteet ovat liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta keskeisiä.
Ne tuovat resurssit saataville. Tästä syystä sidosryhmäsuhteiden kuvaaminen ja
ymmärtäminen on tärkeää.
Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, miten liiketoiminnan arvon
luominen voidaan kuvata ja ymmärtää sidosryhmäsuhteiden tarkastelun avulla.
Tätä selvitettiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla: (1) Millä ulottuvuuksilla
sidosryhmäsuhteita voidaan kuvata ja tarkastella? (2) Miten voidaan ymmärtää ja
kuvata arvon luomista liiketoiminnassa? (3) Miten sidosryhmäsuhteet liittyvät
liiketoiminnan arvon luomiseen muutostilanteessa?
Tutkimuksen kohdeilmiö on yrityksen liiketoiminnan arvon luomisen
muutos. Tutkimuksen kohteeksi valittiin yksi yritys. Strateginen muutos suuren
konsernin alueellisesta palveluyksiköstä itsenäiseksi yritykseksi pakottaa
kysymään kenelle ja miten arvoa luodaan. Tutkittava ajanjakso oli yli kolme
vuotta sijoittuen vuoden 2004 alkupuolelta vuoden 2007 alkuun. Tutkimuksen
aineiston hankinnassa käytettiin mahdollisimman avoimia, strukturoimattomia
haastatteluita. Tutkimus toteutettiin intensiivisenä tapaustutkimuksena, jossa
kohdetta lähestyttiin aineistolähtöisesti.
Tutkimuksen tulokset ja niiden implikaatiot voidaan jakaa kahteen osaan
analyysivaiheiden perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa, tutkimuksen
sidosryhmäanalyysissä, sidosryhmäsuhdetta tutkittiin sidosryhmäajattelun
keskeisellä mallilla, sidosryhmäsuhteen tärkeyden mallilla, joka määrittää
todelliset sidosryhmät vallan, legitimiteetin ja kiireellisyyden perusteella. Mitä
enemmän sidosryhmään liittyy mainittuja ominaisuuksia, sitä tärkeämmän roolin
sidosryhmä johdon silmissä saa. Tämän mallin avulla etsittiin vastausta
kysymykseen, millä ulottuvuuksilla sidosryhmäsuhteita voidaan kuvata ja
ymmärtää. Sidosryhmäsuhteiden tärkeyden mallilla määritettiin ja luokiteltiin
sidosryhmät eri sidosryhmätyyppeihin. Sidosryhmät jaettiin attribuuttien
perusteella todellisiin, odottaviin ja piileviin sidosryhmiin kohdeyrityksen eri
strategisissa vaiheissa. Yhdistämällä sidosryhmätyypit ja kohdeyrityksen
liiketoiminnan strategiset vaiheet saatiin kuvatuksi suhteiden dynamiikka eli se,
kuinka eri sidosryhmät voivat eri strategisissa vaiheissa menettää tai saavuttaa
sidosryhmäominaisuuksiaan. Tutkimalla yrityksiä, niiden toimintaa ja suhteita
ajallisena ilmiönä, voidaan mallin avulla päästä dynaamiseen tapaan kuvata
sidosryhmäsuhde, kuten tässä tutkimuksessa on tehty.
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Tutkimuksen perusteella voi todeta, että sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmien
tärkeyden malli auttavat yritystä löytämään todelliset sidosryhmät, joihin tulisi
kiinnittää tarkempi huomio liiketoiminnan arvon luomisessa. Analysoidut
ominaisuudet, valta, oikeutus ja kiireellisyys, eivät kuitenkaan riittävässä
paljastaneet, mikä sidosryhmäsuhteissa on keskeistä arvon luomisen muutoksen
kannalta.
Toisessa analyysivaiheessa jatkettiin edellä mainitun mallin perusteella
määritettyjen todellisten sidosryhmäsuhteiden analyysiä. Analyysillä pyrittiin
löytämään vastaus siihen, miten liiketoiminnan arvon luominen voidaan
ymmärtää sidosryhmäsuhteiden avulla. Jatkoanalyysi toi esiin sen, että
kohdeyrityksen liiketoiminnan arvon luominen ja sen muutos kiteytyivät
sidosryhmäsuhteissa seuraaviin tekijöihin: (1) suhteen historia, (2) sidosryhmien
tavoitteet, (3) vuorovaikutus suhteessa, (4), tiedon jakaminen suhteessa, (5)
luottamus sidosryhmien välillä ja (6) osaaminen. Liiketoiminnan arvon luomisen
muutos ja arvon luominen sidosryhmäsuhteissa näyttävät muotoutuvan muun
muassa näiden tekijöiden kautta. Kun liiketoiminnan arvon luomisen prosessia
lähdetään muuttamaan, on näihin sidosryhmäsuhteissa esiintyviin tekijöihin
kiinnitettävä huomiota. Analyysi vahvistaa näkemystä, että sidosryhmäanalyysin
lisäksi on keskityttävä sidosryhmäsuhdeanalyysiin.
Tämä tutkimus on myötävaikuttanut kuvailevan sidosryhmätutkimuksen
kehittämiseen
tutkimalla
yrityksen
tosiasiallisia
sidosryhmäsuhteita.
Sidosryhmätutkimus on selvittänyt ja identifioinut erilaisia sidosryhmiä, mutta
sidosryhmäsuhteet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Suhteen dynaaminen
luonne ja sen kuvaaminen ovat alkaneet kiinnostaa tutkijoita myöhemmin.
Tutkimus edistää liiketoiminnan arvon luontiin liittyvää kirjallisuutta
osoittamalla, että omistajien ja asiakkaiden lisäksi myös muut sidosryhmät
voivat olla liiketoiminnan arvon luomisessa olennaisia. Yrityksen liiketoiminnan
muutoksessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä sidosryhmälähestymistapa
tuo näkyväksi ja hyväksyttäväksi kaikki sidosryhmäsuhteet ja sen, että yrityksen
ei tule maksimoida yhden sidosryhmän intressejä suhteessa toisiin sidosryhmiin.
Liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta tärkeäksi nousee kysymys, miten
arvoa luodaan sidosryhmäsuhteissa.
Tutkimuksessa osoittautui myös, että yrityksellä voi olla toimintaansa kaksi
näkökulmaa: yhteiskunnallisen toimijan ja liiketoiminnan. Parhaimmillaan
prosessit kietoutuvat yhteen ja samalla kun kehitetään esimerkiksi lähialueen
infrastruktuuria
tai
palveluita
tehdään
hyvää
liiketoimintaa
verkostokumppaneiden kanssa. ‟Hyvän tekemisen‟ ja ‟rahan tekemisen‟
prosesseja on vaikea erottaa käytännössä toisistaan, mutta käsitteellisesti
yhdistelmä kuvaa sitä, mistä vastuullisessa liiketoiminnassa on kyse.
Avainsanat: Sidosryhmäsuhteet,
liiketoiminnan arvon luominen

sidosryhmien

tärkeyden

analyysi,
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ENGLISH SUMMARY
VALUE CREATION IN STAKEHOLDER RELATIONSHIPS
From a corporate sub-division to an independent service company
This research examines how business value is created in stakeholder
relationships. The purpose of the study is to understand the ways in which
stakeholder dynamics affect a change from a production company to a services
company. The stakeholder salience model is used for stakeholder identification
and prioritization and the main point of interest is to understand stakeholder
relationships and their relevance in the value creation process of business. This
task is achieved by answering the research question: “How to describe and
understand value creation in business through the change and evolvement of
stakeholder relationships?” The research objectives are: (1) what are the
dimensions of stakeholder relationships? (2) how to describe and understand
value creation in business? and (3) how are stakeholder relationships related to
value creation in a changing environment?
The research consists of a single case-study in a medium-size service
company that has changed from being a division of a large industrial corporation
to becoming an independent service company providing all services from „one
point‟. The data was collected through personal interviews with managers using
open-ended questions. In the data analysis, the history of the company was first
outlined. The second step was to identify the different stages of the development.
The third step involved “mapping” stakeholders within each stage, evaluating the
power, legitimacy and urgency of the stakeholder relationships, and drawing
stakeholder maps for each of the stages. Finally, a synthesis of the salience
framework and strategic stages of the case company and its stakeholders was
made. The empirical results indicate that in the case of strategic change, where
the value creation of a firm is in transition, stakeholder salience analysis can
reveal the definitive stakeholders and give a solid basis for analyzing value
creation. However, stakeholder salience analysis alone is not sufficient from the
value creation point of view. The relationships should be studied further, and
additional characteristics for the stakeholder relationships need to be ascertained.
The empirical analysis of this research continued with a thorough content
analysis of the interviews from the value creation point of view. Based on this
analysis, six characteristics of stakeholder relationships emerged: (1) history of
the relationship, (2) objectives of the stakeholders, (3) interaction in the
relationship, (4) information sharing in the relationship, (5) trust between
stakeholders, and (6) the potential of a stakeholder to learn. This analysis
brought the research of stakeholder relationships closer to the actual value
creation of business.
This research contributes to the body of stakeholder literature by providing
an in-depth analysis of the dynamics of stakeholder relationships as a part of
change in value creation. The study contributes to the descriptive stakeholder
research by elucidating real life stakeholder relationships. Stakeholder research
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has been extensively interested in defining stakeholders while stakeholder
relationships have not attracted as much attention. The study also relegates
stakeholder research to the level of business value creation acknowledging such
that “doing the right thing” and ”making money” are not mutually exclusive.
Thus, instead of looking at stakeholder relations either from ethical point of view
or from business point of view is not enough; these issues are inextricably
linked. The study moreover provides evidence that stakeholders other than
customers and owners are also important in the value creation process, which has
usually been defined through the lenses of customer-firm relationships or from
the viewpoint of creating value to owners.
The research is concluded by arguing that analyzing stakeholders is not
enough with regard to value creation; an analysis of stakeholder relationships is
needed. The question of who and what really counts should be replaced by the
question of how value is created in stakeholder relationships.
Key words: Stakeholder relationships, stakeholder salience analysis,
business value creation
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1. JOHDANTO

1.1. Liiketoiminnan punainen lanka
Yrityksen liiketoiminta kohtaa haasteita, joita aiemmin ei ole ilmennyt tai ne
eivät ole olleet yhtä merkittävässä roolissa. Väestön ikääntyminen, tiedon
merkityksen kasvu ja teknologioiden uudistuminen ovat jokapäiväisiä asioita.
Globalisaation ohella informaatioteknologioiden esiinmarssi on muuttanut
tuntemaamme organisaatiota ja liiketoiminnan perusluonnetta. Muutoksen aikaan
saama paradoksaalisuus on postmodernien organisaatioiden tyypillinen piirre.
Ympäristön epävarmuuden ymmärtäminen ja sietäminen astuvat modernismin
periaatteiden,
yhdenmukaisuuden
vaatimuksen
ja
suoraan
linjaan
järjestäytymisen tilalle. Toiminnan jäykkyys, joka seuraa modernismin
periaatteiden noudattamista, saattaa olla nykyisessä ympäristössä kohtalokasta.
(Child & McGrath 2001, 1144) Uusia taloudellisia ja sosiaalisia paradigmoja
edustavat tutkijat uskovat, että maailma käy läpi perusteellista muutosta ja
vallitsevat mallit, joilla olemme aiemmin organisaatiota ja liiketoimintaa
hahmottaneet eivät saa tästä riittävässä määrin kiinni (mm. Freeman ym. 2007a,
Child & McGrath 2001, Ramírez 1999, Dyer & Singh 1998). Tutkijat etsivät
toisenlaisia tapoja ajatella liiketoimintaa. Jos teoriat eivät auta selittämään
nykyisten organisaatioiden toimintaa modernismin periaatteilla, on teorioiden
muututtava entistä monimuotoisemmiksi ja dialektisemmiksi.
Liiketoiminta ja siihen liittyvät muutokset tekevät tutkijoiden ja käytännön
toimijoiden elämän mielenkiintoiseksi. Organisaatioiden kokema muutos, joka
sekä laajentaa että syventää yritysten toimintaa, haastaa ymmärryksen yrityksen
liiketoiminnan arvon luomisesta. Yrityksen arvon luomisen prosessi on
näyttäytynyt viimeisen kahden vuosisadan aikana lähinnä teollisen
tuotantoajattelun kautta. Perinteisen arvon tuottamisen mallin (mm. Porter 1985)
mukaan arvoketjun eri solmukohtien rajat ovat selkeät ja organisaatioiden
erottaminen on helppoa. Yritykset lisäävät peräkkäisessä järjestyksessä
tuotokseen arvoa ennekuin ohjaavat sen seuraavalle toimijalle ketjussa. Yritysten
välinen raja määräytyy pääsääntöisesti toimittajan ja asiakkaan välillä, jolloin
organisaatiot ovat tekemisissä toistensa kanssa vain taloudellisten liiketoimien
kautta palveluiden tai tavaroiden vaihtaessa omistajaa.
Tiedolla sekä verkostoissa luotavilla innovaatioilla (Wheeler ym. 2003, 3) on
yhä voimakkaampi merkitys yritystoiminnassa. Yritykset etsivät erilaisia
keinoja, muun muassa kumppanuuksia, laajentaakseen osaamistaan ja
toimintaansa omien perusresurssiensa ulkopuolelle. Perinteistä arvon luomisen
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näkemystä on syrjäyttämässä virtuaalinen, osaamisiin keskittyvä, yritysten
välistä vuorovaikutusta painottava, kehittyvä, muotoutuva ja yhtaikaisiin
toimintoihin perustuva arvon luominen (mm. Ramírez 1999, Freeman & Liedtka
1997).
Yrityksen arvon luomisen perimmäisenä tarkoituksena ja yrityksen
päätehtävänä on nähty olevan arvon tuottaminen ja varallisuuden kerryttäminen
omistajille. Omistajan näkökulman painottaminen on ollut yleistä sekä
tutkimuksessa (esim. Williamson 1985; Jensen & Meckling 1976) että käytännön
yritystoiminnassa. Agenttiteoria, joka on esimerkiksi modernien laskentatoimen
teorioiden taustalla, sekä transaktiokustannusteoria, ovat pääsääntöisesti
tutkineet omistajien ja johdon välistä suhdetta. Näkemys vain yhden
sidosryhmän merkityksestä yrityksen menestyksen rakentamisessa ja
ylläpitämisessä on kapea. Jos yritystä johdetaan omistajien hyväksi muiden
sidosryhmien kustannuksella, yrityksen pitkän aikavälin toimintakyky ei säily
(Freeman ym. 2007a). Sellaisetkin yritykset, jotka näkevät yrityksen ainoana
legitiiminä päämääränä olevan luoda arvoa sijoittajille ja omistajille, joutuvat
keskittymään muihin sidosryhmäsuhteisiin saavuttaakseen päämääränsä.
Sidosryhmäajattelun (mm. Freeman 1984; Rhenman & Stymne 1963)
mukaan yritystoiminta on jatkuvaa vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.
Jokainen liiketoiminta on monimutkaisen suhdeverkoston ympäröimä, jolloin
informaatio ja sidosryhmäsuhteet ovat sekä merkityksellisempiä että
vakiintumattomampia kuin aiemmin (Svendsen 1998). Läheinen yhteistyö
sidosryhmien kanssa tekee vaikeaksi muun muassa määrittää missä yksi yritys
alkaa ja toinen päättyy (Spence 2004, Child & McGrath 2001, Ramírez 1999,
Dyer & Singh 1998, Mintzberg ym. 1998). Liiketoiminnan monimuotoisuus
näkyy vaihtelevina ja ristiriitaisina odotuksina yrityksen liiketoiminnalle. Johdon
on pystyttävä tarttumaan yrityksen ympäristön muutokseen, sen dynaamisuuteen
ja heterogeenisuuteen. Yrityksen tulee systemaattisesti käydä läpi eri toimijat
ympäristössään, miettiä strateginen toimintatapa ja vastata toimijoiden esittämiin
vaatimuksiin ja odotuksiin. Johdon tulee vakuuttaa osakkeenomistajat päivittäin
osakkeiden arvosta, saada työntekijät toimimaan yhteistyössä ja joustavasti
keskenään, asiakkaat ostamaan tuotteita ja palveluita laajassa mittakaavassa sekä
toimittajat ylläpitämään vahvoja toimitusketjuja. Sidosryhmälähestymistapa
tarjoaa konkreettisten kokonaisuuksien kautta monimuotoisuuden ja muutoksen
ymmärtämiseen sopivan näkökulman. Yrityksen toiminnan punainen lanka,
liiketoiminta ja sen arvo, muodostuvat yrityksen toimintoihin panostavien
sidosryhmien suhteiden joukossa. Asiakkaat, toimittajat, rahoittajat, johtajat ja
alueen toimijat ovat kaikki avainasemassa liiketoiminnassa ollen elintärkeitä
liiketoiminnan onnistumiselle.
Yrityksen päätavoite, riittävä arvon luominen, on liiketoiminnan
menestykselle välttämätöntä. Tässä tutkimuksessa liiketoiminta nähdään eri
sidosryhmien vuorovaikutuksena, jossa luodaan arvoa kaikille sidosryhmille
(Freeman
ym.
2007a).
Liiketoimintaa
pyritään
ymmärtämään
sidosryhmäsuhteiden tarkastelun avulla. Sidosryhmäsuhteet ovat liiketoiminnan
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ytimessä ja siksi liiketoiminnan hahmottamiseksi on tärkeää kuvata ja ymmärtää
sidosryhmäsuhteiden monimuotoisuutta.

1.2. Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen kohdeilmiö on yrityksen liiketoiminnan arvon luomisen muutos.
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää liiketoiminnan arvonluontia
muuttuvien ja kehittyvien sidosryhmäsuhteiden avulla. Strateginen muutos
suuren konsernin alueellisesta palveluyksiköstä itsenäiseksi yritykseksi pakottaa
kysymään kenelle, mitä ja miten arvoa luodaan. Tutkimukseni jäsentää ja
analysoi muutosta sidosryhmäajattelun ja liiketoiminnan arvon luomisen
silmälasien läpi.
Tutkimusongelmani on:
Miten liiketoiminnan arvon luominen voidaan kuvata ja ymmärtää
sidosryhmäsuhteiden tarkastelun avulla?
Tutkimusongelmaa
on
lähestytty
kolmella
alakysymyksellä.
Sidosryhmäsuhteiden tutkimus liiketoiminnassa tai niiden kytkeminen arvon
luomiseen ei ole ollut yleistä sidosryhmäajattelussa. Yrityksen laajeneminen
rajojensa ulkopuolelle laajentaa myös liiketoiminnan arvon luomisen yrityksen
ulkopuolelle. Sidosryhmäsuhteet ovat harvoin ainoastaan yhden yrityksen
hallussa. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä keskitytään sidosryhmäsuhteen
ymmärtämiseen
1. Millä ulottuvuuksilla sidosryhmäsuhteita voidaan kuvata ja
tarkastella?
Arvon käsite on ollut käytössä monessa yhteydessä. Muun muassa rahoitus,
kansantaloustiede, johtaminen, informaatiojärjestelmät, etiikka, estetiikka,
oikeustiede, sosiaalinen tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskeskustelut ovat
käsitelleet arvoa (Normann 2001). Myös liiketoiminnassa arvon luomista on
selvitetty ja ymmärretty monesta eri näkökulmasta käsin. Liiketoiminnan arvon
luomisen voidaan nähdä olevan yksityisen yrityksen päätavoitteen. Toisessa
tutkimuskysymyksessä arvoa lähestytään liiketoiminnan näkökulmasta ja
kysytään:
2. Miten ymmärtää ja kuvata arvon luomista liiketoiminnassa?
Sidosryhmäsuhteen ja liiketoiminnan arvon luomisen kuvaamisen jälkeen
kaksi edeltävää keskustelua linkittyvät toisiinsa ja liiketoiminnan arvon luomisen
ja sidosryhmäsuhteiden yhteyttä pohditaan ja ymmärretään strategisessa
muutostilanteessa.
3. Miten sidosryhmäsuhteet liittyvät liiketoiminnan arvon luomiseen
muutostilanteessa?
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Yrityksen arvo nähdään sen kykynä luoda kestävää varallisuutta kaikille
yrityksen sidosryhmille. Tietyt teoriat, kuten resurssipohjainen näkemys (RBV,
Barney 1991), selventävät liiketoiminnan arvon ja sidosryhmäsuhteiden välistä
yhteyttä. Monet sidosryhmät tarjoavat yritykselle resursseja ja yrityksen suhteet
sidosryhmiin tuovat ne yrityksen saataville (Sachs ym. 2007; Svendsen ym.
2002, 14). Resurssipohjainen ajattelu ei kuitenkaan identifioi, mitä mahdollisia
yhdistäviä linkkejä liiketoiminnan arvon ja sidosryhmäsuhteen välillä voi olla
(Svendsen ym. 2002, 16). Tämän selvittämiseksi tarvitaan uutta empiiristä
tutkimusta.
Tässä tutkimuksessa käsitetään suhteiden sidosryhmiin olevan keskeisiä
liiketoiminnan arvon luomisessa, sillä johtoajatus on, että liiketoiminnan arvo
syntyy
yrityksen
sidosryhmäsuhteissa.
Osallistun
tutkimuksellani
sidosryhmäajattelua koskevaan keskusteluun tuomalla siihen kuvauksen ja
lisäymmärryksen sidosryhmäsuhteesta ja sen merkityksestä liiketoiminnan arvon
luomisessa.
Tutkimuksen kohdeorganisaatio
Tutkimuksen kohdeorganisaatio on OnePoint Oy, jota seurataan vuoden 2004
tapahtumista aina vuoteen 2007 saakka. Vuoden 2004 aikana Kemira Oyj:n
Kokkolan toimipaikka koki voimakkaan rakennemuutoksen. Kemiran
keskittyessä
valitsemiinsa
ydinliiketoimintoihin
pääosa
toimipaikan
tuotannollisista toiminnoista siirtyi uusille omistajille. Palvelutoimintojen varalle
ei ollut valmista suunnitelmaa, mutta selvitykset olivat käynnistyneet ja etenivät
systemaattisesti vuoden 2004 alusta lähtien. Selvitysprojekti toimintojen
järjestämiseksi toteutettiin 2004 loppupuolella.
Palvelu- ja infrastruktuuriyhtiö OnePoint Oy aloitti toimintansa 1.7.2005 ja
sen palvelukseen siirtyvät Kemira Oyj:n palvelutoiminnoissa työskennelleet
henkilöt. Yhtiölle siirrettiin Kemiralla Kokkolassa oleva omaisuus
rikkihappotehdasta lukuun ottamatta. OnePoint Oy oli aloittaessaan Kemiran 100
% omistama.
OnePoint Oy:n pääliiketoiminnoiksi muodostuivat tekniset-, infrastruktuurija tukipalvelut. Tukipalvelut oli tarkoitettu oman toiminnan sujuvuuden
varmistamiseksi
ja
niitä
voitiin
myös
myydä
tarpeen
tullen.
Infrastruktuuripalveluita tarvittiin, koska OnePoint Oy:lle siirtyi merkittävä
määrä infrastruktuuria, josta piti huolehtia. Palveluiden ytimen muodostivat
tekniset palvelut, jotka osoitettiin suoraan asiakkaille.
OnePoint Oy:n liiketoimintakonsepti perustui laajaan palveluvalikoimaan,
yhteistyökumppaniverkostoon ja tunnettuun asiakaskuntaan. Ensisijaisesti
toiminta käynnistyi OnePoint Oy:n alueen (entisen Kemiran) asiakkaista.
Potentiaalisina uusina asiakkaina nähtiin vanhan Outokummun alueen yritykset
ja mahdolliset muut yritykset Kokkolan Suurteollisuusalueen ulkopuolella.
Vuoden 2006 lopulla OnePoint Oy myi sähkönsiirtoliiketoimintansa
Kokkolassa Kokkolan Voimalle. Samalla allekirjoitettiin aiesopimus, jonka
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mukaan Kokkolan Voimalla tai sen osoittamalla ostajataholla on oikeus ostaa
tehdaspalveluyhtiö OnePoint Oy:n koko osakekanta Kemiralta ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana 2007. Kemira Oyj myi tehdaspalveluyhtiö OnePoint
Oy:n osakekannan Kokkolan Voimalle joulukuussa 2006 tehdyn aiesopimuksen
mukaisesti. Sopimus astui voimaan 31.3.2007. Samanaikaisesti Kokkolan Voima
myi liiketoimintasiirtona OnePoint Oy:n kunnossapitotoiminnot Maintpartner
Oy:lle.

1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja rajaukset
Yrityksen taloustiede ja sen teoriat ovat olleet pääsääntöisesti kiinnostuneita
ennakoimaan yritysten käytöstä ulkoisilla markkinoilla. Traditionaalinen
organisaationäkemys kuvaa yrityksen koneena, joka muuttaa resurssit tuotteiksi.
Tuotanto on ollut avainprosessi, joka on määrittänyt poliittista, kulttuurista ja
muuta kehitystä. Yrityksen tehtäväksi nähdään tuloksen maksimointi. Erilaiset
viitekehykset, jotka on luotu traditionaalisen ymmärryksen mukaan, ovat
todennäköisesti vain rajoitetusti soveltuvia tilanteessa, jossa yritykset käyvät läpi
tiedon, teknologian ja globalisaation tuomaa sisäistä ja ulkoista muutosta. (Mm.
Løwendahl & Revang 1998)
Yritysten kohtaama muutos vaatii liiketoiminnan arvon luomiseen
uudenlaista ajattelua, sillä yrityksen taloudellisen arvon maksimointi pitkällä
tähtäyksellä ei ole ainoa ja riittävä tapa kuvata yrityksen arvon luomista. Tässä
tutkimuksessa selvitetään liiketoiminnan arvon luomista (ks. mm. Ramírez &
Wallin 2001, 81) kysymyksillä, kenelle arvoa luodaan ja miten arvoa luodaan.
Tutkimuksessa liiketoimintaa lähestytään sidosryhmäajattelun (Näsi 1995a,
Freeman 1984) avulla. Sidosryhmäajattelu tarjoaa arvon luomiseen laajan,
aiemmassa
tutkimuksessa
vähemmän
käytetyn
näkökulman.
Sidosryhmänäkemykseen perustuvassa yritysmääritelmässä arvon luomisessa
nähdään oleellisena omistajien ja asiakkaiden lisäksi myös muut mahdolliset
sidosryhmät. Sidosryhmäajattelun katsotaan tässä tutkimuksessa riittäväksi
lähestymistavaksi ja tämän valinnan mukaan yrityksen arvon luomiseen ja
ajatteluun, jossa arvon luomisen kohteina nähdään yksinomaan joko omistaja tai
asiakas, keskitytään rajatummin.
Tässä tutkimuksessa yritys käsitetään sidosryhmäsuhteiden solmukohtana
(ks. mm. Post ym. 2002, 7), joukkona toisistaan riippuvaisia ensisijaisten
sidosryhmien välisiä suhteita (Donldson & Preston 1995; mm. Waddock &
Smith 2000). Yritys kuvataan organisaationa, jonka ytimessä on yrityksen
liiketoiminta, johon useat sidosryhmäsuhteet vaikuttavat (ks. 4.2.3.
kohdeyrityksen sidosryhmäkartat eri strategisissa vaiheissa). Liiketoiminnan
hahmottaminen sidosryhmäsuhteiden ytimeen kuvaa sen vuorovaikutukseksi eri
sidosryhmien välillä. Sidosryhmät ovat vuorovaikutuksessa ja tekevät yhteistyötä
muiden sidosryhmien kanssa. Ne eivät vaikuta yritykseen irrallaan muista
sidosryhmistä ollen vuorovaikutuksessa vain kohdeorganisaation kanssa.
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Vuorovaikutuksen monimuotoisuutta lisää myös se, että sidosryhmät voivat
omata useita eri sidosryhmärooleja.
Yrityksen liiketoiminta määritellään tutkimuksessa suhteiden kokoelmana,
jossa tietyillä ryhmillä on intressi liiketoiminnan muodostavissa toiminnoissa.
Liiketoiminta on arvon luomista yhteisesti, vuorovaikutuksessa yrityksen
sidosryhmille, jotka määrittyvät arvon luomisprosessissa ensisijaisiksi
toimijoiksi (mm. Clarkson 1995).
Panos (stake) määritetään tässä tutkimuksessa lähinnä intressiksi tai
osuudeksi yrityksessä, jolloin panos vaihtelee intressistä aina lailliseen
vaatimukseen omistajuudesta. Näiden kahden ääripään välillä ”oikeus” voi olla
laillinen tai moraalinen. (Carroll & Buchholz 2006, 67) Sidosryhmä asettaa
panoksensa yritykseen ja odottaa vastineena saavansa joko rahallisia tai
aineettomia etuja, yleensä vastikkeen, joka on arvokas sidosryhmälle.
Sidosryhmien intressit voivat olla vastakkaisia tai yhteneviä tai jotain näiden
ääripäiden väliltä. Liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta on oleellista,
että intressit ovat riittävän samansuuntaisia, jotta yhteinen arvon luominen
voidaan saada aikaiseksi.
Arvon nähdään perustuvan vuorovaikutukseen, se on ehdollinen ja kiinni
tässä hetkessä. Jotta arvo konkretisoituu, kutsutaan sidosryhmäsuhteet, sillä
arvon konkretisoituminen edellyttää aktiivisuutta ja sitä kehitetään, yhdistellään
ja sovitellaan yhdessä. (Ramírez & Wallin 2001) Liiketoiminnan arvon
luominen, se mikä on arvokasta kenellekin, vaatii suhteen syvää ymmärrystä,
sillä arvo syntyy sidosryhmäsuhteessa. Yrityksen arvo nähdään sen kykynä luoda
kestävää varallisuutta kaikille yrityksen sidosryhmille.
Sidosryhmät määritellään henkilöiksi tai ryhmiksi, jotka voivat vaikuttaa
yrityksen toimintaan tai joihin yritys voi vaikuttaa (Freeman 1984, 46).
Määritelmä on ollut laajalti käytössä sidosryhmiä koskevassa tutkimuksessa. Sen
laajuutta on myös kritisoitu (Phillips 2003), koska sen perusteella lähes kaikki
toimijat ovat yrityksen sidosryhmiä ja määritelmä laimentaa sidosryhmäajattelun
merkitystä.
Määritelmä
kuitenkin
mahdollistaa
sidosryhmäkentän
hahmottamisen laajana, jolloin se ei rajaa ja luokittele yrityksen sidosryhmiä
etukäteen määritellyiksi kokonaisuuksiksi, vaan sidosryhmät on mahdollista
määrittää kunkin yrityksen sen hetkisen tilanteen mukaan (esim. Mitchell ym.
1997, Savage ym. 1991). Johto on omassa erityisessä roolissaan ja se mainitaan
omana sidosryhmänään (ks. Ahlstedt & Jahnukainen 1971). Johto ei ole
tutkimuksessa esitetyssä yritysnäkemyksessä muita sidosryhmien keskellä (ks.
Pajunen 2004, 69). Sillä on rooli, jossa se toisaalta vaikuttaa yhtenä
sidosryhmänä yrityksen liiketoimintaan ja toisaalta edistää vuorovaikutusta ja
keskustelua yrityksen sidosryhmien välillä (Phillips 2003, 159).
Sidosryhmien arvon luominen yhteisesti laajentaa tarkastelun toimijan ja
toiminnan sijasta vuorovaikutukseen (Ramírez 1999, 55). Liiketoiminnan
ymmärtämisen perusta on sidosryhmäsuhteissa ja niiden toiminnan
ymmärtämisessä (Freeman ym. 2007a). Liiketoiminnan tutkimuksen painopiste
siirtyy yrityksestä toimijoiden välisiin suhteisiin, jotka ovat näin muodostumassa
yhä keskeisemmäksi analyysiyksiköksi. (Child & McGrath 2001, Ramírez 1999,
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61; Dyer & Singh 1998; mm. Mintzberg ym. 1998, 258). Yritysten välisiä
suhteita voidaan lähestyä monesta eri teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksen,
joka käsittelee yrityksen suhteita muihin organisaatioihin, voi väljästi ottaen
luokitella kuuluvaksi joko arvoketju- tai sidosryhmäanalyysin alle (Phillips &
Caldwell 2005). Muun muassa resurssiriippuvuusteoria (Pfeffer & Salancik
1978) ja transaktiokustannusteoria (mm. Williamson 1975) ovat laajasti viitattuja
ja usein käytettyjä yritysten välisten suhteiden selittäjiä. Sopimusperusteisessa
(mm. Hill & Jones 1992) näkemyksessä yrityksen ja sidosryhmän suhde perustuu
eksplisiittisille ja implisiittisille sopimuksille, jotka sisältävät keskenään
tunnustetut tulevat oikeudet ja velvollisuudet, jotta savutettaisiin yhteinen etu tai
torjuttaisiin mahdolliset vahingot.
Sidosryhmäajattelu (Freeman 1984) tarjoaa oman näkemyksensä yritysten
välisiin suhteisiin. Suhde ei muodostu yksittäisestä transaktiosta, joten
organisaation kriittisiä riippuvuussuhteita ei kuvata yksinkertaisena
sopimuspohjaisena vaihdantana, vaan niihin liittyy vuorovaikutus ja
verkostovaikutukset. Motivaationa tällaiselle suhteelle on sen tarjoama
mahdollisuus saavuttaa etuja, joita osallistujat eivät voi saavuttaa yksinään (ks.
Galbreath 2002, 14; Dyer & Singh 1998, 662). Yrityksen ja sen liiketoiminnan
määrittäminen sidosryhmäsuhteiden kautta tuo esiin yhteistyönäkökulman, joka
on sidosryhmäyritykselle luontainen toimintatapa. Sidosryhmien väliset
yhteistyösuhteet nähdään vastavuoroisina, kehittyvinä ja yhdessä määriteltyinä,
jolloin luottamuksen (mm. Blomqvist 2002; Wicks ym. 1999) merkitys on
huomioitava suhteessa.
Sidosryhmätutkimus on suuntautumassa kohti verkostopohjaista, suhteellista
ja prosessimaista näkemystä yrityksen sidosryhmäsitoumuksista (Steurer 2006,
56; Post ym. 2002, 6–7). Sidosryhmäajattelu ja verkostoteoriat lähenevät näin
toisiaan. Verkostomaisia lähestymistapoja onkin käytetty lisääntyvässä määrin
sidosryhmäsuhteen kuvaukseen (mm. Pajunen 2006, Rowley 1997).
Verkostotutkimuksessa verkostoihin on esillä useita eri näkökulmia (Möller ym.
2004, 216–229), mutta tutkimuksen perustutkimusyksikkö on kahdenkeskiset
suhteet, joista näkökulma kohdistetaan yleensä verkostoon (Lindfelt & Törnroos
2004, 337).
Strategiset verkostot ovat mielenkiinnon kohteena silloin, kun kyse on
liiketoimintaverkostojen tasosta. Strategiset verkostot on määritelty muun
muassa erillisten, mutta toisiinsa yhteydessä olevien organisaatioiden pitkän
aikavälin tarkoitukselliseksi sopimukseksi, joka sallii jäsentensä hankkia tai
ylläpitää kilpailuetua suhteessa verkoston ulkopuolisiin kilpailijoihin (Jarillo
1988, 32). Yleensä verkosto muodostuu muodollisesti itsenäisistä, mutta
tosiasiassa toisistaan hyvin riippuvaisista organisaatioista, suhteet ovat
ennemminkin yhteistyöhakuisia kuin kilpailevia ja verkostolla voi olla oma
verkostoidentiteetti (Sydow 1991, 3). Verkoston muodostava ryhmä ei ole
selviytyäkseen riippuvainen yhdestä yksiköstä ja jäsenten osallistuminen
verkostoon voi olla vapaaehtoista (Gilroy 1991, 8).
Tämän työn empiirisen tutkimuksen lähtökohtana ollut sidosryhmäajattelu on
harvemmin ollut esillä kuvattaessa liiketoimintaa. Sidosryhmäajatteluun on
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kirjoitettu sisään vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulma, eikä niitä eroteta
liiketoiminnasta. Eettisyys ja liiketoiminnan vastuullisuus ovat puolestaan hyvin
harvoin olleet esillä verkostoajattelussa (ks. Lindfelt & Törnroos 2004).
Verkostonäkökulman ja sidosryhmänäkökulman painotukset ovat olleet erilaiset.
Sidosryhmätutkimusta on tehty enemmän muun muassa yrityksen sosiaalisen
vastuun ja ympäristötutkimuksen kentässä. Teollisessa verkostoteoriassa taas
taloudellisen arvon muodostuminen on keskeistä. Sidosryhmätutkimuksessa on
harvemmin lähestytty liiketoimintaa ja liiketoiminnan arvon luomista vastaavalla
tavalla ja taloudellisen arvon muodostuminen on jäänyt siinä vähemmälle
huomiolle.
Sidosryhmäajattelun ja verkostoteorioiden lähentyessä toisiaan jää tämän
tutkimuksen näkökulmasta rajattavaksi se, miksi liiketoiminnan ymmärtämisen
lähtökohdaksi on valittu verkostoteorioiden sijaan sidosryhmäajattelu. Tämän
tutkimuksen kohteena eivät ole verkostot tai niiden rakenteet, verkostojen
muodostuminen tai yrityksen asema verkostossa. Tutkimuksessa ollaan
kiinnostuneita sidosryhmien välisistä suhteista ja siitä, mitä suhteet kertovat
liiketoiminnan arvon luomisesta. Sidosryhmäajattelussa sidosryhmillä on monia
eri päämääriä ja mikä tahansa sidosryhmistä voi olla ensiarvoisen tärkeä
yrityksen selviytymiselle. Yritys voi olla erittäin riippuvainen sidosryhmistään,
jopa niin, ettei sillä ole vaihtoehtoja, vaan yrityksen on osallistuttava
“verkoston” toimintaan (ks. Myllykangas 1998). Sidosryhmäajattelun voi
nykyisessä muodossaan nähdä olevan yksi viitekehys verkostoajattelun
moninaisessa kentässä.

1.4. Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksessani on viisi päälukua. Ensimmäisessä luvussa, johdannossa, käyn
läpi yritysten toimintaan liittyviä muutoksia, ja näihin perustuen nostan esiin
tutkimuksessa käyttämäni teoreettiset lähestymistavat, sidosryhmäajattelun ja
liiketoiminnan arvon luomisen. Luvussa kuvaan, miksi tutkittava ilmiö on
mielenkiintoinen ja kiinnostava niin tutkijalle kuin myös yleisellä tasolla.
Taustan lisäksi johdannossa käyn läpi tutkimuksen tavoitteen ja
tutkimusongelman sekä tutkimuksen keskeiset käsitteet ja rajaukset.
Toisessa luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksessa käytetyn teoriataustan.
Luvussa lähestyn yrityksen liiketoiminnan arvon luomiseen liittyvää
kirjallisuutta muun muassa kysymällä, kenelle ja miten arvoa luodaan. Käyn läpi
sidosryhmäajattelun olennaiset kysymykset ja tuon esiin sen, mitä annettavaa
sidosryhmäajattelulla on liiketoiminnan arvon luonnista käytävään keskusteluun.
Esitetyllä kirjallisuusanalyysillä pyrin löytämään tutkittavan ilmiön luonteen ja
sisällön ymmärtämiseen liittyviä oleellisia tekijöitä. Luvun lopussa esittelen
viitekehyksen avulla kirjallisuusanalyysin pohjalta syntyneen ymmärryksen.
Kolmannessa luvussa keskustelen tutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja
siitä, miten tutkimus on toteutettu. Vaikka raportti on kirjoitettu kuvioon yksi
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esitettyyn muotoon, on tutkimuksen eteneminen ollut hermeneuttista kehää
muistuttava prosessi, ja sen etenemistä on pyritty selventämään lukijalle luvussa
kolme. Luvussa annetaan kuvaus siitä, mitä ymmärrän tapaustutkimuksella ja
miten tutkittava tapaus on valittu. Lisäksi luvussa kerrotaan tutkimusaineiston
hankinnasta, millaista aineistoa on käytetty ja kuinka aineistoa on analysoitu.
Sanallisesti kuvatun tutkimusprosessin lisäksi luvussa on esitetty kyseinen
prosessi kuvion muodossa. Luvun lopuksi arvioidaan tutkimuksen laatua.
Neljäs luku on tutkimuksen laajin. Siinä pyrin näyttämään lukijalle, miten
laadullinen tutkimusprosessi eteni kohti syvempää ymmärrystä tutkittavasta
ilmiöstä. Empiirinen osuus alkaa kohdeyrityksen kuvauksella, jossa esitetään
kaksi erillistä prosessia, alueeseen ja yrityksen liiketoimintaan yhdistyvät
prosessit. Luku jatkuu empiirisen aineiston sidosryhmäanalyysillä, joka jakautuu
kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden analyysi ja toisessa vaiheessa keskitytään näiden sidosryhmäsuhteiden
tarkempaan analyysiin liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta. Luvun
lopussa esitän synteesin kohdeyrityksen sidosryhmäsuhteista ja niiden
merkityksestä liiketoiminnan arvon luomisessa.
Viidennessä luvussa käyn tutkimuksen loppukeskustelun, mitä tutkimukseni
on antanut sidosryhmäajattelun ja liiketoiminnan arvon luomisen tieteelliseen
tutkimukseen.
Luvussa kerrotaan
tutkimuksen
empiiriset tulokset,
johtopäätökset, arvio tuloksista sekä teoreettiset johtopäätökset. Lopuksi esitän
tutkimukseni
perusteella
päätelmiä
käytännön
liiketoimintaan,
jatkotutkimusajatuksia sekä tutkimuksen rajoitteet.
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Kuvio 1.
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Tutkimuksen rakenne

2. LIIKETOIMINNAN ARVON
LUOMINEN JA
SIDOSRYHMÄAJATTELU

2.1. Arvo ja arvon luominen - miksi yritys on olemassa
Taloustieteen lähtökohta on ollut yhtenäisen yrityksen teorian kehittäminen.
Merkittävän panoksen taloustieteen historiaan on antanut neoklassinen teoria,
jonka alkujuuret ovat nykyaikaisessa kansantaloustieteessä, ja joka on yksi
parhaiten tunnettuja yrityksen teorioita (Cochran 1994, 96). Tunnettu teollisen
organisaatiotaloustieteen tutkija, Nobel-voittaja Ronald Coase, kehitti yrityksen
teoriaa aina 1930-luvulta saakka pohtien yrityksen olemassaolon syitä. Hänen
kysymyksensä oli, miksi taloudelliset aktiviteetit järjestetään mieluummin
muodollisen organisaation (hierarkia) kautta kuin käyttäen yksinkertaisesti suoria
markkinakontakteja (markkinat). Coase kehitti yritysteoriaa koskevan ajattelunsa
keskeiseksi käsitteeksi transaktiokustannuksen (mm. Williamson 1985).
Useita muitakin ehdotuksia on tarjottu yrityksen teoriaksi ja yrityksen
olemassaolon syyksi. Organisaatioteoria on kiinnostunut yritykseen liittyvistä
näkökulmista, jotka neoklassinen teoria ohittaa. Organisaatioteoria hylkäsi
ajatuksen yrityksestä ainoana päätöksentekijänä ja näki yrityksen monien
yksilöiden
monimutkaisena
organisaationa.
Muun
muassa
käyttäytymistieteellinen teoria (behavioral theory, Cyert & March 1963) on
yrittänyt
yhdistää kansantaloustieteen ja organisaatiolähestymistavat.
Myöhemmin kehittynyt resurssiperustainen näkemys (resource-based view RBV,
mm. Barney 1991) selittää yrityksen muodostuvan resurssien tai resurssien
yhdistelmien ympärille. RBV ei niinkään ole yrityksen rakenteen ja
käyttäytymisen teoria vaan se pyrkii selittämään ja ennakoimaan sitä, miksi tietyt
yritykset pystyvät luomaan kestävän kilpailuedun. (Grant 1996)
Yhden ns. yrityksen teorian sijasta on useita selityksiä sille, miksi yritys on
olemassa. Edellä mainitut teoriat olivat eräitä näistä selityksistä. Teorioilla on eri
tarkoitus ja siksi myös eri validiteettikriteerit ja implikaatiot (Donaldson &
Preston 1995, 70). Taloustieteellisen ajattelun historiassa kaksi peruskysymystä
koskien yrityksen teoriaa ovat käsitelleet teoriaa taloudellisesta arvosta ja teoriaa
taloudellisen arvon jakamisesta (Asher ym. 2005).
Arvo on käsitteenä ollut esillä käytännössä ja teoriassa antiikin ajoista lähtien
ja sillä on ollut monia erilaisia merkityksiä sen mukaan, missä yhteyksissä sitä
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on käytetty (Ramírez 1999). Platon oli todennäköisesti ensimmäinen, joka toi
esiin käyttöarvon ja vaihtoarvon eron. Arvo ja arvot erotettiin käsitteenä
toisistaan. Filosofit ja etiikan tutkijat keskittyivät yksilön, ryhmän tai
yhteiskunnan inhimillistä käyttäytymistä ohjaaviin arvoihin. Heidän
näkökulmansa oli normatiivinen ja pääteemaksi nousi oikean erottaminen
väärästä. Arvon käsitettä tutkittiin moraalifilosofiassa aina 1800-luvulle sekä
moraalisesta että taloudellisesta näkökulmasta kunnes kansantaloustiede
erottautui omaksi tutkimusalueekseen. (Lindfelt & Törnroos 2006, 332–333;
Haksever ym. 2004, 292; Ramírez 1999, 50–51)
Arvon käsite on ollut käytössä monessa yhteydessä. Kansantaloustiede on
ollut kiinnostunut asian tai tavaran arvosta, joka pääsääntöisesti käsitetään eri
asiaksi kuin hinta. Kansantaloustieteen lisäksi arvoa ovat käsitelleet omasta
näkökulmastaan muun muassa rahoitus, johtaminen, informaatiojärjestelmät,
etiikka,
estetiikka,
oikeustiede,
sosiaalinen
tasa-arvokeskustelu
ja
oikeudenmukaisuuskeskustelu (Normann 2001). Adam Smith (1776) on
merkittävästi vaikuttanut siihen, miten arvo edelleen käsitetään. Arvon on nähty
olevan jotain sellaista, joka kumuloituu tuotantoprosessissa ja päättyy
tuotteeseen. Arvo määrittyy sellaiseksi, mitä asiakkaat ovat lopputuloksesta
valmiita maksamaan. Ylivoimainen arvo syntyy, kun yritys tarjoaa
edullisempaan hintaan vastaavat edut kuin kilpailijansa tai kun yritys tarjoaa
ainutlaatuisia etuja, jotka tasapainottavat pyydetyn, kilpailijoita korkeamman
hinnan. (Porter 1985, 38)
Yrityksen liiketoiminnan arvo on laajasti käytetty käsite sekä käytännössä
että tutkimuksen piirissä, mutta yhtenäistä näkemystä sen sisällöstä ei ole
syntynyt. Arvo määrittyy kunkin käytössä olevan näkökulman mukaan eri
tavoin. Liiketoiminnan arvo on käsite, joka on monimerkityksinen niin
tutkijoiden kuin liiketoimintaa harjoittavienkin näkökulmasta. Useat tutkijat
etsivätkin keinoja löytääkseen käytännöllisen ja kiinnostavan tavan kuvata arvoa
ja arvonluontiprosessia. (Wheeler ym. 2003, 2) Liiketoiminnan arvo yhdistetään
useasti yrityksen arvostamiseen liittyvään keskusteluun. Taloudellisen arvon
maksimoinnin on väitetty olevan yrityksen ja sen johdon tärkeimmän tehtävän.
Kaikki yrityksen päätökset tulisi tehdä niin, että ne kasvattavat yrityksen pitkän
aikavälin markkina-arvoa. Koko yrityksen yhteen laskettu arvo muodostuisi siten
yrityksen taloudellisten saatavien arvojen summasta, sisältäen muun muassa
oman pääoman, velat ja optiot. (Jensen 2001, 299) Yritys ei enää kuitenkaan ole
vain markkinoilla arvioitujen komponenttiensa summa, vaan ainutlaatuisten
vahvuuksien yhdistelmä, joka voi olla arvokkaampi kuin osiensa summa
yhteensä (Asher ym. 2005, 16).
Riittävä arvon luominen on yrityksen toiminnalle ja liiketoiminnan
menestykselle välttämätön tekijä. Yrityksen markkina-arvo tai kirjanpitoarvo
sisältää harvoin kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen tuloksentekokykyyn
ja kokonaisarvoon. Yrityksen taloudellisen arvon maksimointi pitkällä
aikavälillä ei ole ainoa ja riittävä tapa kuvata yrityksen arvon luomista yritysten
käydessä läpi tiedon ja teknologian tuomaa laajaa muutosta. Yritysten kohtaama
muutos vaatii myös liiketoiminnan arvon luomiseen uudenlaista ajattelua. Arvo
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perustuu vuorovaikutukseen, se on ehdollinen ja aikaan sidottu. Arvo ei ole siis
vain objektiivinen (vaihdanta) ja subjektiivinen (hyöty) ja joka määritetään
ainoastaan rahassa. (Ramírez 1999, 61) Arvon konkretisoituminen edellyttää
aktiivisuutta ja sitä ei vain lisätä peräkkäisessä järjestyksessä (value added), vaan
sitä kehitetään, yhdistellään ja sovitellaan yhdessä (Ramírez & Wallin 2001,
61−64). Arvo on dynaaminen käsite, jossa on monia puolia, jotka vaihtelevat
ajan kuluessa, tilanteen muuttuessa tai asiakkaiden välillä (Spence 2004, 68).
Liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa arvon luominen (ks. mm. Ramírez &
Wallin 2001, 81) on esiintynyt organisaation päätavoitteena ja sen on katsottu
olevan yrityksen koko olemassaolon tarkoituksen (Woiceshyn & Falkenberg
2008). Yrityksen strateginen johtaminen käsittelee laajamittaisia ja
problemaattisia kokonaisuuksia (Näsi 1995a, 27), kuten yrityksen arvon
luomisprosessia. Tässä tutkimuksessa yrityksen strateginen johtaminen ja
erityisesti liiketoiminnan arvon luominen nähdään sidosryhmätutkimuksen
silmälasien läpi. Sidosryhmälähestymistapa sopii laajojen ja monimutkaisten
ilmiöiden ymmärtämiseen. Tutkimuksessa puhutaan sidosryhmäajattelusta
(stakeholder thinking) tai sidosryhmälähestymistavasta (stakeholder approach)
(Näsi 1995a).
Liiketoiminnan arvon luomista lähestytään seuraavassa luvussa etsimällä
vastauksia kahteen kysymykseen: kenelle ja miten arvoa liiketoiminnassa
luodaan.

2.2. Neoklassisen teorian ja sidosryhmäajattelun
vuoropuhelu: Kenelle arvoa luodaan
Modernissa teollisessa yhteiskunnassa tuotanto on ollut avainprosessi.
Neoklassisen teorian mukaan yritys on yksikkö, joka muuttaa panokset
tuotoksiksi tietyn teknologian avulla ja tämän muutoksen oletetaan maksimoivan
automaattisesti yrityksen tuottoja. Neoklassinen teoria pyrkii selittämään
kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten tuotantopäätöksiä, investointeja ja
hinnoittelupäätöksiä ohjaavat taloudelliset periaatteet. (Donaldson & Preston
1995, 70) Neoklassiseen talousteoriaan, tai omistajateoriaan, kuten sitä myös
kutsutaan, perustuvat tutkimukset ottavat lähtökohdakseen arvon luomisen
ensisijaisesti omistajille. Erityisen selvästi tämä on tullut esiin neoklassisen
teorian tunnetun edustajan Milton Friedmanin tutkimuksissa (Friedman 1970).
Neoklassisen talousteorian tutkijana hän esitti yrityksen keskeisimmän tehtävän
olevan osakkeenomistajien eduista huolehtimisen. Hänen näkemyksensä mukaan
osakkeenomistajien ensisijaisuuden hyväksyminen yritystoiminnassa takaisi
myös muille sidosryhmille parhaan mahdollisen tuloksen.
Keskustelun siitä, kenelle liiketoiminnan arvoa tulee luoda ja kenelle tulee
olla lojaali, on nähty alkaneen jo 1930-luvulta, kun Berle ja Means julkaisivat
klassisen teoksensa, jossa yrityksen omistuksen ja valvonnan eroon otettiin

27

kantaa ensimmäisen kerran (Berle & Means 1967). Varsin pian Berle päätyi
lopputulokseen, jonka mukaan yritystä tulisi johtaa sen omistajien hyväksi.
Näkemys siitä, että omistajat ovat arvon luomisprosessin keskeisiä kohteita, ei
ollut riittävä Berlen aikalaiselle, professori Doddille. Hän näki asian toisin ja
laajensi joukkoa, jolle arvoa tulee luoda. Hänen mukaansa yritys toimi
vastatakseen laajemman sidosryhmäjoukon tarpeisiin (Teubner 1985, 149–150).
Pari vuosikymmentä kirjansa julkaisemisen jälkeen Berle totesi, että heidän
keskinäinen keskustelunsa näyttää päätyvän ainakin sen hetkisen tilanteen
mukaan professori Doddin näkemyksen hyväksi (Goodpaster 1993, 239).
Keskustelu liiketoiminnan arvon luomisen kohteesta alkoi 1900-luvun
alkupuolella ja se on jatkunut näihin päiviin saakka (mm. Charron 2007;
Sundaran & Inkpen 2004; Sternberg 1997; Preston & Sapienza 1990, 362–363).
Neoklassisen teorian perusajatus yrityksestä on ollut myös monen strategisen
johtamisen teorian taustalla. Tämä on tuottanut strategiatutkimusta, jossa
keskeistä on ollut ymmärtää yrityksen ulkoisten voimien vaikutusta
liiketoimintaan. Strategisen johtamisen tutkijat näkivät strategian vastaamisena
ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin; toimialan suuntauksia tuli seurata ja sen mukaan
linjattiin yrityksen sisäiset resurssit ja osaamiset uudelleen (Freeman ym. 2007a,
Løwendahl & Revang 1998). Tämä näkemys on esitetty muun muassa Michael
Porterin (1980, 1985) uraauurtavissa tutkimuksissa. Toinen näkökulma
strategisen johtamisen tutkimukseen on käsittänyt vastaamisen sisältäpäin
tulevaan haasteeseen. Yrityksen sisäiset resurssit ja näkemys yrityksen suunnasta
vaikuttivat strategian muotoutumiseen. Yrityksen sisäinen monimuotoisuus
otettiin huomioon ja vasta toisena käsiteltiin ulkoisia vaatimuksia. Kysymykset
kuten, mitä haluamme olla ja millaisia osaamisia ja resursseja tarvitsemme
päästäksemme siihen, olivat tärkeitä. Molemmissa strategiakäsityksissä on
implisiittisenä nähtävissä omistajien ja heille tuotetun arvon keskeisyys.
(Freeman ym. 2007a, Løwendahl & Revang 1998)
Toinen yrityksen arvon luomisen kannalta pitkään tutkimuksen kohteena
ollut suhde on asiakassuhde. Mitä ennakoimattomammaksi maailma muuttui ja
mitä vaativampia asiakkaat olivat tuotteiden suhteen, sitä enemmän asiakkaat
näkyivät strategisessa ajattelussa. Yrityksen ja asiakkaan suhde on keskeinen
liiketoiminnalle ja sen onnistumiselle. Asiakassuhdetta on käsitelty laajalti myös
markkinointitutkimuksessa viimeisten vuosikymmenien aikana (ks. Vargo &
Lusch 2004, 3). Arvon tuottaminen asiakkaalle ja yhdessä asiakkaan kanssa
nousi tutkimuksessa kiinnostavaksi teemaksi 1990-luvulla (Ramírez 1999,
Normann & Ramírez 1993, ks. Ramírez & Wallin 2001). Tämä lähtökohta on
myös liiketoimintaverkostoihin keskittyneellä tutkimuksella, jossa verkostot on
nähty arvonluontijärjestelminä, joissa asiakkaat ovat aina yhdessä organisaation
kanssa tuottamassa arvoa (Möller & Rajala 2006, 6). Palvelujen markkinoinnin
ja suhdemarkkinoinnin näkökulmat (mm. Grönroos 2000) ovat puolestaan
tuoneet suhteen asiakkaaseen keskeiseksi tutkimuksessa. Asiakassuhdetta on
pääsääntöisesti tutkittu erillisenä muista yrityksen suhteista, jolloin
asiakassuhdejohtaminen (customer relationship management) ei ole niinkään
painottanut suhteiden välistä dynaamista vuorovaikutusta. Riippuvuussuhteessa
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olevien järjestelmien perusoletus on, että liiketoimen eri osapuolten tulokset ovat
kietoutuneita muiden toimenpiteiden ja tulosten kanssa. (Child & McGrath 2001,
1139; ks. Peppard & Rylander 2006, 133; Galbreath 2002, 9) Suhteet ovat siis
yhteydessä toisiinsa ja jos yhdessä tapahtuu muutos, tapahtuu muutoksia myös
muissa suhteissa.
Sidosryhmäteoria on kuvattu sidosryhmätutkimuksessa usein neoklassisen
talousteorian
haastajana,
vaikka
näyttöä
teorioiden
suoranaisesta
vastakkaisuudesta on vaikea löytää. Keskustelu sidosryhmäteoria vastaan
omistajateoria lienee saavuttanut älyllisen umpikujansa, eikä vastakkainasettelu
tuota teoriakeskusteluun uusia avauksia (Wheeler & Davies 2004, 53).
Viimeaikoina keskusteluun on tuotu seuraavat näkökulmat, jotka antavat
mahdollisuuden tarkastella teorioita eri tasoilla ja nähdä ne ennemminkin
toisiaan täydentävinä kuin vastakkaisina näkemyksinä. Sidosryhmäteoriassa
analyysin taso on yrityksen johdon rutiineissa, kun omistajateoria puolestaan
tarjoaa näkökulman rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Toiseksi, omistajateoria
tarjoaa makrotason näkökulman markkinoiden toimintaan ja sidosryhmäteoria on
väline jokapäiväisten toimintojen käsittelemiseen. Saattaa myös olla, että
laajuudeltaan erilaiset yritykset voivat ajattelussaan hyödyntää eri
lähestymistapoja. Sidosryhmäteoria on käyttökelpoisempi yrittäjävetoisissa
yrityksissä ja omistajateoria soveltunee paremmin vakiintuneempien yritysten
toimintaan. (Freeman ym. 2004, 368)
Neoklassinen teoria korostaa omistajia sidosryhmänä, ja strategisen
johtamisen sekä markkinoinnin tutkimuskenttä ovat tuoneet esiin lisäksi
asiakkaan ja asiakassuhteen. Sidosryhmäajattelu ei tyydy näkemykseen, jossa
yrityksen perustarkoituksen nähdään olevan arvon tuottamisen ensisijaisesti
osakkeenomistajille tai asiakkaille. Sidosryhmätutkijoiden mukaan monilla
ryhmillä on oikeuksia ja myös vaikutus organisaation tuloksiin (Wang &
Dewhirst 1992, 115). Sidosryhmätutkijat ovat laajentaneet ehdotuksellaan
yritykselle merkittävien suhteiden määrää. Yhden sidosryhmän asettaminen
ensisijaiseksi, oli se sitten asiakas tai omistaja, ei sidosryhmäajattelun mukaan
nykyisessä taloudessa tuota yritykselle pitkällä aikavälillä tulosta ja ole
kannattavaa yrityksen arvon luomisen näkökulmasta. Sidosryhmäajattelu tuo
esiin sen, että liiketoiminta on pohjimmiltaan inhimillistä ja ihmisten aikaan
saamaa. Neoklassinen teoria ei painota tätä puolta liiketoiminnasta ja jättää sen
usein huomiotta. Yrityksen arvon luomisen näkökulmasta sidosryhmäteoria
laajentaa ja täydentää neoklassisen talousteorian näkemystä siitä, keille kaikille
liiketoiminnan arvoa tulee luoda.
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2.3. Arvon luominen ja arvon valtaaminen
liiketoiminnassa: Miten arvoa luodaan
2.3.1. Materiaalivirtaperusteisesta informaatiotalouteen
Yrityksen arvon luomisen prosessi on liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa
viimeisen kahden vuosisadan ajan näyttäytynyt lähinnä teollisen logiikan kautta.
Perusoletuksena teollisessa ajattelussa on, että lisäarvoa tuotetaan peräkkäisissä
prosessin vaiheissa, joissa jokainen yksittäinen vaihe voidaan optimoida
itsenäisesti ja siten hyödyntää koko yrityksen arvonluontiprosessia (Skoog 2003,
487). 1980-luvulla esitetty ja vahvan aseman saanut arvoketjuajattelu (Porter
1985) perustuu tähän logiikkaan. Jokainen yritys hakee paikkansa
arvojärjestelmässä ja yritykset lisäävät arvoa tuotantopanokseen ennen sen
siirtämistä seuraavalle toimijalle ketjussa. Organisaation rajat määrittyvät
ostamis- tai tuottamispäätösten perusteella. Teollisessa logiikassa strateginen
analyysiyksikkö on liiketoimintayksikkö, ja yritysten välinen kilpailu on
keskeistä.
Talous on muuttumassa ja muuttunut materiaalivirtaperusteisesta
informaatioperusteiseksi. Postmodernissa maailmassa tavaratuotanto väistyy
taloudellisessa merkityksessä asteittain sivuun informaatiohyödykkeiden ja
palveluiden astuessa esiin. Muutos haastaa aiemman näkemyksen, jossa
taloudellisen tuloksen perustana oli mahdollisimman tehokas yrityksen
resurssien yhdisteleminen ja hyödyntäminen. Samalla kasvava tietointensiivisyys
vaikuttaa organisaatiorakenteisiin niin, että kiinteät rajat sekä hierarkkinen
ohjaus ja autoritääriset suhteet menettävät merkitystään ympäristön
dynaamisuuden ja epävarmuuden lisääntyessä. (Child & McGrath 2001, mm.
Løwendahl & Revang 1998)
Monet tutkijat määrittävät arvoketjun perinteiseksi arvoajatteluksi (mm.
Haksver ym. 2004, Vanhaverbeke 2001, Ramírez 1999, Freeman ym. 1997,
Normann & Ramírez 1993). Traditionaalinen näkemys perustuu fyysisiin
tuotteisiin, keskittyy yrityksen rajojen sisäpuolelle ja näkee toiminnan
suoraviivaisena ja tiettyä järjestystä noudattavana sekä muuttumattomana ja
ennalta määrättynä (Freeman & Liedtka 1997, 289; mm. Ramírez 1999).
Arvoketjua ja sen tulkintavoimaa ei nähdä riittävänä esimerkiksi
palveluyritysten, tietointensiivisten yritysten tai e-liiketoiminnassa olevien
yritysten kuvaamiseen ja ymmärtämiseen. (Mm. Woiceshyn & Falkenberg 2008,
Peppard & Rylander 2006, Amit & Zott 2001, Stabell & Fjeldstad 1998)
Traditionaalisen arvonmuodostusajattelun on syrjäyttämässä virtuaalinen,
osaamisiin keskittyvä, yritysten välistä vuorovaikutusta painottava, kehittyvä,
muotoutuva ja yhtaikaisiin toimintoihin perustuva arvon luomisen näkemys.
(Freeman & Liedtka 1997, 289; mm. Ramírez 1999)
Arvoketjumalli on teollisen ajan kuvaus, jonka mukaan asiakkaat ”tuhoavat”
yrityksen heille tuottaman arvon (Ramírez 1999, 49). Normann & Ramírez
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(1993) esittivät vaihtoehtoisen mallin, jossa arvon ”tuhoaminen” väistyy arvon
luomisen tieltä. He puhuvat arvon luomisesta yhdessä useampien toimijoiden
kanssa. Tässä näkemyksessä asiakkaat eivät tuhoa arvoa, vaan luovat sitä. Arvoa
ei vain lisätä, vaan sitä luodaan yhteisesti ja jatkuvasti uudelleen erilaisia arvoja
edustavien toimijoiden kesken (ks. Ramírez 1999). Palvelu tai tuote nähdään
moninaisten toimintojen tuloksena: lukemattomat taloudelliset liiketoimet ja
sopimukset toimittajien, asiakkaiden, työntekijöiden, johtajien ja muiden kesken
vaikuttavat tuotteeseen, joka on konkreettinen ilmentymä arvon
luomisjärjestelmässä olevien toimijoiden suhteista. Kaikki tuotteet tai palvelut
perustuvatkin yhä enemmän toimintoihin ja niitä kutsutaan tarjoamiksi
(offerings). (Normann & Ramírez 1993, 68) Ajattelu murtaa perinteisen eron
tuotteen ja palvelun välillä yhdistäen ne toimintopohjaisiksi tarjoamiksi
(Ramírez & Wallin 2001, 66), joiden avulla asiakkaat voivat itse luoda oman
lisäarvonsa. Kun tarjoamat monimutkaistuvat, muuttuvat myös tarjoamien
perustana olevat suhteet monimutkaisemmiksi. Arvo luodaan monimuotoisissa
suhderyhmittymissä ja kilpailu markkinoilla on tarjoamien välinen, ei enää
yksittäisten yritysten välinen. (Normann & Ramírez 1993; ks. Normann 2001,
50)
Freeman & Liedtka (1997) puhuvat arvon luomisesta (value creation) vs.
arvon valtaamisesta (value capture1). Kannattavassa liiketoiminnassa arvon
luominen ja arvon valtaaminen ovat molemmat merkittävässä osassa. Kun
arvoketjua tarkastellaan laajemmasta sidosryhmänäkökulmasta, eikä keskitytä
pelkästään toimittaja-yritys-asiakas ketjuun, on painotus enemmän arvon
luomisessa kuin arvon valtaamisessa tai jakamisessa osallisten kesken (ks.
Nahapiet & Ghoshal 1998). Jos painotus on arvon valtaamisessa, ensisijaiseksi
huolenaiheeksi nousee vastakkainasettelu ”minun intressini” vastaan ”sinun
intressisi”. Asiakkaan ja toimittajan lisäksi mukaan tarvitaan myös muun muassa
työntekijät ja erilaiset viranomais- ja hallinnolliset sidosryhmät. Työntekijöillä
on sidosryhmäajattelun mukaan tärkeä osuus arvon luomisessa. Työntekijöitä ei
nähdä arvon luomisessa vain välillisesti arvoa tuottavina, vaan heillä on
itseisarvo yrityksen toiminnassa. (Freeman & Liedtka 1997) Muun muassa nämä
kaksi edellä mainittua sidosryhmää perinteinen arvoketjuajattelu ottaa
annettuina, vaikka molemmille on olemassa markkinat. Esimerkiksi
nykytaloudessa kunnat ja seutukunnat kilpailevat parhaista yrityksistä ja
osaavien työntekijöiden rekrytoiminen ei enää ole itsestään selvää, vaan heistä
kilpaillaan monin eri tavoin.
Arvonmuodostus ja kaupankäynti ovat läheisessä yhteydessä ajatukseen
arvon muodostamisesta sidosryhmille (Freeman ym. 2004, 365). Arvon
luominen voidaankin nähdä, ei vain lisäarvon tuottamisena toiselle, vaan eri
arvoja edustavat sidosryhmät luovat arvoa yhdessä ja jatkuvasti uudelleen
1

Käytän tutkimuksessani value capture -käsitteestä käännöstä arvon valtaaminen. Päädyin

ensin käyttämään käännöstä arvon kaappaaminen, joka toi esiin eron arvon luomisen
käsitteeseen. Totesin kuitenkin käännöksen olevan sävyltään kielteisen, eikä se mielestäni
sellaisena vastannut value capture -käsitteen sisältöä.
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(Ramírez 1999; ks. Hillman & Keim 2001, 127; Harrison & St. John 1996, 52).
Yrityksen arvonluontiprosessia on tarkasteltu erilaisten teoreettistenviitekehysten
avulla. Teollinen näkemys on useamman vuosikymmenen aikana lyönyt vahvasti
leimansa yrityksen arvon luomisen prosessiin. Talouden perusteiden muutos
edellyttää kehittyvää, uutta ajattelua perinteisen ajattelun rinnalle. Asiakkaat,
toimittajat ja muut sidosryhmät yhdistyvät yhä useammin yrityksen arvon
luomisessa (Skoog 2003, 487). Teollinen näkemys arvon muodostumisesta voi
edelleen olla toimiva, mutta arvon luominen yhteisesti antaa mahdollisuuden
laajempaan ymmärrykseen liiketoiminnasta.

2.3.2. Kiinteästä pääomasta aineettomaan pääomaan
Organisaatiot tarvitsevat selviytyäkseen resursseja ja organisaatioiden on oltava
vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotka tarvittavia resursseja hallitsevat. Jos
resurssit ovat kriittisiä tai uhkaavat organisaation olemassaoloa, on resurssien
haltijoilla mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon ja sen olemassaoloon ja näin
ollen sen kykyyn muodostaa arvoa liiketoiminnalle. Resurssiriippuvuusteoria
(resource dependency theory) ymmärtää organisaation ryhmittymänä, jossa ovat
edustettuna erilaiset ja vaihtelevat intressit. Organisaatio nähdään
kauppapaikkana, jossa määräämis- ja vaikutusvaltaa vaihdetaan. (Pfeffer &
Salancik 1978, 258–259) Resurssiriippuvuusteoria keskittyy resursseihin, joita
organisaation on selviytyäkseen hankittava organisaation rajojen ulkopuolelta.
Resurssiriippuvuusteoria eroaa resurssipohjaisesta näkemyksestä (resource-based
view RBV), joka määrittää organisaation ryhmittymäksi tai nipuksi resursseja ja
osaamisia (ks. Barringer & Harrison 2000, 373). Resurssipohjainen ajattelu
(RBV) näkee yrityksen resurssien olevan yrityksen sisällä ja ensisijainen
tutkimuskohde on yritys. Resurssit muodostuvat aineellisesta ja aineettomasta
omaisuudesta. Tämän näkemyksen mukaan erikoistuneiden resurssien ja
osaamisten ainutlaatuinen yhdistäminen ja johtaminen voi johtaa arvon
luomiseen (Barney 1991). Tähän päädytään kuitenkin vain, jos resurssit ovat
arvokkaita ja harvinaisia markkinoiden näkökulmasta, ja ne eivät ole helposti
kopioitavissa eivätkä korvattavissa. Klassisessa julkaisussaan Penrose (1959)
korostaa, että resursseilla ei ole itseisarvoa, vaan ne ovat arvokkaita vain silloin,
kun niiden avulla tuotetaan arvokkaita palveluita.
Yrityksen resursseja voidaan luokitella eri tavoin. Yleisesti käytetty tapa on
määritellä yrityksen resurssit kiinteisiin ja aineettomiin resursseihin. Kiinteät
resurssit ovat fyysisesti kosketettavia ja niihin kuuluvat muun muassa maa,
rakennukset, materiaali ja raha. Aineettomia resursseja ei voi koskettaa, ja ne
ovat suurelta osin sidoksissa yrityksen henkilöstöön. Aineettomiin resursseihin
voidaan katsoa kuuluvan muun muassa johtajuuden, henkilöstön osaamisen ja
sisäiset liiketoimintaprosessit (Skoog 2003, 487). Aineettomat resurssit voidaan
jakaa esimerkiksi suhderesursseihin (relational resources) ja osaamisiin
(competences). Osaamisiin katsotaan kuuluvan muun muassa tiedon (esimerkiksi
patentit) ja kyvykkyyksien (esimerkiksi erilaiset ohjelmat). Suhderesursseihin
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taas kuuluvat suhteet sidosryhmiin kuten sopimukset ja yrityksen maine, johon
liittyy oleellisesti yrityksen brändi. (DeWit ja Mayer 2005, 113–114) Kiinteät
resurssit on perinteisesti nähty yksinkertaisempana määrittää, mutta myös niille
voi esimerkiksi ympäristötekijöistä ja yhteiskunnallisista tapahtumista aiheutua
yllättäviä rasitteita ja kuluja (Wheeler & Davies 2004, 54–55).

Kuvio 2.

Yrityksen eri resurssityypit (DeWit ja Mayer 2005)

Kiinteät resurssit ovat yrityksen omaisuuden se osa, joka on helppo laskea,
realisoida ja joka heijastuu suoraan yrityksen taseeseen. Aineeton pääoma on
huomattavasti vaikeampi tunnistaa (DeWit ja Mayer 2005, 115). Aineettoman
pääoman on arvioitu muodostavan 60 prosenttia yrityksen arvosta verrattuna
noin 50 vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin yrityksen arvo muodostui lähinnä
koneista ja muusta kiinteästä omaisuudesta (Svendsen 1998, 20). Aineeton
pääoma on viimeisimmän kymmenen vuoden aikana edelleen lisännyt osuuttaan
yritysarvosta.
Laajaa keskustelua on herättänyt se, millä tavoin ja kuinka nopeasti
aineetonta omaisuutta aletaan arvostaa sille kuuluvalla tavalla. Perinteiset
talousmittarit eivät tarjoa tarpeeksi tietoa siitä, miten yritys voi hyödyntää
aineettoman pääoman liiketoiminnan arvon luomisessa. Aineettomien resurssien
lisääntyminen ja niiden merkityksen kasvu on lisännyt kiinnostusta muihinkin
kuin talousmittareihin. Yrityksen vakiintuneiden talouden ja ohjauksen
mittareiden tulisi ottaa huomioon muun muassa yrityksen tiedon, osaamisen,
suhteet, tutkimuksen ja kehityksen ja linkittää ne yrityksen arvoon. (Mm.
Svedsen ym. 2002, 21; Skoog 2003, 487). Edellä mainitut asiat jäävät helposti
yrityksestä kertovien taloudellisten tunnuslukujen ulkopuolelle. Esimerkki
laajemmasta näkökulmasta on yritysten käytäntöihin levinnyt balanced scorecard
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–malli (Kaplan & Norton 1993), joka sisältää talouden näkökulman lisäksi
asiakastyytyväisyyden, henkilöstön oppimisen ja liiketoimintaprosessien
tehokkuuden arviointia.
Strategiaa on kuvattu arvon luomisen taidoksi, jossa yhdistetään ne resurssit,
jotka ovat tärkeitä nykytaloudessa eli tieto ja suhteet sekä organisaation
osaaminen ja asiakkaat (Normann & Ramírez 1993). Tutkimuksissa
aineettomista resursseista viitatuimpia ovat tieto ja yrityksen suhteet eri
toimijoihin. Läheinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tekee vaikeaksi
määrittää yrityksen rajat, sen missä yksi yritys alkaa ja toinen päättyy. Tällainen
on hyvin tyypillistä virtuaalisille organisaatioille. (Spence 2004, 66)
Liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta katsottuna tutkimuksen kohde ei
ole vain yksittäinen yritys (Amit & Zott 2001, 511) tai toimiala, vaan
arvonluontijärjestelmä, josta tulee keskeinen tekijä yrityksen strategisessa
suunnitteluprosessissa. Tämä muutos on vallankumouksellinen ja edellyttää
organisaation rajapintojen ja organisaatiorakenteiden uudelleen määrittelyä sekä
kykyä johtaa yli rajojen (Vanhaverbeke 2001, 101; ks. Yläranta 2006).
Dynaamisessa ympäristössä yrityksen strategiseksi tehtäväksi muodostuu
osaamisten ja suhdeverkostojen toistuva konfigurointi ja uudelleen
yhdistäminen. Yritykset ylläpitävät kilpailuetuaan jatkuvalla sisäisten
osaamistensa järjestämisellä ympäristön vaatimusten mukaan. Ympäristön
vaatimukset selvitetään dialogilla sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kesken.
Nopeasti globalisoituvassa, tietointensiivisessä taloudessa arvon luomisen
perusta on siirtymässä kiinteästä omaisuudesta aineettomaan omaisuuteen.
Edellä kuvattu muutos yrityksen todellisuudessa antaa mahdollisuuden tulkita
arvon luomisen liiketoiminnassa joksikin ei-lineaariseksi, jota ei voi ilmaista tai
mitata pelkästään rahana (Skoog 2003, 488). Sidosryhmäsuhteet, jotka katsotaan
kuuluvaksi aineettomaan omaisuuteen, ovat liiketoiminnan arvon luomisessa
yrityksen arvokas resurssi, joskin aliarvostettu sellainen. Tiedon vaihto on arvon
luomisen ytimessä ja osa suhteen rakentamista (Spence 2004, 66; ks. myös
Galbreath 2002; Cummings & Doh 2000). Positiiviset sidosryhmäsuhteet ovat
oleellisia, jotta aineeton omaisuus voidaan muuttaa aineelliseksi, muun muassa
uusiksi palveluiksi (Svendsen ym. 2002, 10). Sidosryhmäajattelua ei nähdä
ainoastaan moraalisesti tärkeänä (mm. Kujala 2001), vaan liiketoiminnallisena
välttämättömyytenä maailmassa, jossa kilpailuetu on enenevässä määrin peräisin
inhimillisen ja sosiaalisen pääoman sisältämistä aineettomista arvoista (Clarke
1998, 192).
Tehokas sidosryhmäjohtaminen voi muodostaa sosiaalisesti monimutkaisia
resursseja, jotka voivat parantaa yrityksen kykyä suoriutua kilpailijoitaan
paremmin pitkän aikavälin arvon luomisesta (Hillman & Keim 2001, 127).
Yrityksen arvo ilmaistaan sen kyvyllä luoda kestävää varallisuutta kaikille
yrityksen sidosryhmille. Tehtävä, joka kuuluu yrityksen kiinteille ja
aineettomille resursseille, ja erityisesti suhderesursseille, sisältäen vakaat suhteet
kaikkiin merkittäviin sidosryhmiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään
aineettomista resursseista erityisesti sidosryhmäsuhteisiin, joiden katsotaan
olevan liiketoiminnan arvon luomisessa keskeisessä roolissa.
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2.4. Sidosryhmälähestymistavan keskeiset elementit
2.4.1. Sidosryhmälähestymistapa

2.4.1.1. Sidosryhmäajattelun kehitys
Sidosryhmäajattelun taustalla on kirjallisuus, joka tulkitsee organisaatiota
avoimena järjestelmänä (ks. Katz & Kahn 1966). Organisaatio muotoutuu
suhteiden monimutkaisessa verkostossa, jossa eri toimijat ja niiden vaikutukset
muokkaavat organisaatiota ja sen saavuttamia tuloksia. Eri vaikutuksia on
mahdotonta
kuvata
yksinkertaisilla
syyja
seurausolettamuksilla.
Sidosryhmäajattelun näkyvyys ja kehittyminen liittyvät R. Edward Freemaniin,
joka 1984 esitteli sidosryhmälähestymistavan uraauurtavassa teoksessaan ja
jatkoi
työtään
yhdistämällä
yrityksen
yhteiskuntavastuuajattelun
sidosryhmäjohtamiseen (Freeman & Gilbert 1987; Freeman 1984).
Sidosryhmäkäsite esiintyi ensimmäisen kerran SRI:n sisäisessä muistiossa
vuonna 1963, mutta se on jäljitetty aina vuoteen 1932 (Preston ym. 1990, 362;
Freeman 1984, 31). Sen jälkeen sidosryhmistä on puhuttu ainakin neljällä eri
alueella: yrityssuunnitteluun, systeemiteoriaan, yrityksen yhteiskunnalliseen
vastuuseen ja organisaatioteoriaan liittyvässä kirjallisuudessa (Freeman 1984,
33–43). Pohjoismaissa käsite on tuttu ja se on ollut laajassa käytössä 1960-luvun
puolesta välistä sekä organisaatiotutkimuksessa että käytännössä yritysten
strategisessa suunnittelussa (Näsi 1995b; Rhenman 1967).
Neoklassisen
teorian
ja
sidosryhmäteorian
jonkin
asteisen
vastakkainasettelun lisäksi sidosryhmätutkimuksessa on 1990-luvulla ollut esillä
keskustelu siitä, tulisiko sidosryhmäteorian muodostaa yhtenevä yrityksen teoria
(Jones & Wicks 1999). Keskustelu sai alkunsa Donaldson & Prestonin (1995)
julkaistua tutkimuksensa, jossa he erottavat sidosryhmäteoriaan pääsääntöisesti
kolme lähestymistapaa. He määrittivät nämä lähestymistavat kuvailevaksi,
välineelliseksi ja normatiiviseksi (Donaldson & Preston 1995, vrt. Steurer 2006).
Kuvaileva sidosryhmätutkimus analysoi sidosryhmäjohtamista sellaisena kuin se
organisaatiossa ilmenee (mm. Butterfield ym. 2004, Calton & Payne 2003,
Frooman 1999). Välineellinen sidosryhmäteoria (Jones 1995) tutkii yrityksen
sidosryhmäjohtamisen ja saavutetun tuloksen välistä yhteyttä (mm. Orlitzky ym.
2003; Heugens ym. 2002, Berman ym. 1999, Ogden & Watson 1999).
Normatiivinen sidosryhmäteoria puolestaan esittää, että sidosryhmillä itsessään
on oikeutettu intressi yrityksen toimintaan, ja johdolla on moraaliset velvoitteet
sidosryhmiä kohtaan (mm. Goodpaster 1993). Donaldson ja Preston (1995)
toteavat, että kaikki lähestymistavat ovat tärkeitä, mutta normatiivinen teoria on
kaikkien muiden perusta. Kuvaileva, välineellinen ja normatiivinen
lähestymistapa eivät ole tutkimuksessa aina selvästi erotettavissa toisistaan, vaan
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ovat osin päällekkäisiä. Freeman (1995) on ehdottanut vielä neljättä
lähestymistapaa, jota hän kutsuu vertauskuvalliseksi lähestymistavaksi.
Keskustelu yhtenevän sidosryhmäteorian (Jones & Wicks 1999)
mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta on pysynyt esillä sidosryhmätutkimuksessa
(mm. Freeman 1999; Friedman & Miles 2002; Steurer 2006, 56).
Teoriakeskustelua normatiivisen ja kuvailevan lähestymistavan integraatiosta on
edistänyt mm. Jones ym. (2007) todetessaan, että johdon todellinen käytös on
kietoutunut yhteen sen kanssa, miten sen pitäisi vastata sidosryhmiin liittyviin
asioihin.
Normatiivinen
lähestymistapa
onkin
pohjana
yrityksen
yhteiskuntavastuuta käsittelevälle tutkimukselle. Normatiiviset kysymykset
nähdään tärkeinä myös siksi, että ne erottavat sidosryhmäteorian muista
teorioista organisaatiotieteissä. Tällaisia teorioita ovat muun muassa
resurssiriippuvuusteoria ja institutionaaliset teoriat. (Jones ym. 2007; 137, 153)
Freeman ym. (2004, 368) esittävät, että yhden kokonaisvaltaisen
sidosryhmäteorian sijasta on olemassa monta mahdollista normatiivista ydintä eli
vastausta kysymyksiin, jotka muodostavat sidosryhmäteorian ytimen (genre).
Useissa teorioissa on kytkentä sidosryhmäajatteluun ja siksi kokonaisvaltaisen
sidosryhmäteorian rakentaminen on ajatuksellisesti harhaanjohtava. Näin on
erityisesti silloin, kun sidosryhmäajattelu nähdään keskeisenä tekijänä ihmisten
arvon luomista käsittelevässä tarinassa. (Freeman 1995) Yhtenevän teorian
rakentamista oleellisempana voi nähdä monipuolisen empiirisen tutkimuksen
(Freeman 1999; ks. Reynolds ym. 2006, 297–298), joka tuottaa erilaisia tapoja
ymmärtää yrityksen toimintaa sidosryhmänäkökulmasta.

2.4.1.2. Sidosryhmät ja sidosryhmien intressit
Organisaatio on sosiaalinen ja tekninen järjestelmä, johon eri sidosryhmillä on
vaikutuksensa. Organisaatiolla ei sinällään ole omaa päämäärää, vaan
organisaatio muodostuu sidosryhmiensä päämääristä. (Rhenman & Stymne 1964,
60–61) Yrityksen strategian, yrityksen tarkoituksen voi tiivistää siten, että se
muotoutuu toisistaan riippuvaisten odotusten verkostossa, ja näitä odotuksia
esittävät yritykseen toimintaan liittyvät osalliset omien tavoitteidensa mukaan
(Freeman ym.1988, 833; mm. Rhenman & Stymne 1964, 60–61, 68).
Kenellä sitten on mahdollisuus, tarve tai intressi vaikuttaa yrityksen arvon
luomiseen? Tällaiset yrityksen toimintaan vaikuttavat toimijat voidaan määritellä
henkilöiksi tai ryhmiksi, jotka voivat vaikuttaa yrityksen päämääriin tai joihin
voidaan vaikuttaa yrityksen toiminnan kautta (Freeman 1984, 46). Määritelmää
on lainattu laajalti eri tutkimuksissa. Myöhemmin Post ym. (2002) totesivat, että
yrityksen sidosryhmät ovat yksilöitä tai ryhmiä, jotka vaikuttavat joko omasta
halustaan tai vastoin tahtoaan yrityksen varallisuuden muodostumiseen ja
toimintaan, ja nämä sidosryhmät ovat yrityksen potentiaalisia edunsaajia tai
riskin jakajia (Post ym. 2002, 8; ks. Kochan & Rubinstein 2000, 369; ks. myös
yhteenveto eri sidosryhmämääritelmistä Mitchell ym. 1997, 858).
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Sidosryhmien panokset (stakes) voidaan määrittää kysymällä mikä panos
(pääoma, taloudellinen, vaikutusvalta) sidosryhmällä on yrityksen toiminnassa
(Freeman & Reed 1983; ks. myös Phillips 2003). Panos voidaan määrittää
intressiksi tai osuudeksi yrityksessä2. Panos voi vaihdella intressistä aina
lailliseen vaatimukseen omistajuudesta. Näiden kahden ääripään välillä ”oikeus”
voi olla laillinen tai moraalinen. (Carroll & Buchholz 2006, 67) Yritykseen
asettamiensa panosten tilalle sidosryhmät odottavat palkkiota esimerkiksi rahaa,
tavaraa tai sosiaalista hyvää (Rhenman & Stymne 1964, 23–24; mm. March &
Simon 1958).
Sidosryhmän panoksen (ks. esimerkiksi taulukko 1) ymmärtäminen ja
määrittäminen yrityksen toiminnassa on olennaista arvon luomisen yhteydessä.
Minkälaisen panoksen sidosryhmä on valmis asettamaan yritykseen ja mitä siitä
odotetaan vastineeksi? Mikä tuottaa sidosryhmälle riittävästi arvoa?
Sidosryhmän äänivalta yrityksen toiminnassa (voice) ja osuus yrityksen
tuotoksesta (share) ja täten myös tietynlainen painoarvo tulisi perustua
yritykseen asetettuun panokseen. Mitä enemmän sidosryhmä tuottaa yritykselle
kontribuutiota, sitä suurempi tulee olla äänivallan ja osuuden luodusta arvosta.
(Phillips 2003, 162) Kuinka eri sidosryhmien kontribuutiota arvioidaan ja
mitataan, jää Phillipsin (2003) esityksessä vielä vastausta vaille.
Omistajilla on taloudellinen pääomapanos, jonka vastikkeena he odottavat
sijoituksensa tuottavan riittävässä määrin. Työntekijöiden osaaminen on usein
yrityksen menestymisen tae, ja asettamalla tämän panoksen työntekijät odottavat
työpaikkojensa säilyvän sekä saavansa sopivaa korvausta ja muita työhön
kuuluvia etuja säilyttääkseen toimeentulonsa ja elintasonsa. Asiakkaat odottavat
tiettyjä etuja ostamiltaan tuotteilta ja ovat valmiita panostamaan esimerkiksi
tuotekehitykseen, jos saavutettu arvo lisääntyy. Toimittajille yrityksen menestys
tuo myyntituloja, tilauksia ja he ovat mahdollisesti kiinnostuneita yrityksen
teknologioista tai tutkimus- ja tuotekehityskapasiteetista. Alueelliset toimijat ja
viranomaiset luovat panoksillaan edellytyksiä yrityksen toiminnalle muun
muassa tarjoamalla koulutusta ja saavat vastikkeena yrityksen maksamia veroja
ja tarjoamia työpaikkoja sekä investointeja alueen infrastruktuuriin.
Edellä mainitut panokset kertovat esimerkkeinä sidosryhmien mahdollisesti
kokemasta arvosta. Haksver ym. (2004) ovat kuvanneet arvon luomisen mallin,
jossa kolme dimensiota taloudellinen, ei-taloudellinen ja aika kuvaavat
sidosryhmän saavuttamaa arvoa. Taloudellinen dimensio kuvaa erityisesti lyhyen
aikavälin rahallista vaikutusta sidosryhmiin ja ei-taloudellinen dimensio kertoo
eduista ja kustannuksista, joilla ei ole lyhytaikaista rahoituksellista vaikutusta
sidosryhmiin. Aikadimensio puolestaan kuvaa nopeutta, joilla edut saa
käyttöönsä, ajansäästöä ja aikahorisonttia etujen jatkumisessa. Sidosryhmän
näkökulmasta katsottuna arvoa voidaan luoda tai tuhota, jolloin toisen edut
vähenevät, kun toisen taas lisääntyvät. Tutkimuksen mukaan arvonluonnin
tasapainottaminen kaikille sidosryhmille on johtamisessa pitkällä aikavälillä
2

Näsi (1995a) käy keskustelun ja esittää kuvauksen eri käsitteiden kuten stake, interest,

contribution ja reward suhteista ja painotuksista.
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paras vaihtoehto. (Haksver ym. 2004, 294–295). Edellä kuvatut dimensiot tuovat
esiin sidosryhmille luotavan arvon monimuotoisuuden. Rahallisen arvon lisäksi
muun muassa erilaiset aineettomat edut, kuten arvostus ja yhteistyö, ovat
arvokkaita sidosryhmien näkökulmasta katsottuna.

2.4.1.3. Sidosryhmäanalyysi
Organisaation tehtävä on määrittää eloon jäämisensä kannalta tärkeimmät
sidosryhmät (Rhenman & Stymne 1964, 60–61). Freeman (1984) esittääkin
kolme eri tasoa, jotka tulee ymmärtää, jotta organisaatio saa
sidosryhmäsuhteistaan strategisesti tärkeää tietoa. Sidosryhmäanalyysi tulee
tehdä rationaalisella tasolla, prosessitasolla ja
liiketoimintatasolla.
Rationaalisella tasolla yrityksen tulee selvittää yhteytensä ja sidonnaisuutensa
yhteiskunnalliseen ympäristöön. Yritys tunnistaa sidosryhmänsä ja pyrkii
kuvaaman ne esimerkiksi sidosryhmäkartan muodossa. Tällä tasolla
ymmärretään, mikä intressi sidosryhmällä on yrityksen toiminnassa ja
minkälaisia resursseja sillä on käytössään saadakseen yrityksen toimimaan
haluamaansa tapaan (Freeman 1984, 54–74; ks. mm. Greenley & Foxall 1996).

Kuvio 3.
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Laajan organisaation sidosryhmäkartta (vrt. Freeman 1984, 55)

Sidosryhmien kuvaaminen on kuitenkin vasta alkua. Useat sidosryhmät
voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan eri rooleista käsin. Jos sidosryhmillä on eri
rooleja, organisaation mietittäväksi jää, kuinka tasapainottaa roolit ja kuinka
sidosryhmät priorisoivat roolejaan. Sidosryhmät eivät elä eristyksissä, eikä
kohdeorganisaatio ole heidän ainoa kumppaninsa. Sidosryhmillä on myös omat
verkostonsa ja kokoonpanonsa, joissa ne toimivat. On tärkeää ymmärtää, mikä
intressi sidosryhmällä on yrityksen toiminnassa ja minkälaisia resursseja sillä on
käytössään saadakseen yrityksen toimimaan haluamaansa tapaan. Tämä arviointi
ei kuitenkaan riitä, sillä organisaation havainnot voivat olla aivan erisuuntaisia
kuin sidosryhmien omat havainnot. Siksi rationaalista analyysia tulee seurata
perusteellinen strategisten ja operationaalisten prosessien analyysi ja ymmärrys.
Analyysin tulisikin olla jatkuvaa, koska sidosryhmäkartat eivät ole pysyviä, vaan
muuttuvat organisaation ja sen ympäristön muuttuessa. (Freeman 1984)
Prosessitasolla keskeinen kysymys on ”Mitä ovat ne prosessit, joiden avulla
johdetaan sidosryhmäsuhteita?” Liiketoiminnan tasolla organisaation
päätarkoitus on olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Ilman
vuorovaikutusta ei muillakaan analyysin tasoilla ole merkitystä. Organisaation
neuvottelu- ja kommunikointikyky sidosryhmäsuhteissa on ratkaiseva ja
liiketoimintatason analyysissa on tarkoitus selkeyttää eri yhteyksiä sidosryhmien
välillä. Menestyksekkäät liiketoimet rakentuvat siten, että yritys ymmärtää ja
hyväksyy sidosryhmien oikeutuksen ja käy rutiininomaisesti läpi sidosryhmien
huolenaiheita. (Freeman 1984, 54–74; ks. Rhenman & Stymne 1964, 101–102)
Sidosryhmäanalyysiä on ehdotettu uudelleen muokattavaksi, koska käsitys
sidosryhmästä homogeenisena kokonaisuutena hämärtää ymmärrystä
organisaation ja sidosryhmien välisistä suhteista (ks. tarkemmin Wolfe & Putler
2002, 77; Preble 2005). Sidosryhmäjohtaminen ja tutkimus ovat keskittyneet
sidosryhmiin homogeenisena ryhmänä käsittäen niiden intressin olevan saman.
Sidosryhmän sisäisiin intressieroavuuksiin ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota,
vaikka intressierot saattavat muuttaa ryhmien välisiä rajoja. Sidosryhmien
tutkiminen tästä näkökulmasta lisännee ymmärrystä sidosryhmäluokitteluista
sekä niiden merkityksestä sidosryhmätutkimuksessa.

2.4.2. Sidosryhmien tunnistaminen ja priorisointi

2.4.2.1. Sidosryhmien luokittelu
Useat tutkijat ovat pyrkineet luokittelemaan ja tunnistamaan sidosryhmiä
listaamalla erilaisia joukkoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon tai
joihin organisaation on mahdollista vaikuttaa. Tutkimuksessa on keskitytty
tuottamaan erilaisia ehdotuksia ryhmäjaoiksi ja luokittelemaan sidosryhmiä
niiden käyttämän vaikutusvallan lajin mukaan.
Eräs useasti käytetty tapa on erotella sidosryhmät rajoitettuun tai laajempaan
ryhmään (Windsor 1992, 3–4). Rajoitetumman näkemyksen mukaan sidosryhmiä
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ovat ne, joiden tuki on välttämätön yrityksen selviytymiselle. Useimmin
tällaisina nähdään omistajat, johtajat, henkilökunta, asiakkaat, toimittajat,
kilpailijat ja rahoittajat (Ahlstedt & Jahnukainen 1971, 13–15; ks. myös Post ym.
2002, 17; Carroll 1991, 43; Dalton & Daily 1991, 75).
Laajemmassa versiossa sidosryhmiksi lasketaan myös valtio, kunnat ja kaikki
ryhmät, jotka jollain tavalla voivat olla yrityksen vaikutuksille alttiita. Tällaisia
saattavat olla muun muassa ympäristöjärjestöt ja kuluttajat. Rajoitetumpi versio
sidosryhmistä antaa ymmärtää, että sidosryhmät asettavat taloudellisia, laillisia
tai poliittisia vaatimuksia yritykselle. Laajempi sidosryhmänäkemys kattaa myös
moraaliset vaatimukset yritystä kohtaan. (Windsor 1992, 3–4; ks. myös Kujala
2001; Post ym. 2002, 9–11; Clarkson 1995, 106–107; Starik 1994, 91; Savage
ym. 1991, 62; Greenley 1989, 154–155; Freeman & Reed 1983, 91) Starik toteaa
rajatun ja laajan sidosryhmänäkemyksen eroavan myös siten, että rajatussa
joukossa sidosryhmiksi luetaan vain ”varsinaiset sidosryhmät”, kuten nykyisen
asiakkaat. Laajempaan ryhmään kuuluvat potentiaaliset sidosryhmät eli
esimerkiksi nykyisten asiakkaiden perheet (Starik 1994, 91) ja mahdollisesti
myös ympäristö (Starik 1995). Eräät tutkijat ovat lisänneet sidosryhmiin myös
yksilöt ja ryhmät, jotka ajavat ympäristön, muiden kuin ihmislajin ja tulevien
sukupolvien asiaa (Wheeler & Sillanpää 1997, 168).
Greenley puolestaan luokitteli sidosryhmät kolmeen laajaan ryhmään, ja
merkittävänä vaikuttajana sidosryhmäjaossa oli vallan jakautuminen omistajien
ja johdon välillä. Sisäisinä sidosryhminä Greenley käsittää omistajat,
päätöksentekijät, työntekijät ja liitot. Markkinasidosryhminä vaikuttavat
asiakkaat, kilpailijat ja toimittajat. Ulkoisia sidosryhmiä ovat puolestaan valtiot,
poliittiset ryhmät, rahoittajat, aktivistityhmät ja monet muut, joilla on
potentiaalia vaikuttaa yrityksen toimintaan. (Greenley 1989, 154–155; ks. myös
Goodpaster 1993, 231; Johnson & Scholes 1984, 117; Rhenman 1967, 36)
Clarkson (1995, 106–107) tiivistää asian siten, että ensisijaisiin sidosryhmiin
kuuluvat osakkeenomistajat ja investoijat, työntekijät, asiakkaat ja toimittajat
sekä tämän lisäksi valtion ja seutukunnan viranomaiset. Toissijaisiin
sidosryhmiin kuuluvat ne, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa tai jotka
vaikuttavat yrityksen toimintaan, mutta eivät ole oleellisia yrityksen
selviytymiselle eivätkä ole suoraan liikesuhteessa yritykseen. Media ja suuri
määrä eturyhmiä ovat tämän määritelmän mukaan toissijaisia sidosryhmiä.
Post ym. (2002, 9–11) jaottelivat sidosryhmät kolmen strategisen
ulottuvuuden suhteen. Nämä ulottuvuudet ovat yrityksen resurssit,
toimialarakenne ja yhteiskuntapoliittinen areena. Resurssipohjaisiin sidosryhmiin
kuuluvat asiakkaat, työntekijät ja investoijat. Toimialarakenteen mukaan
ryhmiteltyihin sidosryhmiin kuuluvat muun muassa toimittajat, strategiset
allianssit,
ammattijärjestöt
ja
toimialaa
säätelevät
organisaatiot.
Yhteiskuntapoliittiselle areenalle kuuluvat muun muassa suhteet seutukuntaan ja
valtioon tai tiettyihin yksityisiin organisaatioihin.
Sidosryhmän identiteetistä on keskusteltu laajasti, mutta yhtenäistä
näkemystä ei ole kehittynyt. Liian laaja määritelmä uhkaa sidosryhmätermin
mielekkyyttä. Jos jokainen on jokaisen sidosryhmä, teoria luo vain vähän, jos
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lainkaan, lisäarvoa (Phillips 2003). Lisäksi yhteiskunnan tietovaltaisuus tuottaa
muutoksia myös organisaatiorakenteeseen ja prosessien johtamiseen. Yritysten
rajojen muuttuessa epäselvemmiksi ja läpäisevimmiksi muun muassa
sidosryhmien luokitteleminen yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin sidosryhmiin
osoittautuu epätarkoituksenmukaiseksi (ks. Løwendahl & Revang 1998;
Harrison & St. John 1996).
Yrityksen kyky saada aikaan kestävää varallisuutta ja kyky luoda pitkän
aikavälin arvoa määräytyy kriittisten sidosryhmäsuhteiden perusteella. (Post ym.
2002, 9). Myös Clarkson (1995) näkee ensisijaisten sidosryhmien olevan
liiketoiminnan arvon luomisessa keskeisessä roolissa. Hän erottaa vapaaehtoiset
sidosryhmät ei-vapaaehtoisista. Hänen mukaansa vapaaehtoiset sidosryhmät
omaavat riskin investoituaan yritykseen inhimillistä tai taloudellista pääomaa,
jolla on sidosryhmälle arvoa.
Tässä tutkimuksessa sidosryhmät nähdään henkilöinä tai ryhminä, jotka
voivat vaikuttaa yrityksen päämääriin tai joihin voidaan vaikuttaa yrityksen
toiminnan kautta (Freeman 1984, 46). Liiketoiminnan arvon luomisen
yhteydessä määritelmä antaa mahdollisuuden nähdä sidosryhmäkentän laajasti ja
määrittää sidosryhmät empiirisen analyysin avulla yrityksen tilanteen mukaan
(esim. Mitchell ym. 1997, Savage ym. 1991). Kaikki sidosryhmät eivät ole
liiketoiminnassa yhtä tärkeitä. Sidosryhmälähestymistavan ja erilaisten
luokittelujen näkökulmasta ensisijaisten tai kriittisten sidosryhmien nähdään
olevan keskeisiä liiketoiminnan arvon luomisessa. Näitä sidosryhmiä ovat muun
muassa omistajat, asiakkaat ja työntekijät. Monessa tutkimuksessa edellä
mainitut sidosryhmät ovat olleet keskeisessä roolissa, mutta myös muut
sidosryhmät voivat osoittautua liiketoiminnan arvon luomisen kannalta
kriittisiksi ryhmiksi.

2.4.2.2. Johdon rooli sidosryhmäkentässä
Sidosryhmäajattelussa on johdolle varattu oma roolinsa (Donaldson & Preston
1995). Johdolla sanotaan olevan keskeinen rooli verrattuna muihin sidosryhmiin.
Johto saavuttaa asemansa, koska se neuvottelee muiden sidosryhmien kanssa
suoraan tai epäsuorasti ja on strategisessa asemassa yrityksen tärkeimpiä
päätöksiä tehtäessä (Jones 1995, 407; Hill & Jones 1992, 134). Johdon haasteena
on
päättää
mikä
tai
mitkä
sidosryhmät
vaativat
huomiota
päätöksentekoprosessissa (Carroll 1991, 43). Johdon täytyy myös ratkaista
ensisijaisten sidosryhmien välille syntyviä ristiriitoja, kun aletaan keskustella
yrityksen varallisuuden ja arvon muodostuksen jakautumisesta (Clarkson 1995,
112).
Johtajat ovat itse sidosryhmä, mutta samaan aikaan heidän tehtävänsä on
tasapainottaa muiden sidosryhmien vaatimuksia. Johdon rooli välittäjänä tai
tasapainottajan muiden sidosryhmien välillä näkyy agenttiteoriassa (Fama 1980,
288; Oviatt 1988, 214). Transaktioteoria puolestaan korostaa johdon olevan yksi
tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yrityksen sidosryhmistä (Donaldson &
41

Preston 1995, 86). Myös toisenlaisia näkemyksiä johdon roolista
sidosryhmäkentässä
on
esitetty.
Aoki
esitti
johdon
roolin
sidosryhmäkirjallisuudessa siten, että ainoat merkittävät sidosryhmät ovat
sijoittajat ja työntekijät. Johto ei muodosta omaa sidosryhmäänsä (vrt. Ahlstedt
& Jahnukainen 1971, Rhenman & Stymne 1965) eikä sillä ole roolia muita
sidosryhmiä tunnistettaessa. (Donaldson & Preston 1995, 86)
Kiinnittävätkö johtajat epäitsekkäästi huomiota toisten sidosryhmien
vaatimuksiin ja intresseihin? Ongelmia on väitetty syntyvän, kun johto nähdään
yhtenä yrityksen pääsidosryhmistä. Tutkimuksissa on havaittu, että johdon
opportunistiselle käytökselle on suuri todennäköisyys. Tätä näkemystä tukevat
eräät tilastolliset analyysit, joissa ilmenee, että yrityksen johto pitää ensisijaisina
omia tavoitteitaan omistajien tavoitteiden kustannuksella. (Preston & Sapienza
1990, 363–366) Johdon rooli yrityksen muiden sidosryhmävaateiden
tasapainottajana saa kuitenkin tukea Reynoldsin ym. (2006) tutkimuksesta, jossa
he selvittivät yksittäisten johtajien päätöksentekoa sidosryhmien intressien
tasapainottamisessa. Heidän mukaansa yksittäiset johtajat ovat taipuvaisia
tasapainottamaan yrityksen sidosryhmien intressejä, mutta resurssien rajallisuus
ja sidosryhmävaatimusten suhteellinen tärkeys rajoittavat kuitenkin johdon
toimia. Tutkimus tukee sitä sidosryhmäteorian näkemystä, että johto osallistuu
aktiivisesti merkityksellisten sidosryhmien intressien tasapainottamiseen.
(Reynolds ym. 2006, 292; ks. Shropshire & Hillman 2007, 72)
Moniarvoisessa maailmassa ja muuttuvassa taloudessa johdon tehtäväksi ei
riitä yksipuolinen ohjaajan rooli, vaan johtaminen vaatii sekä uudenlaista
ajattelutapaa että osaamispohjaa (Freeman & Liedtka 1997, 290). Johdon asema
ja rooli poikkeavat muiden sidosryhmien roolista (ks. Jones 1995, 408). Johto on
oma sidosryhmänsä, joka toimii välittäjänä (ks. Kujala & Kuvaja 2002) muiden
sidosryhmien suuntaan. Sidosryhmäverkostoissa johdon roolin tulee tehdä tilaa
muun muassa yhteisille oppimisstrategioille. Tutkijat puoltavat useiden
sidosryhmien välisiä oppimisvuoropuheluita, joiden avulla voidaan yhteisesti
selvitä hankalista ongelmista ja jotka auttavat muokkaamaan monimutkaisia ja
ristiriitaisia suhteita sidosryhmäverkostoissa. (Calton & Payne 2003, 11) Johdon
monologit tuleekin korvata monen keskeisillä sidosryhmädialogeilla (Friedman
& Miles 2003, 3; ks. myös Lehtimäki 2000). Sidosryhmäjohtamisen ydin
voidaan nähdä siinä, että johto kehittää suhteita, inspiroi sidosryhmiään ja luo
yhteisöjä, joissa kaikki tekevät parhaansa saadakseen aikaan yrityksen lupaaman
arvon (Freeman ym. 2004, 364; ks. Kochan & Rubinstein 2000; Svendsen 1998,
53).
Tässä tutkimuksessa johdon rooli on keskeinen yrityksen strategisessa
johtamisessa. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta perinteistä, yksisuuntaisen hallinnan
näkökulmaa organisaatiossa. Johdon keskeinen rooli tunnustetaan, vaikka johto
ei ole tämän tutkimuksen yritysnäkemyksessä muita sidosryhmiä tärkeämpi (ks.
Pajunen 2004, 69), vaan yhtenä sidosryhmänä vaikuttamassa yrityksen
liiketoimintaan ja edistämässä vuorovaikutusta ja keskustelua yrityksen eri
tasoilla.
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2.4.3. Sidosryhmäsuhde

2.4.3.1. Suhde sopimuksena
Yrityksen ja sidosryhmän välistä suhdetta on lähestytty agenttiteoriassa, joka on
ollut pääsääntöisesti kiinnostunut johtajien ja sijoittajien välisestä
sidosryhmäsuhteesta. Teorian mukaan johto on omistajien vuokraamia agentteja
ja sijoittajat ovat heidän päämiehiään. Agenttiteorian perusajatus on, että
päämiesten ja agenttien intressit eroavat. Agenttiteoria näkee yrityksen
resurssinhaltijoiden välisenä sopimusverkostona. (Hill & Jones 1992, 132–135)
Agenttiteorian taustalla on neoklassisen taloustieteen oletus päätöksentekijöiden
täysimääräisestä rationaliteetista ja voiton maksimoinnista. Agenttiteorian
laajennus, sidosryhmä-agenttiteoria (Hill & Jones 1992), ottaa huomioon suhteet,
niin eksplisiittiset kuin implisiittisetkin, kaikkien sidosryhmien välillä. Teorian
mukaan implisiittiset ja eksplisiittiset neuvottelut ja sopimusprosessit, joissa
kahdenvälinen sidosryhmän ja johdon suhde palvelee valvonta- ja
toimeenpanomekanismina, estää johtoa kääntämästä huomiotaan organisaation
taloudellisista päämääristä.
Transaktioteoria (mm. Williamson 1985) kuvaa yritystä hyvin samoin tavoin
kuin agenttiteoria, korostaen eri puolia. Transaktio, joka on teoriassa
organisaatioanalyysin perusyksikkö, on tavaran tai palvelun vaihdantaa
teknologisesti erillisten rajapintojen yli. Transaktiokustannukset aiheutuvat muun
muassa sopimusneuvotteluista, sopimuksen valvonnasta ja toimeenpanosta ja ne
varmistavat, että jokaisen osapuolen intressit on turvattu (Oviatt 1988, 215).
Teorian mukaan transaktion osapuolet ovat rajatusti rationaalisia ja jotkut ovat
opportunistisia ja epäluotettavia. Markkinatransaktiot palvelevat harvoin
sellaisenaan tehokkaina sopimusmuotoina. (Osborn & Baughn 1990, 504)
Transaktiokustannusteorian
mukaan
tehokkuuden
ja
suojaamisen
tasapainottaminen johtaa siihen, että yritykset valitsevat sekoituksen
hierarkioista ja markkinoista transaktioiden hoitamiseen.
Transaktiolle tyypilliset piirteet ovat tietyssä mielessä tyypillisiä myös
suhteelle, joka on kuitenkin laajempi käsite. Kun transaktioita tehdään päivittäin,
suhde yrityksen ja sidosryhmän välillä on usein sopimusluonteinen, joko suoraan
tai epäsuorasti. Sopimus voidaan nähdä vaihdannan tai liikesuhteen muodossa,
päätäntävallan delegoimisena yhtä hyvin kuin muodollisena, laillisena
dokumenttina. Sopimukset kuitenkin vaihtelevat merkittävästi niin
muodollisuuden ja tarkkuuden kuin yleisyyden ja säännönmukaisuuden suhteen.
(Jones 1995, 407–409) Sopimus on monesti sopiva vertauskuva yrityksen ja
sidosryhmän väliselle suhteelle, kuten jo edellä mainittujen teorioiden perusteella
voi nähdä.
Freeman & Evan (1990) käsittävät laajemman version ”sopimuksesta”
sisältävän myös implisiittiset sopimukset (= sopimukset, joissa velvollisuuksia ja
toimituksia ei voida tarkasti määrittää etukäteen). He erottavat ”sopimuksen”
kerran tapahtuvasta vaihdosta ja esittävät ”sopimuksen” sisältävän useita
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transaktioita, jotka vaativat hallintajärjestelmän. Jos yritys nähdään sarjana
kahdenkeskisiä sopimuksia, jää selvitettäväksi, kuinka nämä sopimukset ovat
yhteydessä toisiinsa. Vaikka kuva kahdenvälisestä sopimuksesta selventää
yksinkertaista transaktiokustannusmallia yrityksestä, tulisi teoriaa laajentaa
sisältämään myös mainitut sopimusten väliset yhteydet. Nämä riippuvuussuhteet
sidosryhmien välillä ovat kriittinen elementti. Jokaisen toimivan sopimusteorian
ydinajatus on, että yritys on sarja monenvälisiä sopimuksia sidosryhmien kesken.
(Freeman & Evan 1990)
Sopimusperusteisessa näkemyksessä yrityksestä, yrityksen ja sidosryhmän
suhde perustuu eksplisiittisille ja implisiittisille sopimuksille, jotka sisältävät
keskenään tunnustetut tulevat oikeudet ja velvollisuudet, jotta savutettaisiin
yhteinen etu tai torjuttaisiin mahdolliset vahingot. Implisiittisiin sopimuksiin
viitataan myös itsevalvottuina sopimuksina tai suhdesopimuksina (relational)
(Svendsen 1998, 43). Friedman & Miles (2002) tutkivat organisaation ja
sidosryhmän välistä suhdetta, mutta eivät vain organisaation näkökulmasta, ja
pyrkivät valaisemaan, miksi ja kuinka sidosryhmäsuhteet muuttuvat ajan
kuluessa. He määrittelivät sopimuksen suhteeksi, johon tullaan tietyllä
vapausasteella ja sopimalla ainakin joistain osapuolia yhdistävistä intresseistä.
(Friedman & Miles 2002, 6–7) Jotta suhde voidaan nähdä sopimuspohjaisena,
osapuolten on oltava riittävän itsenäisiä (autonomous), intressien riittävässä
määrin yhteneviä (alignability) ja niillä on oltava kyky noudattaa sopimuksen
ehtoja (ability). (Heugens ym. 2004; Heugens & van Oosterhout 2002; ks. myös
Pajunen 2006)
Organisaation kriittisiä riippuvuussuhteita ei voida kuvata yksinkertaisena
sopimuspohjaisena vaihdantana, vaan niihin liittyvät vuorovaikutus ja
verkostovaikutukset (Post ym. 2002, 6–7). Yksittäinen transaktio ei siten vielä
muodosta suhdetta. Yrityksen suhteet sidosryhmien kanssa ilmenevät
päivittäisissä toimenpiteissä ja käytännöissä, jotka vaikuttavat sidosryhmiin,
erityisesti ensisijaisiin sidosryhmiin, jotka muodostavat yrityksen. (Waddock and
Smith 2000, 49) Suhde merkitsee jatkuvuutta ja suhteessa voi olla meneillään
niin konflikti kuin siinä voi esiintyä myös yhteistyön elementtejä. Motivaationa
suhteelle on sen tarjoama mahdollisuus saavuttaa etuja, joita osallistujat eivät voi
saavuttaa yksinään.

2.4.3.2. Sidosryhmäsuhteen laatu
Sidosryhmätutkimuksessa on keskitytty enemmän sidosryhmiin ja niiden
erilaiseen luokitteluun kuin sidosryhmäsuhteeseen. Tästä huolimatta myös
sidosryhmäsuhdetta on tutkittu viimeisen vuosikymmenen aikana eri
näkökulmista. Tutkimus on painottunut yrityksen ja sidosryhmän kahdenvälisiin
suhteisiin. Erityisesti ensisijaisten sidosryhmien suhteiden laatu ja niiden yhteys
yrityksen tulokseen on ollut sidosryhmätutkimuksessa kiinnostuksen kohteena
(Waddock & Graves 1997; Berman ym. 1999). Waddock & Gravesin
tutkimuksessa selvitettiin avainsidosryhmien, kuten omistajat, asiakkaat,
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työntekijät, kunnat ja ympäristö, suhteiden laadun yhteyttä yrityksen johtamisen
laatuun. Tulokset näyttivät, että yritykset, jotka hoitavat hyvin suhteensa
sijoittajiin, työntekijöihin ja asiakkaisiin, saavat hyvät arviot myös muutoin.
(Waddock & Graves 1997) Sama linja tuli esiin tutkimuksessa, jonka tuloksena
oli, että työntekijä- ja asiakassuhteisiin liittyvät yrityksen sosiaalisen vastuun
käytännöt vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen (Berman ym. 1999).
Bendheim ym. (1998) tutkivat yritysten yhteiskunnallisten toimenpiteiden
parhaita käytäntöjä toimialatasolla. Myös heidän kiinnostuksensa kohteena olivat
avainsidosryhmäsuhteet kuten kunta, työntekijä, ympäristö, asiakas ja sijoittajat.
He havainnoivat eroja sidosryhmien kohtelussa sekä toimialojen sisällä että
niiden välillä. Shropshire & Hillman (2007) tutkivat sitä, miksi yritykset kokivat
merkittäviä muutoksia sidosryhmäjohtamisessa. Heidän tutkimuksensa osoitti,
että vaikka suuren riskin yritykset todennäköisemmin muuttavat suhteitaan
sidosryhmiin, hyvä tai huono taloudellinen suoritus ei aiheuta samaa reaktiota.
Tämän todettiin olevan hieman yllättävää, koska taloudellisen tuloksen ja
sidosryhmäjohtamisen välillä on tutkimuksessa havaittu toistuvasti olevan
yhteys. (Shropshire & Hillman 2007, 81) Alueellisten toimijoiden roolista
sidosryhmänä on kirjoitettu varsin vähän (Phillips 2003, 166) yrityksen
liiketoimintaan liittyen ja yhteyttä yrityksen tulokseen ei ole pystytty
todentamaan (Berman ym. 1999).
Welcomer ym. (2003) ovat tutkineet metsäteollisuusyritysten ja muiden
sidosryhmiensä välistä yhteyttä. He argumentoivat sen puolesta, että
sidosryhmän valta ja yrityksen yhteiskunnallinen myötämielisyys vaikuttavat
siihen, millaiset työsuhteet yrityksellä on sidosryhmiinsä. He eivät näe suhdetta
annettuna, vaan prosessina, jota luodaan.
Sidosryhmäsuhteiden merkitys on laajentunut käsittämään muitakin kuin
kahdenvälisiä suhteita. Rowley (1997) toi sidosryhmäajatteluun sosiaalisen
verkostoteorian näkemyksen ja Frooman (1999) lisäsi ymmärrystä sidosryhmien
välisistä suhteista. Frooman (1999) on tutkinut sidosryhmäsuhteita
poikkeuksellisesti sidosryhmien näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa on
keskittynyt sidosryhmien käyttämiin strategioihin, joilla ne pyrkivät
vaikuttamaan yrityksen toimintaan (mm. Butterfield ym. 2004). Rowley (1997)
käytti
yhteiskunnallista
verkostoanalyysiä
ja
rakensi
teorian
sidosryhmävaikutuksista. Hänen mukaansa organisaatiota ympäröivän
sidosryhmäverkoston tiheys ja organisaation keskeisyys verkostossa vaikuttavat
organisaation vastarinnan asteeseen sidosryhmien vaatimuksia kohtaan.
Organisaatio ei ole vain omien sidosryhmiensä verkostossa, vaan osa sosiaalista
järjestelmää, jossa on monia muita keskeisiä organisaatioita, joiden sidosryhmä
se on. (Rowley 1997, ks. myös Pajunen 2004) Tutkimuksessa kuvataan sitä,
kuinka sidosryhmällä on yritykseen enemmän vaikutusvaltaa, jos sillä on
yrityksen lisäksi yhteyksiä myös muihin sidosryhmiin. Sidosryhmä voi
esimerkiksi taivutella toisen, vaikutusvaltaa enemmän omaavan sidosryhmän
yhtymään omaan organisaatioon kohdistuvaan vaatimukseensa.
Sidosryhmäorganisaatiossa yhteistyö näyttäytyy organisaation luontaisena
tapana toimia ja suhdetta sekä suhteen laatua on tutkittu myös yhteistyön
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näkökulmasta (mm. Barringer & Harrison 2000, 376). Yhteistyölähestymistapa
eroaa perinteisestä sidosryhmäjohtamisen lähestymistavasta, joka on keskittynyt
mekanismeihin, joiden kautta organisaatiot oppivat ymmärtämään ja vastaamaan
sidosryhmävaateisiin
(Svendsen
1998,
49).
Sidosryhmien
väliset
yhteistyösuhteet nähdään vastavuoroisina, kehittyvinä ja yhdessä määriteltyinä.
Lähestymistavassa on oletuksena, että sidosryhmäsuhteet auttavat yritystä
tekemään ja luomaan arvoa enemmän kuin ilman yhteistyötä (mm. Galbreath
2002, 14) ja voivat näin olla kilpailuedun lähde (Svendsen 1998, 3). Myös
Harrison & St. John (1996) ovat esittäneet luopumista perinteisestä
sidosryhmäsuhteiden johtamistavasta ja väittävät onnistuneiden sidosryhmiin
luotujen kumppanuussuhteiden luovan arvokkaita etuja. Tämä näkemys on
saanut tukea tutkimuksesta, jossa yritysten sidosryhmiin kehittämät
luottamuspohjaiset yhteistyösuhteet loivat kilpailuetua verrattuna toisin toimiviin
yrityksiin ja myös johto hyötyi yhteistyösuhteista hyvin konkreettisesti (ks.
Heugens ym. 2002, 36). Sidosryhmien näkökulmasta on tutkittu sitä, kuinka ja
miksi
sidosryhmät
muodostavat
yhteistyöalliansseja
suhteessa
kohdeorganisaatioon ja mitä tuloksia yhteistyöstä saadaan (Butterfield ym.
2004).
Sidosryhmäsuhteiden ollessa vastavuoroisia ja yhdessä määriteltyjä on
suhteessa huomioitava luottamuksen merkitys. Pelkkien transaktiokustannusten
näkökulmasta luottamuksen tulisi olla yhteydessä kevyempään hierarkiaan
suhteen hallinnoinnissa, sillä luottamus toimii korvaavana mekanismina
hierarkkiselle kontrollille. (Zaheer & Venkatraman 1995, 379) Luottamus
vähentää transaktiokustannuksia vähentämällä tai poistamalla etu- ja jälkikäteen
ilmenevää opportunismia. Äärimmäisissä tapauksissa se poistaa kokonaan
muodolliset sopimukset, jotka ovat kalliita kirjoittaa, valvoa ja panna täytäntöön.
Jos suhde ei perustu luottamukselle, sopimuskulut suhteen osapuolten välillä
nousevat. Luottamus voidaan nähdä joko liiketoimintaan liittyvänä riskinä tai
näkemyksenä,
joka
perustuu
varmuudelle
jokaisen
osapuolen
hyväntahtoisuudesta. Ensin mainittu riski perustuu varmuuteen toisen odotusten
ennustettavuudesta (vakuutusjärjestelmä, lait ja organisatorinen hierarkia).
Näkemys hyväntahtoisuudesta syntyy ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa,
joka johtaa yhteisten normien, asenteiden ja ystävyyden siteisiin toimittaessa
epävarmuuden kanssa. (Ring & Van de Ven 1994, 93; vrt. Child & McGrath
2001, 1143–1144)
Myös Jonesin (1995) mukaan yrityksen ja sidosryhmien väliset suhteet
ratkaisevat opportunismiin liittyviä ongelmia, jos suhteet ovat luottamuksellisia
ja yhteistyöhön pohjautuvia. Koska opportunismiin tai sen mahdollisuuden
vähentämiseen liittyvät kustannukset ovat merkittäviä, yritykset, jotka sopivat
suhteita luottamukseen ja yhteistyöhön perustuen, omaavat kilpailuedun
toisenlaisin perustein sopimuksia tekeviin yrityksiin nähden. (Jones 1995, 432;
mm. Wicks ym. 1999) Myös markkinoinnissa verkostotutkimus on osoittanut,
että pitkäkestoiset suhteet syntyvät luottamukseen perustuen (ks. mm. Blomqvist
2002; Seppänen ym. 2005), ja juuri näistä suhteista luodaan arvoa eri
sidosryhmille (Spence 2004, 67).
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Taloudellisen vaihdon mallien taustalla on pääkriteerinä pidetty tehokkuutta.
Yhtä tärkeä kriteeri arvioitaessa organisaatioiden välisiä yhteistyösuhteita on
oikeudenmukaisuus, jonka voi määritellä oikeudenmukaiseksi sopimiseksi (fair
dealing). Oikeudenmukaisessa kaupankäynnissä vastavuoroisuus on riittävää,
mutta korvauksen samanarvoisuus ei ole välttämätöntä. (Ring & Van de Ven
1994, 93) Sidosryhmäsuhteita tulee hoitaa oikeudenmukaisesti, sovittujen
sääntöjen mukaan, jolloin seurauksena on etujen ja rasitteiden jakaminen siten,
että se koetaan osapuolten näkökulmasta oikeudenmukaiseksi vaikkakaan ei
välttämättä aina haluttavimmaksi vaihtoehdoksi (Wood 1994, 104). Reiluuden
(fairness) määritelmä tuo lisäulottuvuuden luottamuksen ja oikeudenmukaisen
sopimisen käsitteisiin. Luottamus yrityksen ja sidosryhmän välisessä suhteessa
voidaan saavuttaa oikeudenmukaisella sopimuksella, jossa kaikkien osapuolten
intressit otetaan vähintäänkin huomioon. Jos oikeudenmukaisuuden periaate on
keskeinen, huomio siirtyy agenttiteoreetikkojen esittämistä tavallisista
taloudellisista sopimuksista kohti heuristisia ja sosiaalisia sopimuksia.
(Donaldson & Preston 1995, 81)
Yrityksen näkökulma ja kahdenväliset suhteet ovat olleet keskeisiä oletuksia
sidosryhmätutkimuksessa. Yritys on kuvattu keskiöön niin kahdenvälisiä suhteita
kuvattaessa kuin monenvälisten sidostyhmäsuhteiden kuvauksessa (ks. Freeman
& Evan 1990). Tässä tutkimuksessa nähdään, että sidosryhmillä on useita
rooleja, eivätkä ne toimi eristyksissä muista sidosryhmistä ja ole
vuorovaikutuksessa vain kohdeorganisaation kanssa. Sidosryhmät ovat
vuorovaikutuksessa, tekevät yhteistyötä ja muodostavat liittoutumia muiden
sidosryhmien kanssa. Yrityksen ja sidosryhmän suhde perustuu eksplisiittisille ja
implisiittisille sopimuksille, jotka sisältävät yhdessä tunnustetut tulevat oikeudet
ja velvollisuudet. Suhde tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa etuja, joita osallistujat
eivät voi saavuttaa yksinään.

2.4.4. Sidosryhmäsuhteen tärkeyden arviointi

2.4.4.1. Sidosryhmäsuhteen ulottuvuudet
Liiketoiminnan arvon luomisen kannalta kaikki sidosryhmäsuhteet eivät ole yhtä
tärkeitä. Sidosryhmätutkimuksessa on edistytty käsitteellistämällä sidosryhmien
ominaisuuksien ja johdolta saadun huomion välinen suhde. Varsin kattavan
esityksen sidosryhmäsuhteiden tärkeydestä yritykselle esittää Mitchell ym.
(1997). Heidän mukaansa sidosryhmien tärkeys riippuu kolmesta eri
ominaisuudesta. Ominaisuudet ovat valta, oikeutus ja kiireellisyys. Mitä useampi
ominaisuus sidosryhmään liittyy, sitä tärkeämpi ja näkyvämpi sidosryhmä on
yrityksen johdolle.
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Mitchell ym. (1997, 874) jakoivat sidosryhmät mainittujen ominaisuuksien
perusteella piileviin (latent), odottaviin (expectant) ja todellisiin3 (definitive)
sidosryhmiin (ks. kuvio 4). Piileviä sidosryhmiä ovat nukkuvat sidosryhmät,
harkinnanvaraiset sidosryhmät ja vaativat sidosryhmät. Nukkuvat sidosryhmät
omaavat valtaa, mutta eivät oikeutusta tai kiireellisyyttä. Harkinnanvaraisilla
sidosryhmillä on oikeutus, mutta ei valtaa tai kiireellisyyttä. Vaativat
sidosryhmät ovat kiireellisiä, mutta niillä ei ole valtaa ja oikeutusta. Odottavilla
sidosryhmillä, joita ovat hallitsevat, riippuvaiset ja vaaralliset sidosryhmät, on
kaksi sidosryhmien tärkeyttä kuvaavaa ominaisuutta. Hallitsevilla sidosryhmillä
on valta ja oikeutus. Riippuvaiset sidosryhmät ovat kiireellisiä ja niillä on
oikeutus. Vaarallisilla sidosryhmillä on ominaisuuksista kiireellisyys sekä valta.
Todellisilla sidosryhmillä on kaikki kolme mainittua ominaisuutta.
Todellisiin tai hallitseviin sidosryhmiin voi ajatella kuuluvan esimerkiksi
omistajien, asiakkaiden ja henkilöstön. Sidosryhmäesimerkkien antaminen
yleisellä tasolla eri ryhmistä ei ole kuitenkaan mielekästä, sillä sidosryhmien
ominaisuudet selviävät sidosryhmäanalyysiä tehtäessä ja ovat näin tilanne- ja
organisaatiokohtaisia.

Oikeutus

Valta

1

2

4
7
5

6

3

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nukkuva
Harkinnanvarainen
Vaativa
Hallitseva
Vaarallinen
Riippuvainen
Todellinen
Potentiaalinen

Kiireellisyys

Kuvio 4.

3

Sidosryhmien tärkeys Mitchell ym. (1997) mukaan

Definitive stakeholders käsitteestä käytän suomeksi termiä todelliset sidosryhmät. Definitive

-käsitteen suorat suomenkieliset käännökset kuten ehdoton, lopullinen, ylivertainen eivät
tuntuneet vastaavan sidosryhmien tärkeyden mallin ajatusta ja siksi päädyin termiin todelliset
sidosryhmät, joka oli jo ollut käytössä mm. opetuksessa johtamisen oppiaineessa. Termi ei ole
yksiselitteinen, mutta tuo esiin kyseisten sidosryhmien merkityksen yritykselle.
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Mitchell ym. (1997) toteavat, että sidosryhmien ominaisuudet ovat
vaihtelevassa, eivät pysyvässä tilassa (mm. Magness 2007, Friedman & Miles
2002, Jawahar & McLaughlin 2001). Lisäksi ominaisuudet rakentuvat
sosiaalisesti, ne eivät ole objektiivista todellisuutta. Sidosryhmä ei välttämättä
ole tietoinen omaamastaan ominaisuudesta tai se ei käytä sitä oletetulla tavalla.
Nämä tekijät tuovat sidosryhmien tärkeyttä kuvaavaan malliin dynaamisuutta ja
tulkinnan siitä, kuinka sidosryhmät voivat saavuttaa tai menettää tärkeyttä
yrityksen johdon silmissä. (Mitchell ym. 1997, 868; ks. myös Magness 2007)
Sidosryhmät voivat itse pyrkiä muokkaamaan omia tärkeyteen liittyviä
ominaisuuksiaan saadakseen riittävän huomion johdolta (Eloranta ym. 2007).
Toisaalta on osoitettavissa tilanteita, joissa korkea sidosryhmäoikeutus ei ollut
yhteydessä yhtä korkeaksi arvioituun sidosryhmän valtaan (Harvey & Schaefer
2001, 254). Myöhemmin on todettu, että kaiken muun pysyessä samana, kasvu
missä tahansa sidosryhmäsuhteen tärkeyden ominaisuudessa, lisää myös suhteen
tärkeyttä (Neville & Menguc 2006, 379). Ei ole selvää missä määrin edellä
mainitut kolme dimensiota, valta, oikeutus ja kiireellisyys ovat riippumattomia
toisistaan
Seuraavassa käydään läpi tarkemmin suhteen tärkeyden ominaisuudet: valta,
oikeutus ja kiireellisyys.

2.4.4.2. Valta
Sidosryhmäsuhteisiin ja niissä esiintyvän vallan määrittelyyn on olemassa monia
mahdollisia lähestymistapoja. Sidosryhmien tärkeyttä käsittelevässä mallissaan
tutkijat määrittivät vallan Weberin (1947) ja Pfefferin (1981) mukaan
”sosiaalisten toimijoiden joukossa vallitsevaksi suhteeksi, jossa toinen
sosiaalinen toimija A voi saada toisen toimijan B tekemään jotain, jota B ei
muutoin tekisi” (Mitchell ym. 1997, 865).
Mistä sitten eri sidosryhmät saavat valtaa? Etzioni (1964) jakoi vallan
pakottavaan (perustuu fyysisiin resursseihin, voimakeinoihin tai rajoituksiin),
käytännölliseen (perustuu aineellisiin tai rahoituksellisiin resursseihin) ja
symboliseen, joka perustuu muun muassa arvovaltaan ja kunnioitukseen
(Mitchell ym. 1997, 869). Wartick puolestaan erottelee vallan kahteen erilliseen
osaan. Toinen puoli käsittää sidosryhmän esittämän panoksen tyypin ja
legitimiteetin (mm. laillinen, moraalinen, sosiaalinen, taloudellinen tai
poliittinen) ja toinen puoli on sidosryhmän kyky vaikuttaa muihin, jotka voivat
vaikuttaa sidosryhmän intressiin. (Wartick 1994, 113)
Vastaavaan tapaan Freeman & Reed (1983) jakoivat vallan sen mukaan,
minkälaista valtaa (muodollinen, taloudellinen tai poliittinen) sidosryhmillä on
käytössään vaikuttaakseen yrityksen toimintaan. Taloudellista valtaa omaavilla
sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa markkinapäätöksiin ja poliittinen valta
mahdollistaa vaikuttamisen poliittisten prosessien kautta. (Freeman & Reed
1983, 93–95; Freeman 1984, 63; ks. myös Frooman 1999; Goodpaster 1993,
231; Carroll 1991, 43; Savage ym. 1991, 61–67; Pfeffer & Salancik 1978, 84–
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86) Freeman ja Reed muodostivat kaksiulotteisen ruudukon dimensioinaan
sidosryhmien valta ja panos. Klassisen ruudukon modernimpi versio on esitetty
taulukossa 1 sidosryhmien osalta tiivistettynä (Freeman & Reed 1983, 94;
Freeman 1984, 63).
Taulukko 1. ”Nykyisen maailman” sidosryhmäruudukko
VALTA
PANOS
Pääoma/
omistajuus

Virallinen/
institutionaalinen
Omistajat
Johto
Vähemmistö
omistajat

Taloudellinen

Taloudellinen

Poliittinen/
yhteiskunnallinen

Toimittajat

Paikallishallinto

Velkojat
Asiakkaat
Liitot
Vaikutusvalta

Valtiovalta
SEC
Ulkopuoliset hall.
jäsenet

Liitot

Valtiovalta
Kauppaliitot

Eri ryhmien vaikutusvalta määräytyy käytännössä yhden tai kahden prosessin
kautta: 1) missä määrin ulkopuoliset ryhmittymät pystyvät vaikuttamaan ja
saavat valtaa yhteyksistään yrityksen sisälle ja 2) toisaalta pystyvät vaikuttamaan
muista syistä, kuten esimerkiksi resurssiriippuvuuden vuoksi (Johnson & Scholes
1984, 127–128). Sidosryhmille valtaa voivat antaa yrityksen riippuvuus
sidosryhmien tarjoamista resursseista. Esimerkiksi merkittävien toimittajien,
pankkien ja osakkeenomistajien valta on peräisin resurssiriippuvuudesta.
Osallistuminen toteuttamiseen voi olla merkittävä vallanlähde sidosryhmille.
Tiedot ja taidot ovat kriittisiä yrityksen menestymiselle ja voivat tarjota
mahdollisuuden vallan käyttöön. Linkit yrityksen sisälle saattavat mahdollistaa
ulkoisille sidosryhmille tien vaikuttaa yrityksen strategiaan. (Johnson & Scholes
1984, 13; mm. Mintzberg 1983, 24, 34–38; Pfeffer & Salancik 1978).
Johnson ja Scholes ovat esittäneet neljä indikaattoria, joilla valtaa voi
arvioida. Sidosryhmän asema (status) näkyy siinä, kuinka nopeasti yritys vastaa
sidosryhmän toivomukseen. Riippuvuus resursseista (resource dependency)
voidaan usein arvioida tai laskea suoraan. Keskeisenä arviointikriteerinä voi olla,
kuinka helposti toimittaja, rahoittaja tai asiakas voidaan korvata lyhyelläkin
aikavälillä. Kolmantena vallan indikaattorina Johnson ja Scholesin mukaan ovat
neuvottelujärjestelyt, jolloin esimerkiksi neuvottelukumppani otetaan mukaan
neuvotteluihin kiinteästi tai pidetään välimatkaa. Myös symbolit (symbols)
voivat olla arvokkaita johtolankoja vallan määrittelemiseen. Esimerkiksi kutsut
erilaisiin liike-elämän tapahtumiin tai mahdollisuus päästä suoraan tapaamaan
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ylintä johtoa voivat olla näitä. Valta on siten tekijä, jota toimijalla voi olla, jota
hän voi saada lisää tai jonka voi menettää. (Johnson & Scholes 1984, 137–138)
Tutkimuksessa käytetään Johnsonin & Scholesin (1984) esittämää neljän
indikaattorin mallia sidosryhmien vallan arvioimiseen.
Perinteinen näkemys omaisuudesta ja omistuksesta ei vastaa nykyistä
tilannetta talouselämässä, sillä siitä ei ilmene, missä valta todella on.
Tietointensiivisyyden lisääntyessä perinteinen jako ei esimerkiksi anna riittävää
painoa yrityksen työntekijöille, joiden merkitys yrityksen toimintaan ja tulokseen
on lisääntynyt entisestään. (Handy 1997) Lisääntyneet riippuvuussuhteet
yritysten välillä haastavat näkemyksen, jonka mukaan resurssien hallinta tietyn
yrityksen rajojen puitteissa on etu. Aineettomuus puolestaan asettaa
kyseenalaiseksi oletuksen, että organisaation omaisuus ylipäätään voidaan
”omistaa” ja että tehokas tuotanto on arvokkaampaa kuin ”tehoton” innovointi.
Vallasta ja vastuusta, joiden perinteisessä byrokraattisessa mallissa nähdään
olevan ylimmällä johdolla, tulee aina monimutkaisempi asia organisaatioissa,
joilla on monia sidosryhmiä ja joissa organisaatio ei ole hierarkkinen. (Child &
McGrath 2001, 1140) Yksi syvällisimmistä muutoksista taloudessa onkin
aineettomien resurssien, kuten osaamisen ja informaation, lisääntynyt merkitys
vallan lähteenä.

2.4.4.3. Oikeutus ja kiireellisyys
Mitchell ym. (1997) esittävät sidosryhmien tärkeyttä koskevassa mallissaan, että
enemmän oikeutusta (legitimiteetti) omaavat sidosryhmät saavat yritykseltä
todennäköisemmin myönteisen suhtautumisen. Mitchell ym. (1997) määrittelevät
oikeutuksen Suchmanin (1995, 574) mukaan ”yleiseksi havainnoksi tai
olettamukseksi siitä, että kokonaisuuden teot ovat haluttavia, oikeita ja
tarkoituksenmukaisia sosiaalisesti rakentuneessa normien, arvojen, uskomusten
ja määritelmien järjestelmässä”. Suchman (1995, 577) esittää oikeutukselle
kolmea mahdollista lähtökohtaa: käytännöllinen (vastaava vallan kanssa),
kognitiivinen (tavanomainen) ja moraalinen (positiivinen normatiivinen
arviointi). Oikeutus saavutetaan sosiaalisessa järjestelmässä, jossa on monta
analyysitasoa, yleisimmät ovat yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasot.
Oikeutus on sidosryhmäsuhteissa se ominaisuus, josta sidosryhmätutkimuksessa,
erityisesti normatiivisessa tutkimuksessa useimmin puhutaan ja johon viitataan.
Suurimalle osalle tutkijoita sidosryhmän oikeutuksella on moraalinen perusta
(Jones ym. 2007, 141).
Magness (2007) vahvisti tutkimuksellaan Mitchell ym. (1997) näkemystä.
Hänen mukaansa legitimiteetti ominaisuutena antaa normatiivisen perustan
johdon päätökselle, kuka tai mikä on merkittävää yrityksen toiminnassa. Eesley
& Lennox (2006) erottavat sidosryhmien oikeutuksen ja sidosryhmien
vaatimusten oikeutuksen ja he esittävätkin, että Mitchell ym. (1997)
määrittelevät oikeutuksen sidosryhmien oikeutukseksi, ei niiden vaatimusten
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oikeutukseksi, vaikka Mitchell ym. (1997, 876) puhuvat oikeutuksesta myös
tässä mielessä.
Sidosryhmien identiteettiä on pohdittu monesta eri näkökulmasta, eikä asiaan
ole löytynyt yhtenäistä näkemystä. Tämä ongelma aiheutuu muun muassa siitä,
että oikeutus-käsitettä ei ole täysin ymmärretty sidosryhmäteoriassa (Phillips
2003, 121). Phillipsin analyysin mukaan oikeutuksen ja vallan välillä on yhteys.
Hän ehdottaakin, että oikeutuksen keskeinen ajatus tulisi ymmärtää
normatiivisena oikeutuksena ja välillisenä oikeutuksena Donaldsonin ja
Prestonin (1995) mukaan. Yrityksillä on moraalinen velvoite normatiivisia
sidosryhmiä kohtaan. Välillisesti vaikuttavia sidosryhmiä ovat ryhmät, jotka
yrityksen johdon on huomioitava, koska ne voivat mahdollisesti vaikuttaa
normatiivisiin sidosryhmiin. Välillisesti vaikuttavat sidosryhmät saavat
oikeutuksensa pelkästään toisten eli normatiivisten sidosryhmien kautta.
Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa kilpailijat. (Phillips 2003, 125–126;
mm. Reynolds ym. 2006, 293)
Kolmantena sidosryhmän tärkeyttä määräävänä ulottuvuutena on mainittu
kiireellisyys. Kiireellisyyden Mitchell ym. (1997, 867) puolestaan määrittelevät
tilanteeksi, jossa sidosryhmä vaatii välitöntä huomiota. Tällainen tilanne on
olemassa, kun sidosryhmän vaatimus tai sidosryhmäsuhde vaatii ajallisesti
vastausta heti ja on sidosryhmälle tärkeä tai kriittinen. Kiireellisyyteen sisältyy
kaksi ominaisuutta, aikasidonnaisuus ja vaatimuksen kriittisyys sidosryhmälle.
Agle ym. (1999) testasivat sidosryhmän tärkeyden teoreettista mallia ja heidän
tuloksensa mukaan kiireellisyys on toissijainen ominaisuus. Jones ym. (2007,
153) totesivat myös, että kiireellisyys on toissijainen ominaisuus, joka tarjoaa
tarvittavan sysäyksen tehdäkseen ennestään tärkeät ja näkyvät teemat entistä
näkyvimmiksi. Kiireellisyys sidosryhmäsuhteen ominaisuutena tuottaa malliin
dynaamisuutta.

2.4.4.4. Sidosryhmien tärkeyden analyysi myöhemmässä tutkimuksessa
Mitchell ym. (1997) toivat jaottelullaan sidosryhmien määrittelyyn lisää
mahdollisuuksia ymmärtää sidosryhmäsuhteiden merkitystä. Mallissa on esitetty
olevan myös puutteita ja niihin on kiinnitetty huomiota myöhemmässä
tutkimuksessa. Friedman & Miles (2002) ovat tuoneet esiin, että malli ei käsittele
organisaation ja sidosryhmän välisen suhteen dynamiikkaa riittävästi. Malli ei
heidän mielestään ota huomioon sitä, miksi joidenkin sidosryhmien havaitaan
omaavan enemmän ominaisuuksia kuin muiden, kuinka johdon havainnot
sidosryhmistä voivat muuttua ja onko eroja siinä, miten johto käyttäytyy
suhteessa sidosryhmiin, joilla on laajalti eri ominaisuuksia hallussaan (Friedman
& Miles 2002, 2). Lisäksi Mitchell ym. (1997) tekemä määrittely saattaa
huomaamatta johtaa siihen, että oikeutuksen ja kiireellisyyden, mutta ei valtaa
omaavat sidosryhmät jäävät vaille huomiota (Calton & Payne 2003, 10).
Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa nälkäpalkalla työskentelevät ihmiset
huonoissa olosuhteissa ja lapsityövoima.
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On myös esitetty, että sidosryhmien vaikutus ei juonnu vain yksittäisten
sidosryhmien ominaisuuksista, vaan siitä, miten eri sidosryhmät ovat
vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat omia verkostojaan. Näin ollen
sidosryhmäverkoston tiheys ja organisaation keskeisyys verkostossa ovat
sidosryhmien vaikutusvallan keskeisiä selittäjiä. (Rowley 1997) Tutkimusta
sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta ovat kehittäneet Neville & Menguc
(2006) mallissa, joka perustuu Mitchell ym. (1997) työhön. Heidän mukaansa
sidosryhmien
tärkeyttä
kuvaava
malli
soveltui
relevanssinsa
ja
havainnollisuutensa puolesta selittämään sidosryhmävuorovaikutusten luonnetta
ja vaikutuksia organisaatioon paremmin kuin Rowleyn (1997) soveltama
verkostolähestymistapa. Koska Mitchell ym. (1997) käsittelivät tutkimuksessaan
yksittäisten sidosryhmien riippumattomia vaikutuksia, ottivat Neville & Menguc
(2006) mallissaan huomioon sidosryhmäverkostojen aiheuttamat monimuotoiset
vaikutukset. Mallissa pyritään ymmärtämään ja arvioimaan kilpailevien,
täydentävien ja yhteistyöhaluisten sidosryhmävuorovaikutusten seurauksia
organisaatiolle. Tätä he kutsuvat sidosryhmien monimuotoisuudeksi
(multiplicity). Tutkijat esittivät kolme sopivuuden (fit) eri muotoa kehittäessään
mallin sidosryhmäsuhteiden monimuotoisuuden ymmärtämiseen, jonka näkivät
perustuvan vuorovaikutteisten vaatimusten suuntaan, voimaan ja synergiaan.
Heidän mukaansa yhteensopivuus (matching) on sopiva käsite selvitettäessä
sidosryhmien mahdollisia liittoutumia. Kohtuullisuus (moderation) puolestaan
antaa mahdollisuuden tutkia sidosryhmien vuorovaikutuksen potentiaalista
voimaa. Sopivuus hahmona (gestalt) puolestaan mahdollistaa sidosryhmien
vuorovaikutuksesta aiheutuvien potentiaalisten synergioiden testaamisen.
(Neville & Menguc 2006)
Sidosryhmien monimuotoisuuteen (ks. myös Cummings & Doh 2000) ja
kuinka organisaation tulisi siihen vastata, ei Neville & Menguc (2006) ota
mallissaan kantaa. Savage ym. (1991) ovat esittäneet luokittelumallin eri
sidosryhmille ja edelleen strategiat, joilla johdetaan ja vastataan sidosryhmien
vaateisiin. Heidän luokittelunsa mukaan kannustavan sidosryhmän valmius
yhteistyöhön on korkea ja uhka organisaatiolle matala. Strategiana onkin
sitouttaa tämä sidosryhmä. Marginaalisilla sidosryhmillä ei ole välitöntä
mahdollisuutta uhata tai tehdä yhteistyötä organisaation kanssa. Siksi
organisaation strategia on valvoa näitä sidosryhmiä. Jos sidosryhmän valmius
yhteistyöhön on pieni ja mahdollisuus uhata suuri, puhutaan ei-kannustavista
sidosryhmistä. Organisaation strategia niitä kohtaan on puolustava.
Mielenkiintoisin sidosryhmä on useamman näkökulman omaava sidosryhmä
(mixed blessing), jolloin sidosryhmällä on potentiaalia sekä yhteistyöhön että
mahdollisuus
uhata
organisaatiota.
Näitä
sidosryhmiä
lähestytään
yhteistyöstrategialla. (Savage ym. 1991, 65–66; ks. Jawahar & McLaughlin
2001) Myös Harrison & St. John (1996, 51; ks. myös Freeman & Liedtka 1997,
293) ehdottavat, että yritykselle strategisesti tärkeät sidosryhmät tulisi nähdä
yhteistyökumppaneina
Jones ym. (2007) käyttivät Mitchell ym. (1997) kehittämää mallia ja
kuvasivat viisi sidosryhmäkulttuuria: agentti, yritys(itse)keskeinen, välineellinen,
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moralistinen ja epäitsekäs. He jalostivat eteenpäin sidosryhmien tärkeyttä
koskevaa teoriaa. Heidän mukaansa sidosryhmien tärkeyteen vaikuttaa
merkittävästi sidosryhmäkulttuuri ja heidän tuloksissaan on eroja verrattuna
Mitchell ym. (1997) tutkimukseen. Brickson (2007) tarjoaa erilaisen näkökulman
sidosryhmien tärkeyteen jakaen yritykset organisaation identiteetin
suuntautumisen mukaan individualistisiin, suhteellisiin ja kollektivistisiin. Nämä
suuntautumistavat synnyttävät erilaisia suhdemalleja sisäisten ja ulkoisten
sidosryhmien välillä.
Sidosryhmäsuhteiden tärkeyttä kuvaaviin ominaisuuksiin, valtaan,
oikeutukseen ja kiireellisyyteen (Mitchell ym. 1997), on viitattu tutkimuksessa
laajasti, mutta empiiristä tutkimusta sidosryhmäsuhteiden tärkeyden
ominaisuuksista on ollut rajoitetusti (Parent & Deephouse 2007, 17).
Sidosryhmäsuhteen tärkeys ja sen ominaisuudet tarjoavat tarkoituksenmukaisen
ja havainnollisen analyysiyksikön organisaation ja sidosryhmän suhteelle (mm.
Neville & Menguc 2006, 388). Tässä tutkimuksessa sidosryhmien tärkeyden
määrittämiseen ja suhteen kuvaamiseen käytetään sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden mallia ja analysoidaan, ovatko sidosryhmäominaisuudet riittäviä
tutkittaessa todellisia sidosryhmäsuhteita.

2.5. Synteesi: Yrityksen arvon luominen
sidosryhmäsuhteissa
2.5.1. Liiketoiminnan arvon luomisen kohde
Tietoyhteiskunta on herättänyt keskustelun yrityksen tarkoituksesta,
liiketoiminnan strategiasta ja arvon luomisen prosessista (Wheeler ym. 2003, 3).
Liiketoiminnan arvon luominen on osoittautunut ilmiönä moniselitteiseksi.
Yksimielisiä ollaan lähinnä siitä, että arvon luominen on keskeinen motivoiva
tekijä yrityksen liiketoiminnassa ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota
ja tehdä se mahdollisimman näkyväksi. Kysymykset, joihin tässä tutkimuksessa
erityisesti kiinnitettiin huomiota liiketoiminnan arvon luomisessa, ovat kenelle ja
miten arvoa luodaan.
Traditionaalinen näkemys tarjoaa arvon luomisen kohteeksi omistajan.
Neoklassinen talousteoria on nähnyt omistajan (mm. Berle & Means 1932;
Friedman 1970) ensisijaisena arvon luomisen kohteena ja samalla esittänyt, että
maksimoimalla omistajan tuoton, myös muut toimijat, kuten työntekijät saavat
parhaan lopputuloksen. Strategisen johtamisen tutkimus (ks. yhteenveto
Løwendahl & Revang 1998, 760–762) ja erityisesti markkinoinnin tutkimus ovat
tuoneet arvon luomisen kohteeksi asiakkaan (Drucker 1954).
Sidosryhmäajattelu, joka on tämän tutkimuksen lähtökohta, on osa perinnettä
(mm. Rhenman 1967), joka näkee yrityksen liiketoiminnan olennaisena osana
yhteiskuntaa enemminkin kuin instituutiona, jolla on vain taloudellisia päämääriä
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ja joka toimii irrallaan muusta yhteiskunnasta (Freeman & Liedtka 1997).
Sidosryhmäajattelu lähtee siitä, että kaikki yrityksen sidosryhmäsuhteet ovat
arvokkaita. Sidosryhmänäkemyksen mukaan yritys voidaan nähdä joukkona
toisistaan riippuvaisia ensisijaisten sidosryhmien välisiä suhteita (Donldson &
Preston 1995; mm. Waddock & Smith 2000). Suhteet sidosryhmiin sisältävät
molempien (tai useiden osapuolien) investoinnit ja niihin sisältyy aikaulottuvuus
(Hillman & Keim 2001, 127). Sijoittajat investoivat yritykseen pääomaa.
Vastavuoroisesti he odottavat yrityksen maksimoivan pääomantuottoa.
Rahoittajat odottavat lainan vastineeksi korkoa ja ajallaan maksettuja eriä. Johto
ja työntekijät tuovat yritykseen mukanaan aikansa, taitonsa ja tietonsa.
Vastineeksi he odottavat oikeudenmukaista palkkaa ja kohtuullisia
työskentelyolosuhteita. Asiakkaat odottavat rahojensa vastineeksi riittävästi
arvoa, esimerkiksi käyttökelpoisina hyödykkeinä, alentuneina kustannuksina tai
lisääntyvänä myyntinä. Toimittajat haluavat vastineeksi oikeudenmukaisia
hintoja ja luotettavia ostajia. Paikallinen ympäristö, kunnat ja seutukunnat
tarjoavat sijainnin ja infrastruktuurin. Vastineeksi ne haluavat yrityskansalaisia,
jotka edistävät ja eivät ainakaan vaikeuta elämän laatua alueella. (Hill & Jones
1992, 133)
Yrityksen toimintaympäristön muutoksessa sidosryhmäajattelua ja siitä
johdettuja toimintatapoja on kritisoitu liian yksinkertaisiksi ja sopimattomiksi
monimuotoiseen ja muuttuvaan yritysympäristöön (Mintzberg ym. 1998, 250–
251). Muuttuvat työtavat (mm. ulkoistaminen), teknologinen kehitys,
globalisaatio, yhteiskunnan poliittiset toimenpiteet sekä kasvava kiinnostus
alliansseja ja kumppanuuksia kohtaan lisäävät yrityksen liiketoiminnan
vaativuutta. Nämä kehitystrendit edellyttävät uutta ymmärrystä yrityksen
liiketoiminnasta. Esimerkiksi palvelutuotannossa palvelun ydin on yhteydessä
sekä suhteisiin että vaihdantaan, ja siksi on tärkeää huomioida kaikki
sidosryhmät, joilla on mahdollisuus suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa
palveluprosessiin (ks. Jallat & Wood 2005, 1021). Sidosryhmätutkimus on usein
käsitellyt organisaation ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta riippumattomana
ja kahdenvälisenä. Tutkimukselle on ollut tyypillistä yrityskeskeisyys (Friedman
& Miles 2002, 2–3; Welcomer ym. 2003, 45) erityisesti niin, että sidosryhmiä on
tutkittu lähinnä yrityksen näkökulmasta ja sidosryhmien näkökulma on jäänyt
vähemmälle huomiolle (ks. Frooman 1999). Uudempi sidosryhmätutkimus
osoittaa, että organisaatiot elävät yhteen kietoutuneiden sidosryhmäsuhteiden
monimutkaisessa verkostossa. Sidosryhmänäkemys voi auttaa yritystä
hahmottamaan laajemmin monimutkaisia ja moninaisia liiketoimintaympäristöjä
ja vastaamaan niiden asettamiin haasteisiin. Post ym. (2002) puhuvat
”laajennetusta yrityksestä”, joka voidaan nähdä solmukohtana keskinäisten
sidosryhmäsuhteiden verkostossa, jossa luodaan, ylläpidetään ja edistetään
yrityksen arvonmuodostuskapasiteettia.
Yrityksen pitkän aikavälin menestys on kiinni sen kyvystä luoda ja ylläpitää
suhteita koko sidosryhmäverkoston kanssa (Post ym. 2002, 7; ks. Goyder 1999;
Dyer & Singh 1998, 673) ja luoda riittävästi varallisuutta tai arvoa ensisijaisille
sidosryhmilleen (Clarkson 1995, 112). Vain yhteen sidosryhmään keskittyvä
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ajattelu kaventaa yrityksen liiketoiminnan arvon luomisen mahdollisuuksia ja
antaa ehkä valheellisen turvallisuuden tunteen monimutkaisessa ympäristössä,
jota voidaan ennakoida vain rajoitetusti (Freeman ym. 2007a, 157). Valtavirtaiset
tutkimuksen lähestymistavat, jotka asettavat yhden sidosryhmän ensisijaiseksi,
tavoittavat harvemmin ympäristön muutosta ja monimuotoisuutta.
Sidosryhmäajattelu tuo esiin sen, että liiketoiminta on pohjimmiltaan
inhimillistä ja ihmisten aikaan saamaa. Neoklassinen teoria ei painota tätä puolta
liiketoiminnasta ja jättää sen usein huomiotta. Yrityksen arvon luomisen
näkökulmasta sidosryhmäteoria laajentaa ja täydentää neoklassisen talousteorian
näkemystä siitä, keille kaikille liiketoiminnan arvoa tulee luoda. Useat
sidosryhmät voivat vaikuttaa yrityksen toimintaa eri rooleista, ja
sidosryhmäajattelu huomioi kaikki sidosryhmäsuhteet yrityksen liiketoiminnan
arvon luomisessa. Näkökulma on merkityksellinen, koska yritysten välillä on
aina muuttuvia ja päällekkäisiä yhtymäkohtia, joihin sisältyy monenlaisia
dynaamisia suhteita. Tehokkaassa sidosryhmäjohtamisessa suhteet ensisijaisiin
sidosryhmiin (asiakkaat, työntekijät, toimittajat, alueen asukkaat ja ympäristö)
voivat muodostaa aineettomia, sosiaalisesti mutkikkaita resursseja, jotka
edistävät yrityksen kykyä suoriutua kilpailijoitaan paremmin pitkän aikavälin
arvonluonnista.

2.5.2. Laajentuva yritys ja liiketoiminnan arvon luomisen muutos
Liiketoiminnan arvon luomisen tapa on juurtunut syvälle teolliseen aikakauteen.
Traditionaalisen ymmärryksen mukaan arvoketjun eri solmukohdat ovat
itsenäisiä. Rajat ovat tiukat ja organisaatioiden erottaminen on helppoa.
Organisaatiot ovat tekemisissä toistensa kanssa vain taloudellisten liiketoimien
kautta palveluiden tai tavaroiden vaihtaessa omistajaa. (Phillips & Caldwell
2005; mm. Porter 1985)
Yritystoiminnan siirtyessä teollisesta aikakaudesta kohti tietovaltaista
aikakautta tai kohti suhteiden aikakautta (Galbreath 2002) yritysten rajat ovat
muuttumassa epäselvemmiksi, läpäisevämmiksi ja vaikeammiksi huomata.
Muutos siirtää tutkimuksen painopistettä yrityksestä analyysiyksikkönä
toimijoiden välisiin suhteisiin (Child & McGrath 2001, Ramírez 1999, 61; Dyer
& Singh 1998; mm. Mintzberg ym. 1998, 258). Kun yrityksen rajat häviävät tai
muuttavat muotoaan, strategisen johtamisen kirjallisuuden tarjoamat perinteiset
vaihtoehdot, muun muassa yrityksen ulkoiselta ympäristöltä suojautuminen tai
yhteyden rakentaminen, muuttuvat lähinnä poikkeuksiksi. Monimutkaisuus ja
monimuotoisuus eivät ole vain yrityksen ulkopuolella, vaan ne ovat tyypillisiä
myös ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja heidän suhteissaan. Kun
epävarmuus ilmenee samaan aikaan ulkoisesti, sisäisesti ja suhteissa näiden
välillä, organisaatioiden suunnittelu ja ydintoimintojen suojaaminen eivät riitä
strategiaksi. (Løwendahl & Revang 1998, 763)
Yrityksen strategisen suunnittelun logiikan muuttuessa arvon lisäämisestä
peräkkäisissä ketjun vaiheissa arvon luomiseen yhdessä, laajentuu tarkastelu
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toimijan ja toiminnan ohi vuorovaikutukseen ja organisaatioiden välisiin
suhteisiin. Arvo luodaan aina uudelleen yhdessä, yhteisesti ja sovitellen. Arvon
luominen yhteisesti ei ole uusi oivallus liiketoiminnassa, mutta teolliseen
ajatteluun perustuvat käsitteelliset mallit eivät ole antaneet työkaluja sen
ymmärtämiseen. Niiden perusteella uskottiin, että arvon luomista voidaan tutkia
erillisenä esimerkiksi tuotannon, kulutuksen tai yhteenliittymien pohjalta. Uusi
näkökulma antaa mahdollisuuden irrottautua edellä mainitusta ajattelusta ja
käsittää liiketoiminnan arvon luomisen samanaikaisena ja vuorovaikutteisena, ei
suoraviivaisena ja siirtyvänä. (Ramírez 1999, 50−61)
Kun arvoa luodaan vuorovaikutuksessa yrityksen ja ensisijaisten
sidosryhmien kesken, on kyse enemmänkin suhteisiin perustuvasta (relational)
kuin liiketapahtumaan perustuvasta (transactional) vuorovaikutuksesta (Hillman
& Keim 2001, 127; mm. Post ym. 2002, 7; Dyer & Singh 1998, 662; Freeman
ym. 1997, 286). Yritys voi laajentaa arvon luontiaan kehittämällä pitkäaikaiset
suhteet keskeisiin sidosryhmiin. Samanlainen laajuus ei olisi mahdollista, jos
yritys keskittyy vain markkinatransaktioissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Kun liiketoiminnan arvon luominen käsitetään yhteiseksi tehtäväksi, se tuo uusia
ulottuvuuksia koko prosessiin. Johdon ja tutkimuksen näkökulmasta
tarkasteltuna se tarkoittaa sitä, että eri toimijoiden välisissä suhteissa
muodostuvien arvojen moninaisuus tulee ottaa huomioon, eikä niitä tule
pelkistää yhteen mittariin. Näkemys arvon tuottamisesta yhdessä korostaa
sidosryhmien rooleja ei vain suhteessa eri osapuoliin, vaan suhteessa yksittäiseen
osapuoleen.
Yhteisesti
luotu
arvo
nähdään
samanaikaisena
ja
vuorovaikutuksellisena arvojoukkona, jossa kaikkia arvoja ei voida mitata tai
arvottaa rahassa. (Ramírez 1999, 50−61) Arvon konkretisoituminen edellyttää
aktiivisuutta, koska sen nähdään syntyvän vuorovaikutuksessa eri toimijoiden
välillä (Ramírez & Wallin 2001, 320).
Lisääntyvä tietovaltaisuus haastaa organisaatioiden toimintaedellytykset
pyrkien eroon teollisen aikakauden arvon luomisen perusteista ja kehottaen
arvioimaan liiketoiminnan arvon luomisen uudelleen. Liiketoiminnan arvon
luomiseen kutsutaan sidosryhmäsuhteet mukaan. Muutos toimittaja-yritysasiakas -ketjusta laajempaan sidosryhmänäkökulmaan siirtää painotuksen
enemmän liiketoiminnan arvon luomiseen yhdessä kuin arvon valtaamiseen
itselle. Kysymys ei enää ole siitä, kuinka saavutettu liiketoiminnan arvo jaetaan,
vaan kuinka arvoa luodaan lisää kaikille.

2.5.3. Sidosryhmäsuhde liiketoiminnan arvon luomisessa
Muutos kohti uudenlaista toimintaympäristöä lisää aineettomien tekijöiden
merkitystä organisaation arvon luomisessa. Tämä johtaa siihen, että yrityksen
menestyminen ja arvo ovat yhä riippuvaisempia aineettomasta omaisuudesta
kuin tavanomaisesta omaisuudesta (Post ym. 2002, 22–23; mm. Cummings &
Doh 2000). On selvää, että maailman muuttuessa rikkaammaksi
informaatioltaan, ei aineetonta omaisuutta erityisesti ja liiketoiminnan arvoa
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yleisesti voida riittävästi kuvata vain taloudellisilla mittareilla (Wheeler ym.
2003, 2).
Tilanteen monimuotoisuutta lisää se, etteivät aineettomat resurssit, kuten
tieto, osaaminen ja suhteet, ole luonteensa vuoksi pelkästään yrityksen
omaisuutta (Child & McGrath 2001, 1140). Resurssipohjainen näkemys (RBV)
katsoo organisaatiota nippuna osaamisia ja resursseja, jotka muodostuvat joko
aineellisesta tai aineettomasta omaisuudesta. Yrityksen sisällä olevien resurssien
ja osaamisten ainutlaatuinen yhdistäminen voi tuottaa yritykselle arvoa (Barney
1991). Yrityksen resursseja edustavat monet sidosryhmät. Yrityksen suhteet
sidosryhmiin tuovat resurssit saataville ja muokkaavat ne tuottavaksi toiminnaksi
(Sachs ym. 2007; Svendsen ym. 2002, 14). Yritys on riippuvuussuhteessa toisiin
toimijoihin, mikä muuttaa oletuksen, jonka mukaan resurssien kontrollointi
erityisesti yrityksen rajojen sisäpuolella tarjoaa yritykselle kilpailuedun.
Sidosryhmäsuhteet tuottavat energian, tiedon ja resurssit, jotka ovat
välttämättömiä yrityksen selviämiselle. Sidosryhmäsuhteet ovat yrityksen
elämänlähde. Aivan kuten organismit, jotka elävät symbioosissa ympäristönsä
kanssa, niin tekevät myös yritykset. (Svendsen 1998, 43) Sidosryhmäsuhde on
sopimus, joka perustuu eksplisiittisille ja implisiittisille sopimuksille, jotka
sisältävät osapuolten sopimat tulevat oikeudet ja velvollisuudet. Motivaationa
tällaiselle suhteelle on sen tarjoama mahdollisuus saavuttaa etuja, joita
osallistujat eivät voi saavuttaa yksinään (ks. Galbreath 2002, 14; Dyer & Singh
1998, 662). Sidosryhmäorganisaation suhteisiin liittyy yhteistyön näkökulma,
joka on sidosryhmäorganisaation luontainen toimintatapa. Sidosryhmien väliset
yhteistyösuhteet nähdään vastavuoroisina, kehittyvinä ja yhdessä määriteltyinä,
jolloin luottamuksen (ks. mm. Blomqvist 2002; Wicks ym.1999) rooli on
suhteessa merkityksellinen.
Sidosryhmien luokittelu ja identifiointi erilaisiin kokonaisuuksiin on ollut
sidosryhmätutkimuksessa hallitsevaa ja sidosryhmäsuhteiden kuvaaminen (ks.
Reynolds ym. 2006, 298) on jäänyt vähemmälle huomiolle. Sidosryhmäsuhteet,
keskinäiset riippuvuussuhteet ja suhteen dynamiikka eivät ole suuressa määrin
saavuttaneet tutkijoiden kiinnostusta (ks. Svendsen 1998, 49; Post ym. 2002, 18).
Verkostomaisia lähestymistapoja on käytetty sidosryhmäsuhteen kuvaukseen
(mm. Pajunen 2006, Rowley 1997), mutta tyypillisesti graafiset kuvaukset ovat
edelleen ympyrän muotoisia, jossa keskellä olevaa yritystä ympäröi suhdetta
kuvaavien viivojen päässä olevat sidosryhmät (ks. kuvio 3). Sidosryhmät ovat
tässä esitystavassa usein ylikorostuneet ja suhteet ovat jääneet vähemmälle
huomiolle.
Sidosryhmäsuhteiden tutkimus voi osoittautua tärkeämmäksi kuin
kokonaisuuksien eli sidosryhmien itsensä tutkiminen (ks. Schilling 2000, 234).
Mitchell ym. (1997) esittivät sidosryhmäsuhteen ymmärtämiseen sidosryhmien
tärkeyden mallin, jossa sidosryhmäsuhteet luokitellaan kolmen ominaisuuden
perusteella ja eniten ominaisuuksia sisältävät sidosryhmäsuhteet saavat eniten
huomioita johdon näkökentässä. Sidosryhmätutkimuksessa on viitattu malliin
laajalti ja sitä pidetään eräänä huomattavimmista sidosryhmäajattelun
kontribuutioista (Neville & Menguc 2006, 386). Sidosryhmätutkimuksessa on
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viitattu Mitchell ym. (1997, 881) malliin lukemattomia kertoja, mutta mallia ei
ole käytetty kovinkaan paljon empiirisessä tutkimuksessa, vaikka kirjoittajat itse
artikkelissaan kutsuivat tutkimaan ovatko valta, oikeutus ja kiireellisyys ne
ominaisuudet, joilla sidosryhmien ja johdon suhteita voidaan ymmärtää.
Sidosryhmäajattelussa suhteita pidetään luonnostaan arvokkaina ja siksi niitä
käsitellään arvokkaina yrityksen toiminnassa ja johtamisessa (ks. Reynolds ym.
2006, 293; Haksver ym. 2004; Freeman 1984). Suhteet ovat symbioottisia, ajassa
kehittyviä ja yhteisesti määritettyjä (Svendsen 1998). Menestyäkseen kilpailussa
yrityksen tulee rakentaa suhteet eri sidosryhmiin siten, että se saavuttaa kestävän
kilpailuedun muihin samassa liiketoiminnassa kilpaileviin yrityksiin nähden.
(Post ym. 2002, 22; mm. Heugens ym. 2002, 57; Hilman & Keim 2001, 127;
Dyer & Singh 1998) Suhteen voidaankin nähdä olevan transaktiota ennemmin
pohjimmainen organisaation vaurauden lähde (Post ym. 2002, 6–7), sillä
sidosryhmäsuhteet vaikuttavat yritysten taloudelliseen tulokseen ja pitkän
aikavälin kannattavuuteen.
Tässä
tutkimuksessa
liiketoiminta
käsitetään
eri
sidosryhmien
vuorovaikutuksena, jonka kautta ne luovat arvoa kaikille sidosryhmille (Freeman
ym. 2007a). Aineettoman omaisuuden tekijöistä erityisesti sidosryhmäsuhteet
ovat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena, ja sidosryhmäsuhteen kuvaus on
liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta tärkeää. Tutkimuksessa lähdetään
siitä, että ensisijaiset sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa liiketoiminnan arvon
luomisen prosessissa. Tähän ryhmään kuluvat omistajat, työntekijät, asiakkaat ja
toimittajat sekä lisäksi valtion ja seutukunnan viranomaiset (Clarkson 1995).
Sidosryhmämäärittelyissä yrityksen johto nähdään usein koko yrityksen
edustajan, eikä sitä mainita erikseen esimerkiksi ensisijaisissa sidosryhmissä (ks.
Ahlstedt & Jahnukainen 1971). Sidosryhmäajattelu ja sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden malli korostaa kuitenkin johdon roolia toimijana muihin sidosryhmiin
nähden. Myös tässä tutkimuksessa yrityksen johdolla nähdään olevan erityinen,
oma roolinsa, joten se erotetaan näkyviin omana sidosryhmänään.
Sidosryhmäsuhteet ovat liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta
keskeisiä ja tuovat resurssit saataville. Sidosryhmäsuhteita analysoidaan
sidosryhmäajattelussa laajasti hyväksyntää saaneen kolmen eri ulottuvuuden
avulla: valta, oikeutus ja kiireellisyys. Sidosryhmäsuhteen kuvaamisen ja
ymmärtämisen avulla lähestytään kysymystä, miten liiketoiminnan arvoa
luodaan sidosryhmäsuhteissa.
Kuviossa 5, tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä, pyritään kuvaamaan
ja havainnollistamaan tiivistetysti tässä luvussa esitetyt teoreettiset näkökulmat.
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Kuvio 5.
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

3. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN
TOTEUTUSTAPA

3.1. Tapaustutkimus tutkimusstrategiana
Tutkimukseni filosofinen perusta on hermeneutiikassa, jossa tutkimusprosessin
nähdään kehittyvän spiraalinomaisesti kohti ilmiön syvempää ymmärrystä.
Tähän ajatteluun kuuluu olennaisesti se, että tutkija korjaa esiymmärrystään ja
luopuu oletuksista, jotka eivät palvele tutkimustarkoitusta. Tutkija jättää näin
ongelmanasettelun avoimeksi muutokselle, kun ymmärrys syvenee ja selkenee.
(Lehtovaara 1994) Hermeneuttinen tarkastelutapa tähtää tulkintaan ja
ymmärtämiseen eikä pyritä mahdottomaan, toisen täydelliseen ymmärtämiseen
(Varto 1992, 59).
Käsillä oleva tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimuksessa seurattiin
Denzin & Lincolnin (2000) neuvoa. He suosittelevat laadullisia metodeja, kun
tutkijan päämääränä on kuvata ja ymmärtää yksilön omia kokemuksia ja
näkemyksiä ja turvata rikas kuvaus tutkittavasta maailmasta. Laadullinen
tutkimus tarkoittaa sitä, että tutkimuksella on kohde, jolla on jokin merkitys, ja
tutkimuksen tehtävänä on paljastaa se. Tätä toimenpidettä kutsutaan
tulkitsemiseksi ja sen tulosta tulkinnaksi. (Niiniluoto 1983, 166) Yleinen
vaatimus laadulliselle tutkimukselle on ankaruus, joka laadullisen tutkimuksen
traditiossa tarkoittaa sitä, että tutkittavan kohteen tulee säilyttää
monimuotoisuutensa, sitä ei pidä ohentaa käsitteellisiksi rakennelmiksi tai
lukusuhteiksi eikä sitä tule palauttaa johonkin yksinkertaisempaan tai
yleisempään kuin se, mitä alettiin tutkia (Varto 1992, 53).
Kiinnostuin tutkittavasta kohteesta siviilityössäni. Ilmiö näyttäytyi erilaisissa
asiantuntijaraporteissa ja yritysten jokapäiväisessä elämässä. Yritysten
kilpailukyky, toimintaympäristön muutokset, globalisoituvat markkinat, pieni
Suomi ja sen eri paikkakunnat ovat laajan kilpailun pyörteissä. Näyttää siltä, että
kilpailukeinojen löytäminen on yhä vaikeampaa. Jos tavanomaiset
kilpailutekijät, kuten hinta ja laatu eivät yksistään toimi, jää pohdittavaksi, millä
yritykset voivat kilpailla, säilyttää toimintakykynsä ja selviytyä. Yrityksen
liiketoiminta ja sen ohjaus ovat ilmiön kannalta keskeisessä asemassa.
Esiymmärrykseeni vaikutti myös aiempi tutkimukseni, joka oli keskittynyt
yritysten
sidosryhmiin.
Yritykset
toimivat
ympäristönsä
kanssa
vuorovaikutuksessa ja yhä useammat suhteet sidosryhmiin määrittivät sen
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toimintaa. Edellä mainitut asiat näyttivät yhdistyvän mielenkiintoiseksi,
tutkittavaksi ilmiöksi, joka kuitenkin etsi vielä hahmoaan.
Asian monimuotoisuuden vuoksi halusin päästä lähelle ilmiötä, ymmärtää
sitä syvällisesti yleistettävyyden sijaan (Stake 2000, 437). Tutkimukseni
keskittyy prosessin kuvauksen kysymyksiin, jotka alkavat miten-sanalla ja
liittyvät moniin samanaikaisiin tapahtumiin (Yin 2003; ks. myös Töttö 2000,
74−77). Lisäksi aiheesta, erityisesti sidosryhmäsuhteita, on tehty vähän
empiiristä tutkimusta (Eriksson & Koistinen 2005, 5). Edellä mainituista syistä
tapaustutkimus alkoi näyttäytyä tutkimuskohteen kannalta sopivana
lähestymistapana. Sen avulla pyrin ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä
kokonaisuutena, joka on monimutkainen ja sisältää erilaisia näkökulmia ja
yhteiskunnallisia prosesseja (Häikiö & Niemenmaa 2007, 42). Yin kuvaa
tapaustutkimuksen olevan empiiristä tukimusta, joka monipuolista ja monilla
tavoin hankittua tietoa käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa asiayhteydessään ja
tutkittavan ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole selkeät. (Yin 2003; ks. myös
Gummesson 1991, 75) Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää monenlaisia
aineiston keräysmenetelmiä, joilla tavoitellaan ilmiön kuvaamista.
Jokainen tutkija edellyttää menetelmiä kehitellessään sitä, että niiden avulla
saadaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija kietoutuu näissä edellyttämissään
paitsi ontologisiin myös tieto-opillisiin, epistemologisiin ongelmiin. Ensin
kysytään, millaista ilmiötä aiotaan tutkia ja sen jälkeen, miten tutkitaan.
(Lehtovaara 1994, 46–47) Tapaustutkimus on tässä tutkimuksessa nähty
lähestymistapana, ei pelkästään aineiston keräys- ja analyysimenetelmänä.
(Eriksson & Koistinen 2005, 4; ks. myös Koskinen ym. 2005, 154; Denzin &
Lincolnin 2000, 20; Stake 2000, 435) Tutkijan ymmärrys todellisuuden
luonteesta vaikuttaa käsitykseen siitä, mitä maailmasta voidaan tietää ja miten
sitä voidaan tutkia. Todellisuuskäsitys puolestaan vaikuttaa siihen, millainen
ilmiö tutkimuskohteesta muodostuu ja millaisia tuloksia voidaan saavuttaa.
(Häikiö & Niemenmaa 2007, 45). Tapaustutkimus on koko tutkimusprosessiani
ohjaava strategia, jonka voi nähdä tieteenfilosofisena kysymyksenä, tietynlaisena
tapana ymmärtää maailmaa ja tietoa.

3.2. Tapaus ja tapaustutkimuksen tyypit
Tapaustutkimus voidaan aloittaa kiinnostavasta tapauksesta, miettiä tapauksen
kannalta siihen sopivia käsitteitä ja mikä on tutkimuksen kohde. Toisaalta
tutkimuksen kohde voi olla jo selvillä ja etsitäänkin tapaus, jossa pääsee
käyttämään tiettyjä käsitteitä. Käytännössä tapaustutkimus sijoittuu johonkin
näiden kahden esimerkin välille. (Laine ym. 2007, 11) Ajatus sidosryhmien
merkityksestä yritykselle oli tutkimusta aloittaessani jo olemassa ja huomioin sen
tapauksen valinnassa. Tapaus vaikutti kuitenkin jatkokäsitteiden valintaan ja
valitsemani käsitteet edelleen tapauksen tulkintaan.
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Tapauksen voi ymmärtää olevan rajattu systeemi (Stake 2000) tai esimerkiksi
ajallinen prosessi, jonka rajoja suhteessa kontekstiin on vaikea määrittää
(Pettigrew 1997). Tapauksen määrittämistä pidetäänkin tapaustutkimuksessa
kriittisenä vaiheena (Koskinen ym. 2005, 159; Eriksson & Koistinen 2005, 5).
Tapauksen määrittäminen voidaan tehdä joko ennen aineiston keruuta tai sen
jälkeen (Eriksson & Koistinen 2005, 4). Tapaus ei ole koskaan irrallinen
kontekstistaan, vaan sitä tutkitaan sen historiallisessa, paikallisessa ja
toiminnallisessa ympäristössä. (Stake 2000, 439–440; Pettigrew 1997; ks.
Burawoy 1998). Asian tai ilmiön ymmärtäminen kontekstuaalisesti tarkoittaa sen
kuulumista johonkin asiayhteyteen tai se johtuu tietystä tapahtumakulusta ja
nämä yhteydet ovat tutkimuksessa otettava huomioon (Eräsaari 2007, 149).
Tapaustutkimus on siis aina kontekstisidonnainen.
Tapaustutkimuksia on tyypitelty eri tutkijoiden näkökulmista eri tavoin. Yin
(2003) jakaa tapaustutkimuksen yksittäisiin tapauksiin keskittyviin tutkimuksiin
ja monitapaustutkimuksiin. Hän erottaa myös tutkimukset, joissa on yksi
tutkimusyksikkö tutkimuksista, joissa käytetään useita yksiköitä. (Yin 2003, 41)
Stake (2000) puolestaan jakaa tapaustutkimuksen kolmeen tyyppiin: itsessään
arvokkaaseen tapaustutkimukseen, välineelliseen tapaustutkimukseen ja
kollektiiviseen tapaustutkimukseen. Eri tyyppejä määrittävät tapauksen luonne,
lukumäärä, tavoitteet ja tutkimukseen liittyvät perusoletukset. (Stake 2000, 437–
438)
Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni on yhdessä ainutlaatuisessa tapauksessa,
jota pyrin ymmärtämään mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tutkimus onkin
lähellä itsessään arvokasta tapaustutkimusta. Tutkimusta voi pitää myös
kuvailevana tapaustutkimuksena, jonka tavoitteena voi olla hyvän tarinan
tuottaminen (Dyer & Wilkins 1991). Hyvän tarinan tuottaminen voi olla teoriaa
luovaa (Eriksson & Koistinen 2005) ja kuvaus itsessään on jo yksi tutkimuksen
tulos (Häikiö & Niemenmaa 2007, 53). Tapaustutkimus voidaan jakaa myös
intensiiviseen
ja
ekstensiiviseen
(Stoecker
1991).
Intensiivisessä
tapaustutkimuksessa on kyse ainutlaatuisen tapauksen tiheästä kuvauksesta,
tulkinnasta ja ymmärtämisestä. Ekstensiivinen tapaustutkimus on kiinnostunut
useasta tapauksesta, niiden vertailusta ja selityksen etsimisestä. Tällaisessa
tilanteessa on oleellista se, miten vertailu tehdään. (Eriksson & Koistinen 2005,
15–18)
Käsillä olevaa tutkimusta voi pitää intensiivisenä tapaustutkimuksena.
Lähdin tutkimuksessa liikkeelle aineiston keräämisestä. Tapaus tarkentui ja
määrittyi aineiston keruun aikana. Tutkimuksen tapaus on kohdeyrityksen noin
kolme vuotta kestänyt itsenäisen liiketoiminnan kehkeytyminen. Yritys käy läpi
strategisen muutoksen kansainvälisen korporaation yksiköstä yksityiseksi pkyritykseksi. Prosessin alkuunpanija oli yrityskokonaisuuden strategiamuutos,
jossa ydinliiketoiminnot määriteltiin uudelleen. Keskeisessä roolissa ovat
sidosryhmiin luotavat suhteet, joiden avulla pyrin ymmärtämään ja kuvaamaan
yrityksen liiketoiminnan arvon luomisen prosessia. Prosessi voidaan nähdä
tapahtumasarjana, joka kuvaa, kuinka asiat muuttuivat ajan kuluessa (Van de
Ven 1992, 169). Kohdeyritys kävi kolmen vuoden aikana läpi muutosprosessia
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liiketoiminnan arvon luomisessa. Tutkimusajanjakso alkaa uusien
strategialinjausten vaikutuksesta yksikön toimintaan ja päättyy kohdeyrityksen
liiketoimintojen myyntiin uusille omistajille.
Tapaustutkimukseen liittyvä epistemologinen kysymys on, mitä voidaan
oppia yhdestä tapauksesta (Stake 2000). Olin kiinnostunut yrityksistä, joissa
sidosryhmät olivat näkyvillä ja ne huomioitiin päätöksentekoprosessissa. Koska
sidosryhmien ja sidosryhmäsuhteiden empiirinen, kuvaileva tutkimus on
harvinaista, tutkimuksessa päätettiin keskittyä yhteen kohdeyritykseen, jossa oli
havaittavissa sidosryhmien vaikutus ja päätöksenteko keskittyi rajalliseen
määrään sidosryhmiä (ks. Siggelkow 2007, 20). Tapaus on erityinen siinä
mielessä, että sidosryhmäsuhteiden olemassaolo huomioitiin uudenlaisessa
liiketoiminnan arvon luomisen tilanteessa. Tutkimuksessa olen pyrkinyt tuomaan
esiin yksityiskohtaisen ja havainnollisen kuvauksen siitä, mikä yrityksen
sidosryhmäsuhteissa on merkityksellistä yrityksen päätehtävän, liiketoiminnan
arvon luonnin kannalta.

3.3. Tutkimusprosessin kehkeytyminen
Tutkimusprosessi alkoi tammikuussa 2007 tutustumisella kohdeyritykseen.
Kyseisenä aikana elettiin tutkimusajanjakson viimeisiä tapahtumia ja keskellä
kiihkeää muutosta. Yritys oli valittu alustavan sidosryhmänäkemykseni ja
liiketoimintaymmärrykseni perusteella. Kohdeyrityksen valintaan vaikutti työni,
jossa olen monenlaisten yritysten kanssa tekemisissä eri näkökulmista. Tutkijana
roolini on kuitenkin eri. Koska tutkija on osa sosiaalista todellisuutta ja sitä
kautta tutkimusprosessia, maallikkona oppimani ja käyttämäni tiedot, taidot ja
käsitteet vaikuttavat tutkimukseen (Hirsjärvi ja Hurme 2006, 19).
Koska esiymmärrys oli olemassa, halusin lähteä kohdeyrityksen kanssa
mahdollisimman avoimella tavalla eteenpäin, jotta tutkittavaa ilmiötä ei
määritettäisi tai rajattaisi etukäteen ja asetelma jäisi avoimeksi muutoksen
mahdollisuudelle. Keräsin aineiston kevään 2007 aikana ja haastattelut tein
kolmena eri ajankohtana. Aloitin aineiston analyysin ensimmäisten
haastatteluiden jälkeen. Syksyllä 2007 valmistunut analyysi ja sitä edeltäneet
analyysivaiheet herättivät kiinnostukseni liiketoiminnan arvon luomiseen.
Kiinnostukseni liiketoiminnan arvon luomista kohtaan vaati tutustumisen
kirjallisuuteen ja sen jälkeen palasin vuoden 2008 alussa uudelleen analyysin
pariin. Uudelleen aloitettu analyysiprosessi oli haasteellinen ja vei aikaa
useamman kuukauden. Analyysin jälkeen jatkoin raportin kirjoittamista ja
johtopäätösten tuottamista.
Tutkimusprosessi osoittautui aineiston keruun ja analyysin jatkuvaksi
vuoropuheluksi, jossa ymmärrykseni selkeni vaihe vaiheelta. Tämän
kehkeytymisen, kuinka tuotin tietoa ja mihin havaintoihin tiedon tuottamiseni
perustuu, näkeminen on ilmeisempää tutkimusprosessin lopussa (Keso ym.
2006). Koska tutkimuksessani en lähtenyt liikkeelle valmiiksi muodostetusta
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teoreettisesta mallista, ohjasi ja tarkensi tätä lukua seuraavissa luvuissa kuvattu
vuoropuhelu teoreettista keskustelua sekä auttoi tutkimuskysymysten
muokkaamisessa tutkimuksen aikana. Tutkimusprosessin kehkeytyminen on
pyritty tavoittamaan kuviossa 6, mutta hermeneuttisen kehän tapaan, kuviossa ei
ole pyritty eikä pystytty kuvaamaan nuolella jokaista vaihetta, jossa aiempi
tietämys lisääntyi ja joka näin vaikutti tutkimuksen kulkuun. Tutkimusprosessin
tarkka kirjallinen kuvaus esitetään seuraavissa luvuissa.

Kuvio 6.

Tutkimusprosessin kehkeytyminen
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3.4. Tutkimusaineiston valintaperusteet ja keräys
3.4.1. Haastattelut
Tutkimuksen aineiston keräys alkoi tammikuussa 2007. Ennen aineiston
keräyksen aloittamista kävin yrityksen edustajan, toimitusjohtajan kanssa kaksi
alustavaa keskustelua. Tutkimuksen teon mahdollisuus tuli esiin ensimmäisessä
keskustelussa, jolloin olin yrityksessä vierailulla siviilityöhöni liittyen. Yrityksen
tarinaa kuunnellessani ja kysellessäni huomasin yrityksen toiminnassa
lähestymistavan, joka toi esiin sidosryhmien merkityksen yrityksen toiminnassa.
Tutkimuksen teon mahdollisuuteen palattiin toisessa keskustelussa, jossa
tutkimuksen tekemisestä sovittiin. Toisen keskustelun aikana halusin
varmistuksen siitä, että halukkuuden lisäksi yrityksellä (toimitusjohtajalla) oli
ymmärrys siitä, mihin prosessiin yritys oli astumassa mukaan.
Tutkimusaineistosta tehtiin yrityksen ja tutkijan kesken salassapitosopimus.
Päädyin tutkimusaineiston hankinnassa haastatteluihin, koska olin
tutkimuksessani kiinnostunut ”miten” ja ”mitä” tyyppisistä kysymyksistä ja
halusin ymmärtää ilmiötä syvällisesti. Lisäksi haastatteluiden avulla saatoin
selventää ja syventää saamiani tietoja (Hirsjärvi & Hurme 2006, 35). Oli myös
oletettavaa, että prosessiin osallistuneiden keskeisten toimijoiden haastattelut
toisivat
ilmiön
parhaiten
esiin.
Tutkimuksen
lähestymistapa
ja
tutkimuskysymykset ohjaavat laadullisen haastattelutavan valintaa (Eriksson &
Kovalainen 2008, 80). Päädyin tutkimuksessani strukturoimattomiin, avoimiin
haastatteluihin (mm. Hirsjärvi & Hurme 2006, Tuomi & Sarajärvi 2006,
Koskinen ym. 2005, Eskola & Suoranta 1998), koska en halunnut ohjata
haastateltavien ajatusmaailmaa liikaa, vaan pyrin tavoittamaan tutkittavan ilmiön
mahdollisimman rikkaana ja monimuotoisena.
Keräsin aineistoa kevään 2007 aikana sekä haastatteluin että yrityksen
sisäisistä kirjallisista dokumenteista. Haastatteluiden kohteena oli liiketoiminta
ja sen muutos. Tällöin liikuttiin yrityksen strategisella alueella. Kaikki
haastateltavat valittiin siten, että he olivat olleet mukana alusta alkaen
kohdeyrityksen ja teollisuusalueen prosessissa ja pystyivät valottamaan eri
näkökulmista tutkittavaa ilmiötä. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti yrityksen
johtoa tai johtoryhmään kuuluvia. Johtoryhmässä oli myös henkilöstön edustajia,
joista kahta haastateltiin. Haastateltaviin johdossa katsottiin kuuluvaksi
toimitusjohtaja sekä asiakasvastuulliset johtajat. Jokaisella heistä oli vastuullaan
asiakkaiden lisäksi osasto ja/tai yrityksen sisäinen toiminto. Ulkopuolelle jäivät
ne muutamat johtoon kuuluneet henkilöt, joilla ei ollut asiakasvastuuta.
Toimitusjohtaja oli tutkimuksen keskeinen tietolähde ja häntä haastateltiin
useamman kerran. Mainittavaa haastatellun johdon kohdalla on, että kaikilla oli
omalta alueeltaan ja teollisuusalueelta pitkä historia. Lisäksi valitsin yrityksen
ulkopuolelta informantteja (mm. Gummesson 1991), jotka olivat olleet
tekemisissä ilmiön kanssa pidemmän aikaa, jolloin historia ja prosessin
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tapahtumat olivat tiedossa ja tuttuja. Nämä informantit olivat asiakas,
teollisuusalueen edustaja ja alueen viranomaisen edustaja. (Ks. liite 1)
Olin yhteydessä haastateltaviin ennakkoon sähköpostitse ja kysyin heiltä
halukkuuden olla mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen sisältöä kuvasin yhteyden
otossani siten, että kiinnostukseni kohteena oli ilmiö (ks. Tuomi & Sarajärvi
2006, 78) yrityksen muutosprosessi palveluyksiköstä itsenäiseksi yritykseksi.
Kuvattava aikajakso kattaisi yli kolme vuotta (2004–2007) yrityksen
toiminnasta. Sekä yhteydenotossani että varsinaisen haastattelun alussa korostin
haastattelujen luottamuksellisuutta ja kysyin lupaa äänittämiseen, joka ei
ainakaan näyttänyt vaivaavan haastateltavia. Lisäksi kerroin haastateltaville, että
lähetän heille luettavaksi ja kommentoitavaksi litteroidut haastattelut jälkikäteen.
Kaksi haastateltavaa kommentoi haastatteluaan ja totesi haastattelujen
faktatietojen olevan siten, kuin he olivat asian ilmaisseet.
Ennen haastatteluiden aloittamista kävin läpi yleissilmäyksellä yrityksen
kirjallisen aineiston saadakseni käsityksen tietyistä perustapahtumista.
Haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin ja haastatteluaineistoa syntyi n. 350
sivua. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin sanasta sanaan. Tein litteroinnin osin
itse, mutta suurelta osin käytin litterointipalveluita. Koska litteroijia oli
useampia, annoin ohjeet litteroinnin tarkkuudesta ja tekstien valmistuttua
kuuntelin haastattelunauhat uudelleen ja luin samalla saamani litteroidun
aineiston. Joitakin korjauksia teinkin tämän kuuntelukerran perusteella
litteroituihin aineistoihin. Näin vältyin virhetulkinnoilta haastattelunauhan
epäselvyyden tai asiayhteyden väärinymmärryksen vuoksi (ks. Hirsjärvi &
Hurme 2006, 140).
Aineiston hankinnassa käytin mahdollisimman avoimia, strukturoimattomia
haastatteluita. Usein puhutaan myös syvähaastatteluista, jolloin haastatteluita
syvennetään seuraavilla kerroilla saman haastateltavan kanssa. Tosin
syvähaastatteluun voidaan päästä myös yhdellä haastattelukerralla (Eskola &
Suoranta 1998). Liiketoiminnan muutosta tutkittaessa on tutkijan sisäänpääsy
tutkimukselle välttämätön ja sen takaaminen, että muuttuvista tilanteista
huolimatta tutkija edelleen voi jatkaa haastatteluja. (Gummesson 1991, 26–28)
Koska päämetodi oli avoin haastattelu, ”henkinen” sisäänpääsy (Gumesson
1991, 28) oli tärkeä asia ratkaistavaksi. Yrityksen muuttuvista
liiketoimintatilanteista huolimatta (muun muassa omistajuuskeskustelut ja
omistajan vaihtuminen tutkimusprosessin aikana), minulla oli mahdollisuus
tutustua uusiin tekijöihin ja jatkaa haastatteluita haluamallani tavalla. Tässä
mielessä toimitusjohtaja toimi portinvartijana, joka helpotti pääsyä muiden
haastateltavien luokse häneltä saadun arvokkaan tiedon lisäksi. (Eriksson &
Kovalainen 2008, 53; Gummesson 1991, 28)
Haastateltavat eivät saaneet etukäteen yksityiskohtaista kysymyslistaa, jotta
keskustelu ei ohjautuisi liikaa haastattelijan ajatusmaailman mukaan. Tähän
päädyin myös siksi, että tutkittava ilmiö, ”tapahtui” vielä haastatteluhetkellä.
Tutkittava ajanjakso oli lähellä ja sitä elettiin edelleen. Tarkoituksena oli saada
haastateltavat mahdollisimman hyvin rekonstruoimaan kokemuksensa
tutkittavasta alueesta (Hirsjärvi & Hurme 2006, 46). Aloitin haastattelut
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kysymällä: ”Mitä tapahtui liiketoiminnassa tutkittavana ajanjaksona?”
Haastateltavat puhuivat asioista avoimesti ja tarjoutuivat antamaan myös
lisätietoja. Haastattelujen ilmapiiri oli mutkaton ja haastattelut etenivät ilman
monia välikysymyksiä. Haastateltavien kohdalla välikysymysten tarve
luonnollisesti vaihteli, erityisesti haastattelun vapaan luonteen vuoksi.
Ajanjakson kokemukset haluttiin jakaa toisten kanssa (ks. Eriksson &
Kovalainen 2008, 83). Suhteellisen vapaan kertomisen oletan johtuneen muun
muassa asian ajankohtaisuudesta haastateltaville ja siitä, että tutkittavan
ajanjakson merkitys oli useimmille haastateltaville tärkeä ja aiemmista selkeästi
poikkeava.
Pyrin pitämään haastattelut kiinni tutkittavassa ilmiössä, jota pohdin
olemassa olleen ymmärrykseni ja sen hetkisen viitekehyksen pohjalta.
Viitekehys ei kuitenkaan määrännyt haastattelun suuntaa, vaan se antoi
mahdollisuuden hahmottaa tutkimaani ilmiötä (ks. Koskinen ym. 2005, 39). Jo
olemassa ollut tietoni suuntasi jossain määrin haastatteluja. Tämän tekijän olen
tiedostanut tutkimuksessani ja vaikka haastatteluissa tietoisesti puin päälleni
”tutkijan” viitan, ei se poista sitä tosiasiaa, että ”asiantuntijan” roolini vaikutti
haastattelutilanteissa ja oli ilmiön ymmärryksen kannalta myös hyödyllinen.
Avoimissa haastatteluissa intuitiivisuuden ja kokemusperäisyyden voi katsoa
olevan sallittua (ks. Tuomi & Sarajärvi 2006, 78). Avoimen haastattelun
periaatteiden mukaisesti haastateltavien vastauksia syvennettiin ja haastattelujen
jatko rakennettiin saatujen vastausten varaan. Tällä pyrittiin tutkittavan ilmiön
perusteelliseen avaamiseen. Erityisesti toimitusjohtajan haastateltiin useampaan
kertaan ja näissä haastatteluissa toisaalta syvennettiin aiempien haastatteluiden
tietoja ja toisaalta päivitettiin liiketoiminnan kehitys ja muutokset.

3.4.2. Kirjallinen materiaali
Haastatteluiden lisäksi käytin tutkimusaineistona yrityksen dokumentoimaa
kirjallista aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa kirjallisen materiaalin merkitys
on haastatteluiden ohella tärkeä. Tämä heijastuu erityisesti tilanteessa, jossa on
kyse varsin monimutkaisista liiketoimintaan liittyvistä prosesseista. Vaikka
tapahtumat olivat haastatteluita tehdessä ajankohdaltaan varsin lähellä, ei kukaan
voi muistaa kaikkia prosessissa ilmenneitä asioita tarkasti (Koskinen ym. 2005).
Kirjallisen materiaalin määrä ja laatu tuntuivat tutkimuksen näkökulmasta
riittävältä. Sen perusteella oli mahdollisuus täydentää kuvausta, tarkistaa
haastatteluissa annettuja tietoja ja toisaalta tarkentaa yksityiskohtia.
Kirjallinen materiaali (ks. liite 2) löytyi sähköisessä muodossa muun muassa
elektroniselta ”johdon työpöydältä”, joka oli otettu käyttöön vuoden 2006
alkupuolella OnePoint Oy:tä muodostettaessa. Yrityksessä tarvittiin työkalu,
jolla pystyttiin muutoksessa hallitsemaan laajoja asiavirtoja niin, että ne olivat
helposti kaikkien saatavissa ja käytettävissä. Tätä aiempi kirjallinen materiaali
oli siirretty sähköiseen muotoon vuonna 2004 silloiseen dokumenttien
hallintajärjestelmään. Sain käyttööni tietojärjestelmiin tallennetun kirjallisen
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materiaalin, johon toimitusjohtajalla oli oikeudet. Yrityksestä löytyi nuoresta
iästään huolimatta varsin paljon systemaattisesti tallennettua tietoa (ks. liite 2).
Koska erilaisia dokumentteja oli kirjoitettu ja rakennettu uutta yritystä varten
erityisesti johdon näkökulmasta, voi kysyä, saiko kirjallisesta materiaalista
mahdollisesti kaunistellun ja päätöksentekokeskeisen kuvan (Koskinen ym.
2005, 142). Eri osapuolien haastattelut, muut kuin johtoon kuuluneet ja muun
muassa tallennetut henkilökohtaiset sähköpostit antoivat kuitenkin varsin
samantyyppisen kuvan kuin kirjallinen materiaali.
Dahl (1971, 34) jakaa kirjalliset lähteet eri tyyppeihin muun muassa sen
mukaan onko kyse henkilökohtaisesta vai institutionaalisesta lähteestä ja onko
lähde salainen vai julkinen. Yrityksestä oli olemassa varsin paljon
institutionaalisia lähteitä, joihin katson kuuluvaksi yritykseen liittyvät
suunnitelmat, tehdyt esitykset sekä muille sidosryhmille että yrityksen
mahdollisille uusille omistajille, sisäiset strategista suunnittelua koskevat
muistiot (strategia, liikeidea, toimintakonseptit, skenaariot, perusperiaatteet),
erilaiset kyselyt sidosryhmille, aikataulut, liiketoimintasuunnitelmat ja niin
edelleen. Institutionaalisessa materiaalissa oli varsin paljon lähteitä, joiden
tekijä/kirjoittaja ei ollut selvillä tai tekemisessä oli ollut mukana useampi taho.
Lisäksi henkilökohtaisista lähteistä oli tallennettu muun muassa
sähköpostikeskusteluja liittyen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
Varsinaisia joukkotiedotuksen tuottamia julkisia lähteitä (ks. Tuomi & Sarajärvi
2006, 86) ei ollut kuin muutamia (alueen tiedotuslehti ja asiantuntijalehden
artikkeli) johtuen organisaation nuoresta iästä.

3.5. Tutkimusaineiston analyysi
3.5.1. Aineistojen käsittely ja kuvauksen laadinta
Yrityksen kirjallisen aineiston sain käsiini ensimmäisellä haastattelukerralla.
Kävin kirjallista aineistoa läpi päivän, jotta pystyin hahmottamaan yrityksen
tapahtumakulkuja tietyllä tasolla. Aloittaessani haastattelut seuraavana päivänä,
oli haastateltavien kertomien tapahtumakuvauksien seuranta helpompaa.
Kuten mainittu, yrityksen kirjallinen aineisto oli pääosin elektronisessa
muodossa ja tulostinkin suuren osan aineistosta paperille. Tällä tavoin pystyin
käymään läpi ja hahmottamaan aineiston kokonaisvaltaisemmin. Ensimmäisten
haastatteluiden jälkeen luin kirjallisen materiaalin uudelleen muutamaan kertaan
läpi, tein merkinnät marginaaleihin ja järjestelin kohdeyrityksen tapahtumat
kronologiseen järjestykseen. Tämän perusteella jäsensin yrityksen historian
määrittelemältäni ajanjaksolta ja kirjoitin ensimmäisen kuvauksen yrityksen
kolmen vuoden historiasta ja tapahtuneesta prosessista.
Kirjallisen materiaalin pohjalta laatimaani kuvausta korjasin ja täydensin
jatkohaastatteluiden perusteella. Samalla käytin kirjallista materiaalia
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tarkennuksiin ja haastatteluista saamani tiedon syventämiseen. Keväällä 2007
kirjoittamastani kuvauksesta hahmotin erilaiset faktat ja tapahtumat kolmelta
vuodelta erityisesti liiketoiminnan strategisesta näkökulmasta; esimerkiksi
liiketoiminnan kehittyminen, johdon ja omistajien päätökset, muutokset
toimintatavassa ja teollisuusalueen kehittyminen. Seuraavassa vaiheessa päättelin
edellä mainittujen strategisten tekijöiden perusteella liiketoiminnasta erilaiset
ajanjaksot ja mallit (mm. Mintzberg & Waters 1982, 466–467), joita kutsun
kohdeyrityksen strategisiksi vaiheiksi.
Kirjoitetun historiallisen analyysin jälkeen, kohdeyrityksessä tehtyjen
haastattelujen, lukemieni dokumenttien ja niistä alustavasti tehdyn
sidosryhmäanalyysin perusteella valitsin haastateltavaksi toukokuussa 2007
kolme merkittävien sidosryhmien edustajaa: asiakkaan, teollisuusalueen
edustajan ja viranomaisen eli kaupungin. Näin sain sellaista materiaalia, jonka
poimintaa en ollut suunnitellut tai voinut suunnitella tarkasti etukäteen (ks.
Koskinen ym. 2005, 319–328). Viimeisten haastatteluiden jälkeen laatimaani
kuvausta ja siihen liittyvää aineistoa määrittivät useat luku- ja kirjoituskerrat.
Haastatteluilla keräämäni aineiston käsittely alkoi litteroidun aineiston
usealla lukukerralla. Päädyin tekemään analyysin ilman analyysiohjelmien apua.
Analyysiohjelman käyttö olisi ehkä nopeuttanut ja helpottanut työtäni, mutta
aineiston käsittely ei tuntunut liian työläältä käsin. Konkreettinen, visuaalinen
ote aineistoon sen sijaan vaikutti helpottavan analyysiä ja lisäävän ymmärrystäni.
Ensimmäisten lukukertojen aikana tein marginaaleihin merkintöjä haastatteluissa
esiin nousseista mielenkiintoisista asioista. Tutkimuksessani lähdin tekemään
analyysiä aineistosta käsin (induktiivisesti), jolloin tarkoituksenani oli koota
ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Sisällön analyysi sopii
strukturoimattomaan aineistoon ja siinä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta
ilmiöstä tiivistetyssä muodossa (Kyngäs & Vanhanen 1999). Erityisesti
muutokseen ja sidosryhmiin liittyvä puhe haastateltujen kertomuksessa kiinnitti
huomioni.
Sisällön analyysin jakaminen induktiiviseen ja deduktiiviseen (analyysiä
ohjaa esimerkiksi teema, käsitekartta tai malli, joka perustuu aikaisempaan
tietoon) on todettu ongelmalliseksi (ks. Tuomi & Sarajärvi 2006, 96–98), eikä se
tuntunut toimivan tutkimuksessani. Jako induktiiviseen ja deduktiiviseen esiintyy
harvoin puhtaana missään tutkimuksessa, sillä monet tutkijat käyttävät molempia
tapoja eri tutkimuksensa vaiheissa. Tällaisissa tilanteissa puhutaan
abduktiivisesta päättelystä, jonka voi katsoa lähenevän ajatuksellisesti myös
hermeneuttista kehää. (Eriksson & Kovalainen 2008, 23)
Tekemääni analyysiä voi kutsua joko abduktiiviseksi tai teoriasidonnaiseksi
analyysiksi Eskolan (2007) mukaan. Hän jakaa analyysin aineistolähtöiseen,
teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin (Eskola 2007, 162; vrt.
keskustelu Töttö 2000, 102−113). Teoriasidonnaisessa analyysissä
analyysiyksiköt valitaan aineistosta kuten aineistolähtöisessäkin analyysissä.
Teoriasidonnaisessa analyysissä tunnustetaan se, että analyysiin vaikuttaa
aikaisempi tieto. Aikaisemman tiedon merkitys ei ole kuitenkaan teoriaa
testaava, vaan sen avulla avataan uusia ajatuksia (Tuomi & Sarajärvi 2006, 98).
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Teoriasidonnaisessa analyysissä on myös pysyttävä tietoisena siitä, etteivät
valmiit teoreettiset jäsennykset haittaa tutkijan herkkyyttä havaita aineiston
ominaispiirteitä (Peuhkuri 2007, 136). Koska tutkimuksen lähtökohdassa
kiinnostukseni oli sidosryhmätutkimuksessa, ohjasi se sekä tutkimuskohteen
valintaa että toimi taustana analyysiä aloitettaessa. Haastattelut eivät kuitenkaan
keskittyneet sidosryhmiin, vaan liiketoiminnan kehittymiseen yleensä.
Teoreettisen esiymmärryksen lisäksi minulla oli myös käytännöllistä
esiymmärrystä aiheestani.
Sosiaalisesta konstruktionismista on kirjoitettu viime vuosina paljon ja
Eskolan (2007) mukaan jokaisen tutkijan on syytä ottaa kantaa siihen, miten
suhtautuu kieleen. Sosiaalisessa konstruktionismissa todellisuus on kielellinen
konstruktio ja tätä konstruktion rakentumista ja ylläpitoa tutkitaan keräämällä
kieltä ja jäljittämällä merkityksen syntyä vuorovaikutustilanteissa (Saastamoinen
2006, 178). Oma suhteeni kieleen ja tutkimukseen on tässä tutkimuksessa
lähempänä kriittistä realismia, jonka mukaan todellisuus koostuu useista eri
tasoista, jotka liittyvät toisiinsa, mutta ovat jossain määrin itsenäisiä. Tämä
näkemys korostaa, ”kuinka ihmisen psyykkinen ja kokemuksellinen minä on
osin riippumaton sosiaalisista ja kielellisistä rakenteista samalla, kun se on
kuitenkin niitten vaikutuksen kohde” (Saastamoinen 2006, 179; ks. myös Töttö
2000, 88−92)

3.5.2. Haastatteluaineiston analyysi
Analysoin haastatteluaineiston sisällön analyysillä ja ensimmäinen vaihe
analyysistä valmistui elokuussa 2007. Aineiston analyysi oli muun muassa
strukturoimattomien haastatteluiden vuoksi monipolvinen (Eriksson &
Kovalainen 2008, 83). Aineistoa analysoidessani etsin mainintoja toimijoista,
jotka ovat vaikuttaneet kohdeyrityksen liiketoimintaan ja analysoin, mitä
toimijoita haastateltavat mainitsevat. Tämän analyysin tuloksena syntyi luettelo
sidosryhmistä sekä ensimmäinen analyysiteksti, jossa ryhmittelin aineiston
tiiviimmin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2006, 110) sidosryhmittäin siten, että samaan
sidosryhmään viittaavat tekstit tulivat perätysten. Näin pääsin tarkemmin
tutkimaan sitä, mitä tietystä sidosryhmistä oli sanottu. Tämän vaiheen jälkeen
huomioni kiinnittyi siihen, että tietyistä sidosryhmistä puhuttiin paljon ja toisia
tuskin mainittiin. Analyysi antoi ymmärtää, että haastateltavat näkivät toiset
sidosryhmät toisia tärkeämpinä. Pelkkä mainintojen määrä ei välttämättä
kertonut sidosryhmäsuhteen tärkeydestä. Muun muassa omistajia ei mainittu
kovinkaan usein, mutta omistajaroolin merkitys yrityksen toiminnan strategisissa
vaiheissa osoittautui merkittäväksi ja sitä lähestyttiin eri tavoin (ks. Eskola 2007,
181).
Tekemäni sisällönanalyysin perusteella yrityksen liiketoiminnan arvon
luominen ja sen liittyminen yrityksen sidosryhmäsuhteisiin alkoi kiinnostaa
minua. Seuraavana askeleena kartoitin kohdeyrityksen eri strategisissa vaiheissa
esiintyneet sidosryhmät ja analysoin niiden tärkeyden Mitchell ym. (1997)
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esittämällä kolmella dimensiolla eli valta, oikeutus ja kiireellisyys.
Sidosryhmäsuhteen tärkeyden analyysin jälkeen kirjoitin ensimmäisen
analyysitekstini sen mukaan, mitä erityistä sidosryhmäsuhteesta nousi esiin.
Tällä analyysillä toivoin saavani esiin sidosryhmäsuhteen dynaamisuuden ja sen
vaikutuksen liiketoimintaan. Analyysini tuloksena kohdeyrityksen todellisiksi
sidosryhmiksi määrittyivät omistajat, asiakkaat, henkilöstö ja johto. Näiden
lisäksi teollisuusalue osoittautui jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavaksi
sidosryhmäksi (ks. luku 4.2.).
Päästäkseni tarkemmin kiinni liiketoiminnan arvon luomiseen ja
sidosryhmäsuhteeseen keskityin teoriakeskusteluun lisätäkseni ymmärrystäni
liiketoiminnan arvon luomisesta. Tutustuttuani aiempaan teoreettiseen
keskusteluun palasin uudelleen aineiston analyysiin helmikuussa 2008.
Sidosryhmien tärkeyden (Mitchell ym. 1997) analyysi ei kertonut
sidosryhmäsuhteesta ja sen dynamiikasta riittävästi ja lisäksi olin epävarmana
siitä, oliko jo suhteellisen pitkälle edennyt analyysini oikealla reitillä. Olin
nostanut aineistosta esiin teemoja ja merkityksiä oman ymmärrykseni mukaan.
Olin pyrkinyt siihen, että etukäteen hankkimani tieto ei häiritsisi aineistosta
nousevia teemoja (Eskola & Suoranta 1998, 153). Fenomenologit ovat
korostaneet intuition merkitystä, heidän mukaansa merkityskokonaisuudet voi
”nähdä”, jos vain paneutuu aineistoon riittävästi (Tuomi & Sarajärvi 2006, 103).
Tutkimukseni analyysiteksti sitaatteineen (ks. sitaattien käytöstä Moilanen &
Räihä 2007, 64) on kuvaus tämän vaiheen analyysistä ja niistä teemoista, jotka
aineistosta nostin esiin.
Luin alustavan analyysitekstini uudelleen läpi ja siitä palasin sidosryhmittäin
järjestelemääni tiivistettyyn aineistoon. Tämän jälkeen päätin, että lähden
uudelleen systemaattisesti liikkeelle alkuperäisestä aineistosta. Tämä ei ole
tavatonta laadullisessa tutkimuksessa, jossa aineiston keruu, analyysi, tulkinta ja
raportointi kietoutuvat yhteen (Eskola & Suoranta 1998,16). Aloitin alkuperäisen
aineiston lukemisen uudelleen. Luettuani erityisesti haastatteluita useaan kertaan
valitsin analyysiyksiköksi sidosryhmäsuhteen ja aloin kerätä aineistosta
sanontoja niihin liittyen (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Tätä olin tehnyt
aiemminkin, nyt vain seurasin, päädyinkö samaan tulokseen aiemmin aineiston
marginaaleihin tekemieni merkintöjen kanssa. Järjestelin ja listasin sanonnat
sidosryhmittäin, yhteensä sanontoja kertyi noin viisisataa. Sanontojen
järjesteleminen sidosryhmittäin ei ollut yksinkertainen prosessi, vaan tein sitä
moneen kertaan analyysin edetessä. Koska kyse oli sidosryhmäsuhteen
analyysistä, monet aineiston sanonnat liittyivät useampaan suhteeseen tai olivat
yhteen kietoutuneita niin, että niitä ei pystynyt erottamaan toisistaan. Tämä teki
aineiston analyysistä haastavan. Aloittaessani analyysin uudelleen, oli
edeltävästä kerrasta kulunut jo useampi kuukausi. Aiemmin löytämäni teemat
tulivat kyllä esiin analyysissäni (ks. Eskola & Suoranta 1998, 158), mutta
analyysini tarkentui edeltävästä analyysistä.
Seuraavaksi aloin yhdistellä pelkistettyjä sanontoja sen mukaan, mitkä
näyttivät kuuluvan yhteen kategoriaan. Työhuoneeni seinät peittyivät
paperilakanoista (ks. liite 3), joissa ryhmittelin sanontoja vielä uudelleen ja
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merkitsin värein toisiinsa liittyviä alakategorioita. Järjestelin aineiston siten, että
nostin esiin kulloiseenkin sidosryhmäsuhteeseen liittyneet tekijät. Tässä
vaiheessa kysyin aineistolta, mitä strateginen muutos edellyttää
sidosryhmäsuhteelta. Strategisessa muutoksessa oli siis kyse Kemiran Kokkolan
palveluyksikön muutoksesta itsenäiseksi pk-yritykseksi, joka keskittyi
palveluliiketoimintaan. Liiketoiminnan arvon luomisen tavan oli myös
muututtava kyseisessä tilanteessa. Pelkistämisen ja ryhmittelyn kohdalla tein jo
alustavaa tulkintaa merkityksien jäsentämisen myötä. Löytämäni alakategoriat
yhdistin uudelleen yläkategorioiksi, joista sitten muodostin yhdistävän
kategorian (ks. esimerkkinä kuvio 7). (Ks. Laine 2007, Tuomi & Sarajärvi 2006,
Kyngäs & Vanhanen 1999)
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Yhdistävä kategoria

Kuvio 7.

Yläkategoria

Esimerkki sisällönanalyysistä

Alakategoria

Pelkistäminen/ryhmittely

Sanonnat

Yhdistävän kategorian luominen ja koordinoiva tulkinta ovat
merkityskokonaisuuksien syntetisointia ja tämän synteesin perusteella kirjoitin
analyysitekstin uudelleen. Jos jossain vaiheessa olin kuvitellut, että
systemaattisesti ja hyvin tehdyn analyysin jälkeen tulokset löytyisivät tai
jalostuisivat kuin itsestään, saatoin tässä vaiheessa jättää tämänkin
ennakkokäsityksen taakseni. Luomani yhdistävät kategoriat kertoivat kyllä
muutoksesta sidosryhmäsuhteissa, jos liiketoiminnan arvon luomistavassa
tapahtuu muutos. Mutta oliko kategorioissa yhteisiä tekijöitä ja miten ne
yhdistyivät liiketoiminnan arvon luomiseen? Mitä siis saatoin kategorioiden
perusteella vastata kysymykseen ”miten arvonluonti toteutuu eri
sidosryhmäsuhteissa?”
Olin yhdistävissä kategorioissa kiinnittänyt huomiota asioihin tai tekijöihin,
jotka näyttivät esiintyvän useassa eri kohdassa. Olin analysoinut strategiset
muutokset sidosryhmittäin ja koska sidosryhmät toimivat aina suhteessa
johonkin toiseen sidosryhmään, palasin vielä yläkategorioihin ja jatkoin
analyysiä. Taulukoin sidosryhmäsuhteet siten, että jokaisen todellisen
sidosryhmän suhde toiseen sidosryhmään analysoitiin ja analyysin tulokset
listattiin taulukkoon tiivistetyssä muodossa (ks. taulukko 8 ja 9). Tämän
analyysin avulla oli tarkoitus tuoda esiin ne kohdat, jotka sidosryhmäsuhteessa
kertovat yrityksen liiketoiminnan arvon luomisesta. Sisällönanalyysin
käyttäminen systemaattisesti toi esiin sen, että prosessinomaisten ilmiöiden,
kuten luottamus ja oppiminen ollessa kyseessä, pelkistäminen ja kategorisointi
eivät välttämättä tavoita tutkittavaa ilmiötä. Kun sisällönanalyysin ymmärtää
tarpeeksi väljäksi tulkintakehikoksi, jonka sisällä voi käyttää erilaisia
tutkimusaineiston sisältöä analysoivia menetelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2006,
148), osoittautui se monipuoliseksi ja virkistäväksi analyysivälineeksi.
Analyysiä ja tulkintaa tehdessään tutkija on yksin ja analyysiä tehdessään on
uskallettava luottaa omaan tulkintaansa (ks. Eskola 2007, 160). Edellä mainitun
asian läpi käyminen ja ymmärtäminen tutkimuksessani sekä omaan tulkintaan
luottaminen, olivat minulle sekä vaikeimpia että antoisimpia asioita
tutkimusprosessin kuluessa. Voin yhtyä Hannulan (2007) toteamukseen:
”Varsinainen analyysi tapahtuu kuitenkin tutkijan mielessä, prosessissa, jossa
tutkija vuorovaikutuksessa tekstin kanssa muodostaa mielikuvia tekstin
ilmaisemasta asiasta, organisoi tekstin informaatioita ja myös omaa
lukutapaansa.” (Hannula 2007, 118; ks. myös Varto 1991)

3.6. Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen
luotettavuuden
arvioinnissa
on
realistisessa
luotettavuusnäkemyksessä kiinnitetty huomiota validiteettiin ja reliabiliteettiin
(Eskola & Suoranta 1998, 214). Validiteetilla ymmärretään sitä, missä määrin
väite, tulkinta tai tulos ilmaisee kohdetta, johon niiden on tarkoitus viitata.
Reliabiliteetti puolestaan kertoo siitä johdonmukaisuudesta, jolla tapaukset
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sijoitetaan samaan luokkaan eri havainnoitsijoiden toimesta eri aikoina.
(Koskinen ym. 2005, 254–255) Validiteetti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen
validiteettiin, mahdollista on erotella myös käsitevaliditeetti (construct)
(Leonard-Barton 1990, 258–259; Yin 2003).
Tutkimuskirjallisuudessa on epäilty edellä mainittujen käsitteiden
mielekkyyttä laadullisessa tutkimuksessa (Koskinen ym. 2005), jossa
avainsanoja ovat kuvailu ja ymmärtäminen. Tapaustutkimuksen luonteen vuoksi
voidaan tutkimuksen arvioinnissa käyttää vaihtelevia kriteereitä (Eriksson &
Koistinen 2005). Tapaustutkimuksessa voi pohtia esimerkiksi tutkimuksen
luotettavuutta, riippuvuutta, siirrettävyyttä ja vahvistettavuutta (Denzin and
Lincoln 1994, 14). Mäkelä (1990) on puolestaan tuonut esiin aineiston
merkittävyyden ja riittävyyden sekä analyysin kattavuuden, arvioitavuuden ja
toistettavuuden (Eskola & Suoranta 1998).
Tutkimuksessa käytetyn aineiston muodostivat haastattelut ja yrityksen
sisäinen kirjallinen aineisto. Haastatteluaineisto koostuu yhdentoista keskeisen
toimijan haastattelusta. Haastateltavat valitsin huolellisesti siten, että
toimitusjohtajan lisäksi haastatteluissa yrityksen eri liiketoiminta-alueita
edustivat johtajat, joilla oli asiakasvastuun lisäksi osasto ja/tai yrityksen sisäinen
toiminto. Heillä oli myös pitkä kokemus teollisuusalueen yrityksessä. Johdon
merkitys haastatteluissa korostui, koska liiketoiminnan arvon luomisen
muutoksessa on kyse strategisen tason muutoksesta. Johto oli strategisessa
asemassa yrityksen tärkeimpiä päätöksiä tehtäessä. Se oli oma sidosryhmänsä,
joka toimi myös välittäjänä muiden sidosryhmien suuntaan. Henkilöstöstä
haastattelin edustajat, joilla oli rooli yrityksen johtoryhmässä. Muut
haastateltavat (asiakas, teollisuusalueen edustaja ja viranomaisen edustaja)
valitsin yrityksestä saatujen tietojen, ja niistä tehdyn alustavan analyysin jälkeen.
Kaikki haastateltavat pyrin valitsemaan siten, että he eri näkökulmista pystyivät
antamaan mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä.
Haastatteluja tehdessäni huomasin aineiston kyllääntymistä (Eskola &
Suoranta 1998), joka kertoo tutkimuksen luotettavuudesta. Haastatteluissa ei
ilmennyt uutta tietoa ja samat teemat ja asiat alkoivat esiintyä toistuvasti.
Ulkopuolisten sidosryhmien näkemyksiä selvitin kolmen haastattelun avulla.
Käytin niitä pääsääntöisesti alueprosessin kuvauksen vahvistamiseen sekä
kohdeyrityksen johdon ja henkilöstön haastatteluissa esiin tulleiden tietojen
tarkentamiseen. Haastattelujen erottamiseksi toisistaan merkitsin haastattelut
kirjaimilla (A, B, F…) jolloin jokainen analyysitekstissä käytetty sitaatti on
mahdollista jäljittää haastateltuun henkilöön. Sitaattien antajien anonymiteetti
kuitenkin säilyy. Eräs tapa vahvistaa tutkimuksen laatua on tutkimukseen
osallistuvien varmennus (Eriksson & Kovalainen 2008, 293). Jäsenvalidaatiota
pidetään hyvänä reliabiliteetti- ja validiteettitarkastelun vaihtoehtona (Koskinen
ym. 2005, 261). Haastateltavat saivat mahdollisuuden kommentoida
haastattelunsa ja kaksi haastateltua kommentoi sitä, olivatko saadut tiedot
haastatteluissa oikein. Myöhemmin tutkimuksen edetessä kohdeyrityksen
toimitusjohtaja on kommentoinut ensin analyysitekstiä ja sen jälkeen
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tutkimuksen käsikirjoitusta. Hänen kommenttinsa ovat kohdistuneet yritystä
koskevien tietojen oikeellisuuteen ja lisätaustatiedon antamiseen.
Monen eri näkökulman tarjoavien sidosryhmien ja samalla laajaa tietoa
omaavien haastateltavien avulla halusin välttää aineiston vinoutumisen
(Eisenhardt & Graebner 2007, 28) ja vahvistaa aineiston merkittävyyttä. Samalla
tutkimuksessa tuli tutuksi triangulaation käsite. Triangulaatio ymmärretään
tutkimuksessa niin, että useita eri näkökulmia tulisi käyttää hiomaan ja
selkeyttämään tutkimuksen löydöksiä. Erilaisia triangulaation lajeja voivat olla
menetelmä-, teoria-, aineisto- ja tutkijatriangulaatio. (Eriksson & Kovalainen
2008, 293) Tämän tutkimuksen kuluessa olen käyttänyt muun muassa
aineistotriangulaatiota, jolloin olen hyödyntänyt eri aineistolähteitä ja muun
muassa useiden haastateltavien erilaisia näkökulmia. Eri aineistotyyppien,
metodien ja teorioiden yhdistämistä kutsutaan kerrannaistriangulaatioksi (Laine
ym. 2007, 26–27). Tapaustutkimuksessa kerrannaistriangulaatio etenee usein
syklisesti, joka on nähtävissä myös tämän tutkimuksen tutkimusprosessin
kuvauksesta (kuvio 6).
Tutkimustulosten siirrettävyys on luotettavuuden kriteerinä verrattavissa
kvantitatiivisen tutkimuksen yleistettävyyteen, vaikka tapaustutkimuksessa
tulosten yleistäminen laajempaan joukkoon ei ole päällimmäinen huolenaihe.
Siirrettävyydellä voidaan tarkoittaa muun muassa tutkimustulosten soveltumista
toiseen toimintaympäristöön. (Eskola & Suoranta 1998, 66–68) Tutkimuksessa
on kyse ennemminkin analyyttisestä yleistämisestä, jossa pyritään teorioiden
yleistämiseen ja laajentamiseen (ks. Yin 2003, 31–33). Tapaustutkimuksen
tulosten yleistäminen on asia, joka voidaan nähdä lähes mahdottomana tai tietyin
ehdoin mahdolliseksi (Laine ym. 2007, 28). Flyvjberg (2006) puolestaan esittää,
että tapaustutkimuksen tehtävä ei ole lainkaan yleistää, vaan sen tehtävänä on
osoittaa olemassa olevien teorioiden heikkoudet.
Tapaustutkimuksessa tarkoituksena on ymmärtää juuri kyseistä tapausta ja
ilmiön paikallinen selittäminen (Alasuutari 1993, 197) on keskeistä. Tulokset
ovat sekä kontekstuaalisia että paikka- ja aikasidonnaisia, jolloin yleistys voi
kadottaa merkityksensä ajan kuluessa. Tapaustutkimuksen etu on se, että se voi
johdattaa lukijan tapahtumiin, joihin hänellä ei muutoin olisi pääsyä ja tätä kautta
kasvattaa lukijan ymmärrystä. Tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan tarjota
”oikeaa” tulkintaa ja yleistystä, vaan näyttää lukijalle uusi käsitys ja
lähestymiskulma tutkittavaan ilmiöön. (Leino 2007, 216)
Tapaustutkimusta voidaan siis käyttää kyseenalaistamaan tai vahvistamaan
aiemmin esitettyä tai itse kehitettyä teoreettista näkemystä ja tuottamaan uusia
käsitteellistyksiä ilmiön syvällisempään ymmärtämiseen. Käsitteellistykset
voivat toimia arvokkaina analyyttisinä ajattelun välineinä myös muissa
vastaavanlaisissa konteksteissa, vaikka ne eivät olisikaan suoraan yleistettävissä
kontekstista toiseen siirryttäessä. (Ks. Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 189)
Käsillä olevassa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tapaustutkimus voi
kyseenalaistaa valtavirtaisen teoreettisen ajattelun ja tuottaa uusia
käsitteellistyksiä ymmärryksen syventämiseen. Tämän lisäksi liiketoiminnan
arvon luomisen muutosprosessin erilaisia osia tai ilmiöitä voidaan tunnistaa
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myös muunlaisista muutosprosesseista. Sidosryhmäsuhteiden ominaisuudet,
jotka paljastuivat liiketoiminnan arvon luomisen muutosprosessissa, ovat
huomioitavissa sidosryhmäsuhteissa muunkinlaisissa muutosprosesseissa. Näin
ajateltuna tutkimustulokset syventävät ymmärrystä ja ovat myös tietyin osin
siirrettävissä toiseen toimintaympäristöön.
Tutkimuksen arviointiin liittyy reflektion käsite, jolla tarkoitetaan oman
toiminnan kriittistäkin analysointia (mm. Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 186;
Keso ym. 2006, 488). Tutkimuksen raportointia voidaan pitää keskeisenä
luotettavuuden osa-alueena laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen raportin
selkeys ja seurattavuus suorine lainauksineen antavat mahdollisuuden
ulkopuolisille tutkimustulosten vahvistamiseen. Tutkijan tulkinnat ovat kuitenkin
aina ehdollisia, vajavaisia ja yksipuolisia (Kiviniemi 2007, 83) ja laadullisen
tutkimuksen toistettavuus siten, että samoin tekemällä päästäisiin samoihin
tuloksiin ei ole mahdollista. Myös triangulaation käsite tulee tässä yhteydessä
pohdittavaksi. Kun esimerkiksi tutkijatriangulaatiossa oletetaan, että tutkijat
antavat aineistolle samoja merkityksiä, ei tässäkään tapaustutkimuksessa
tavoitella yhtä oikeaa totuutta tutkittavasta kohteesta (Eriksson & Koistinen
2005, 42). Käsitys maailmasta ja sen eri ilmiöistä muuttuu ja tutkimusprosessi
itsessään voi vaikuttaa haastateltaviin ja heidän käsityksiinsä. Tutkijan saattaa
olla mahdotonta osoittaa tulkintojensa todenperäisyyttä, mutta raportti voi tarjota
lukijalle välineen arvioida, onko tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä uskottava.
(Kiviniemi 2007, 83)
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen laatu on arvioitavissa huolellisesta
tutkimuksessa käytettyjen menettelyiden raportoinnista. Raportoinnissa ei voi
kuvata käytännössä tapahtunutta toimintaa sellaisena kuin se ”todella” tapahtui.
Toiminta käytännössä ja sen kuvaus ovat näiden toimintojen perusluonteesta
johtuen aina välttämättä eri asioita. (Eskola & Suoranta 1998, 222)
Tapaustutkimuksen raportoinnin haasteellisuus seuraa siitä, että teoria ja empiria
kietoutuvat yhteen monin eri tavoin ja tutkimusprosessiin kuuluu paljon
epävarmuutta, jota on vain opittava sietämään (Peltola 2007, 128). Edellä
mainitut näkökulmat olen todennut tutkimusprosessissani. Olen kirjoittanut
tutkimusraportin yleisesti hyväksyttyyn, perinteiseen muotoon, vaikka
tapaustutkimus olisi tarjonnut mahdollisuuksia myös muunlaiseen raportointiin.
Tapaustutkimuksen prosessia tiiviimmin seuraava kuvaus olisi saattanut ilmentää
selvemmin tutkimusprosessin monimuotoisuutta. Tein päätöksen perinteisestä
muodosta tutkimuksen varhaisessa vaiheessa ja pyrkimykseni on tässä muodossa
antaa mahdollisimman perusteellinen ymmärrys prosessista. Tutkimuksen
raportissa olen halunnut varsin yksityiskohtaisesti kuvata tutkimuksen eri
vaiheita ja käyttää muun muassa suoria lainauksia, jotta lukijalle jäisi kuva
prosessin moninaisuudesta eri vaiheineen. Nämä varmistanevat lukijalle
tutkimukseni analyysien ja tulkintojen seuraamisen mahdollisuuden.
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4. ONEPOINT OY:N
SIDOSRYHMÄSUHTEET JA
LIIKETOIMINNAN ARVO

4.1. OnePoint Oy:n liiketoiminnan kehitys ja siihen
vaikuttaneet tekijät
4.1.1. Teollisuusalueen kehitys ja yhteistyön alku 2004−2007
Ykspihlajan teollisuusalue Kokkolassa on ollut Pohjoismaiden merkittävimpiä
kemianteollisuuden keskittymiä. Kokkolan rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat
käynnistyivät 1945 ja niiden seuraajista alueella toimivat edelleen Kemira Oyj,
KemFine Oy, Kemira GrowHow Oyj (nyk. Yara), Tetra Chemicals Europe Oy
sekä teollisuuskaasuihin keskittyvä, nykyisin Air Liquide konserniin kuuluva,
Polargas Oy.
Outokumpu löysi tiensä Kokkolaan hieman myöhemmin, vuonna 1962.
Kokkolan sinkkitehdas aloitti toimintansa vuonna 1969. Outokummusta erosi
vuoden 1990 alussa OMG Kokkola Chemicals Oy ja vuoden 2004 alusta lähtien
sinkkitehdas on ollut osa Boliden konsernia.
Vuonna 1995 Kemira Oyj:n Kokkolan toimipaikka kaikkine toimintoineen
oli osa Kemira Agro Oy:tä. Hienokemikaaliliiketoiminta yhtiöitettiin Kemira
Fine Chemicals Oy:ksi vuonna 1996. Vuoden 1997 aikana toimipaikka siirrettiin
Kemira Chemicals Oy:lle. Nordkalk rakensi kalkkikiven jauhatuslaitoksensa
tehdasalueelle vuonna 1998–1999. Polargasin hiilidioksidilaitos aloitti
toimintansa alueella 1996 ja vuonna 2001 otettiin käyttöön Polargasin alueelle
rakentama happilaitos.
Yhtiöjärjestelyt lähtivät vauhdilla käyntiin vuonna 2002, jolloin Kemira Agro
eriytyi konsernista Kemira GrowHow Oy:ksi. Vuonna 2004 Kemira Oyj:n
Kokkolan toimipaikka koki merkittävän rakennemuutoksen. Kemira GrowHow
Oy listautui pörssiin syksyllä 2004 ja keväällä 2005 Kemira myi viimeiset
omistamansa osakkeet yhtiöstä. Kemira Fine Chemicalsin nimeksi tuli KemFine
Oy ja pääomistajaksi pääomasijoittaja 3i. Kemiran kalsiumkloridituotanto
myytiin Tetra Chemicals Europe Oy:lle. Rikkihappotuotanto jäi Kemiran
omistukseen, samoin kuin alueen palvelutoiminnot, jotka käsittivät tekniset
palvelut, infrastruktuuripalvelut ja tukipalvelut. Pääosa toimipaikan
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tuotannollisista toiminnoista siirtyi siis uusille omistajille, mutta palvelujen tarve
säilyi alueella vähintäänkin entisenlaisena ja ratkaisua palveluiden tuottamiseen
lähdettiin etsimään aktiivisesti.

4.1.1.1. Yhteistyön mahdollisuus teollisuusalueella selvitetään
Kemiran alueen palvelujen uudelleen organisoinnin kanssa samaan aikaan
vuonna 2004 aloitettiin keskustelut entisen Outokummun ja Kemiran alueiden
välillä mahdollisesta yhteistyöstä. Koko teollisuusalueen kehityksestä olivat
vastanneet nämä kaksi voimakasta valtionyhtiötä. Niiden perintönä
teollisuusalueelle oli syntynyt kaksi vahvaa ja itsenäistä aluetta. Itsenäisyys oli
johtanut siihen, että vaikka alueita ovat yhdistäneet infrastruktuuriratkaisut,
kuten höyry-, vesi- ja rikkihappoputket, ei laaja-alaista yhteistyötä ollut
rakentunut muissa toiminnoissa. Pienimuotoista yhteistyötä oli tehty, tarvittavia
osia ja välineitä lainattu alueita erottavan aidan yli, mutta yritysten muut
tapaamiset olivat harvinaisia.
Molemmat alueet olivat uuden edessä. Entisen Outokummun alueella oli
tehty järjestelyjä jo aiemmin (Boliden, Fortum, ja OMG) ja nyt samassa
tilanteessa oli Kemiran alue. Kesäkuussa 8.6.2004 pidettiin ensimmäinen
yhteinen kokous, jossa mukana olivat Boliden Kokkola Oy, Fortum Power and
Heat, OMG Kokkola Chemicals ja Kemira Oyj. Selvitys- ja kehittämistyötä
koordinoimaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat suurimpien
toimijoiden tehdaspalveluista vastaavat henkilöt. Yhteistyötä oli viritelty
aiemminkin, mutta se ei ollut saanut tuulta siipiensä alle. Syynä tähän pidettiin
lähinnä resurssipulaa ja sitä, että yhteistyöprojektista oli puuttunut selkeä,
vastuullinen vetäjä.
Tarjouskilpailun jälkeen ohjausryhmä valitsi tilanteen kartoittajaksi
konsultointiyhtiö Eera Finland Oy:n. Konsulttiyrityksen tehtäväksi annettiin
selvittää alueen yritysten synergiaedut, oliko alueella jo konkreettisia
yhteistyöhankkeita sekä mahdollisuudet yhteisten palvelujen kehittämiseen,
hankkimiseen ja/tai tuottamiseen. Eera Finland Oy teki alueella laajat
haastattelut lokakuun 2004 aikana ja väliraportti purettiin ohjausryhmälle
marraskuussa. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan, että joulukuussa 2004
pidettävään kokoukseen kutsutaan alueen yritysten ylin johto, jonka yhteistä
näkemystä alueen tulevaisuuden kehittäminen edellytti.
Myös ulkoiset yhteistyötahot aktivoituivat. Syksyn 2004 alussa mainittiin
ensimmäistä kertaa mahdollisuus kutsua Kokkolan kaupunki mukaan projektiin.
Hieman myöhemmin Keski-Pohjanmaan liitosta oltiin yhteydessä ja yrityksen
edustajat kutsuttiin keskustelemaan Ykspihlajan alueen kehityksestä. Esillä oli
ns. Multipolis-ajatus eli huipputekniikan eri osa-alueisiin keskittyneiden
pohjoisten osaamiskeskusten muodostama kokonaisuus.
Konsulttiyhtiö selvitti erilaisia malleja tulevaisuuden palvelurakenteiksi
alueella. Minimissään yhteistyöltä odotettiin palvelujen kehittämistä. Toisena
ääripäänä oli ajatus muodostaa erillinen yhtiö vastaamaan infrastruktuurista ja
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tuottamaan palveluita. Yhteinen palvelu- ja infrastruktuuriyhtiö tarjoaisi palvelut
yhdestä pisteestä ja mahdollistaisi yrityksille keskittymisen omaan
ydinliiketoimintaan.
Tehtyjen selvitysten mukaan alueen palveluhankintojen vuosivolyymi oli
noin 25 miljoonaa euroa ja yrityksillä oli useita yhteisiä palveluntuottajia.
Yhteistyön tarve oli erilainen eri yhtiöillä. Vaikka vanhalla Outokummun
alueella yritykset tekivätkin yhteistyötä, oli sen merkitys vuosien myötä
vähentynyt. OMG osti paljon palveluita pienehköiltä, joustavilta erikoisyhtiöiltä,
Boliden Oy:llä oli puolestaan itsellä kattava osaaminen monilla osa-alueilla.
Kemiran entiset Kokkolan yksiköt, KemFine Oy, Kemira GrowHow Oyj ja Tetra
Chemicals Europe Oy, olivat uuden edessä miettiessään tulevia
palveluhankintojaan. Kemira Oyj puolestaan oli valmis hyvinkin pitkälle
meneviin yhteisiin ratkaisuihin. Yrityksillä oli siten lähtökohdiltaan erilaiset
näkemykset tulevan yhteistyön laajuudesta ja luonteesta.
Konsulttiyrityksen yhteenvedossa todettiin, etteivät palvelut olleet aiemmin
herättäneet mielenkiintoa yhteistyöhön Outokummun ja Kemiran alueiden
välillä. Vuosituhannen vaihteessa oli etsitty synergiahyötyjä, mutta sovitut asiat,
kuten esimerkiksi autojen pesupaikka, olivat merkittävyydeltään pieniä ja osasta
yhteishankkeita oli luovuttu. Lähin yhteinen nimittäjä eri alueiden yrityksillä oli
tietyissä raaka-aineissa sekä vesi-, viemäri- ja höyryverkostoissa.
Yhteistyömahdollisuuksia oli muun muassa alueen yritysten yhteisissä ostoissa,
jotka aiemmin oli hoidettu yhtiökohtaisesti. Suurimmat mahdollisuudet todettiin
olevan tulevaisuudessa kunnossapitopalveluissa (varastot, hankinnat), mutta
myös haasteet olivat näissä suurimmat.
Alueen yritysten ylimmän johdon kokouksessa etenemisjärjestyksessä
tärkeimpinä katsottiin olevan ne osa-alueet, jotka hyödyttivät kaikkia osapuolia.
Jos yhteisiä kiinnostuksen kohteita ei löydy tai yhteistyö ei yrityksestä
huolimatta lähde käyntiin, erikseen eteneminen tai tiettyjen osa-alueiden
kehittäminen kahden kesken olivat myös mahdollisia. Selvityksen perusteella
todettiin, että asenne yhteistyön syntymiselle ja kehittämiselle oli kunnossa, sillä
alue haluttiin pitää kehittyvänä ja osaavana. Selvityksen tuloksista päätettiin
informoida oleelliset yhteistyötahot, kuten luottamusmiehet.
Yhteisiä kehittämishankkeita kirjattiin useita. Energia-asiat oli hoidettu
yhdessä jo pitkään. Alueturvallisuus käsitti palo- ja pelastustoimen,
aluevartioinnin ja turvallisuusyhteistyön. Palo- ja pelastustoimen osalta ei
aloitettu yhteistyötä, mutta aluevartiointia sekä turvallisuusyhteistyötä päätettiin
selvittää lisää. Koulutus oli yksi alueista, jossa edettiin muun muassa
kehittämällä alueen yritysten yhteiseen käyttöön nettikäyttöinen koulutusportaali.
Koulutuksen koordinoinnin selvitystyö käynnistettiin ja toteutusvaiheessa
arvioitiin olevan vuonna 2007.
Muitakin yksittäisiä hankkeita oli ollut tai oli tulossa, mutta keskinäinen
palveluiden vaihto oli ollut hyvin pientä, vaikka osapuolilla oli paljon
päällekkäisiä resursseja, esimerkiksi omat laboratoriot. Eri resurssien
käyttöasteet eivät kaikissa toiminnoissa olleet kovin korkeita. Mainituilla
perusteilla uskottiin olevan mielenkiintoa yhteisen toimintatavan löytämiseksi.
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Yhteistyötä kohti vei usea tekijä, sillä myös toiminnan tehostamisen tarve oli
jatkuvaa. Yhteisesti omistettu palveluyritys ei kuitenkaan saanut tässä vaiheessa
kannatusta.

4.1.1.2. Teollisuusalueen visio muodostuu
Kemira Oyj:n liiketoimintojen eriytymisen jälkeen myös syntyneet uudet
yritykset (Tetra Chemicals Europe Oy, Kemfine Oy ja Kemira GrowHow Oyj)
tulivat mukaan alueen yhteistyöhön. Alueen kehittämiseltä puuttui kuitenkin
yhteinen visio. Yritysten edustajien kokoontumisessa vuoden 2004 lopulla visio
muokattiin seuraavanlaiseksi: ”Kokkolan suurteollisuusalue on kovalla työllä ja
älyllä rakennettu menestystarina, jonka yritykset keskittyvät oman toimintansa
ytimeen. Alueen palvelutuotannon tehokkuus on viritetty huippuunsa varmuus ja
laatutaso säilyttäen. Tehokkaimmat mahdolliset toimintamallit kattavat kaiken
palvelutuotannon yhtiöiden toimintavapautta kunnioittaen. Kokkolan
Suurteollisuusalueen houkuttelevuus ja brändi ovat kehittyneet käytännön
toimenpiteiden kautta. Alueelle on helppo perustaa uutta teollista toimintaa ja
palvelutuotantoa.”
Yhteinen visio hyväksyttiin 31.5.2005 kokouksessa, jossa alueen
markkinointinimeksi valittiin Kokkolan Suurteollisuusalue. Tässä vaiheessa
teollisuusalueen kehittämiseen tulivat mukaan Kokkolan kaupunki, Kokkolan
Satama, Kokkolan Voima ja Neste Oil. Suurteollisuusalueen johdon ja erillisten
yhteistyö- ja hankeryhmien kokoukset lisääntyivät ja tapaamisilla oli aina jokin
sovittu agenda. Kemiran alueella palvelut ja infrastruktuurin omistus yhtiöitettiin
omaksi yrityksekseen ja OnePoint Oy niminen yritys aloitti toimintansa
1.7.2005.
Kokkolan kaupungin mukaantulo toi voimakkaammin painopisteeksi
Kokkolan Suurteollisuusalueen markkinoinnin. Alueelle alettiin rakentaa omaa
markkinointisuunnitelmaa. Tehtävä annettiin konsultointiyhtiö Eera Finland
Oy:lle.
Keväällä 2006 kartoitettiin Kokkolan suurteollisuusalueen
kehittämispotentiaali sekä laadittiin markkinointisuunnitelma. Yksi näkyvä
markkinointihanke uuden markkinointimateriaalin lisäksi oli syksyisin järjestetty
Teollisuusseminaari Kokkolassa. Sopivia teollisuusalueita, joista voitaisiin oppia
järjestäytymis- ja markkinointimielessä, etsittiin tutustuttavaksi. Syksyllä 2005
Kokkolan Suurteollisuusalueen projektiryhmä tekikin tutustumismatkan Saksaan
Hoechst Industrial Park -teollisuusalueelle ja syksyllä 2006 Basf Ludwigshafenin
alueelle.
Kokkolan Suurteollisuusalueen markkinoinnillisina vahvuuksina nähtiin hyvä
perusinfrastruktuuri, alueen energiajärjestelmän kattavuus ja kilpailukyky,
Kokkolan satama sekä muu logistiikka alueella. Vahva ammattiosaaminen, joka
alueella oli perintönä aiemmasta toiminnasta, sekä osaamisen kehittäminen olivat
turvaamassa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa.
Kokkolan Suurteollisuusalueella tämän perustan olivat luoneet tunnetut ja
vakavaraiset yhtiöt, hyvä yhteistyö julkisten toimijoiden kanssa (kaavat, luvat ja
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muut viranomaissuhteet) sekä alueen tarjoama mahdollisuus kasvuun.
Vahvuuksista oleellisin oli kuitenkin alueella aloitettu yhteistyö. Yhtiöiden
välisiä työryhmiä oli useita muun muassa logistiikan, alueturvallisuuden,
palveluhankintojen
koordinoinnin,
maankäytön
suunnittelun
ja
ympäristönsuojelun alueilla. Jos kehitys jatkuisi edelleen, uusien yritysten
sijoittuminen alueelle helpottuisi entisestään. Yritysten houkuttelua ja
tiedonvaihtoa kemianteollisuudesta oli OnePoint Oy hoitanut ilmoittautumalla
European Chemical Site Promotion Platformin jäseneksi. Myöhemmin jäsenyys
siirrettiin Kokkola Industrial Parkin nimiin.

4.1.1.3. Kokkolan Suurteollisuusalue ry
Kokkolan Suurteollisuusalueen yritysten ja Kokkolan kaupungin johto kutsuivat
alueen avainhenkilöt yhteiseen keskustelutilaisuuteen 23.11.2006, ja jo
joulukuussa 2006 Kokkolan Suurteollisuusalueen yritykset ja Kokkolan
kaupunki perustivat Kokkolan Suurteollisuusalue ry -nimisen yhdistyksen
edistääkseen alueen kehittämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
kehitysfoorumina käynnistämässä erilaisia selvityksiä toimintamallien
kehittämiseksi. Yhdistykselle luotiin omat www-sivut ja alueen sisäinen intranet.
Sääntöluonnoksen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on ”valvoa Kokkolan
Suurteollisuusalueella toimivien yritysten yleisiä ja liiketoiminnan
harjoittamiseen liittyviä etuja kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.
Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenyritysten välistä
yhteistoimintaa sekä parantaa Kokkolan Suurteollisuusalueen houkuttelevuutta
yritysten
ja
yhteisöjen
sijaintipaikkana
sekä
työssäkäyntialueena.
Suurteollisuusalueen yritysten yhteistyötä kehitetään muiden muassa
ympäristönsuojelun,
jätehuollon,
työturvallisuuden,
koulutuksen
ja
materiaalihankintojen alueilla. Yhteistyön tehostamiseksi järjestetään kokouksia,
neuvottelutilaisuuksia, koulutuksia ja laaditaan tarvittavia yhdistyksen tarkoitusta
tukevia selvityksiä sekä hoidetaan yhteydenpitoa viranomaisiin ja
teollisuusalueen yhteistyökumppaneihin Suomessa ja kansainvälisesti.”
Kokkolan Suurteollisuusalue ry:n hallitukseen valittiin edustajat Fortum
Oyj:stä, Boliden Kokkola Oy:stä, OMG Kokkola Chemicals Oy:stä, Kokkolan
kaupungilta ja OnePoint Oy:stä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja tuli Boliden
Kokkola Oy:stä. Yhdistyksen perustajajäseniä olivat Boliden Kokkola Oy,
Kokkolan kaupunki, Fortum Power and Heat Oy, Kokkolan voimalaitos,
KemFine Oy, Kokkolanseudun kehitys Oy, OMG Kokkola Chemicals Oy,
OnePoint Oy, Kemira GrowHow Oyj, Kokkolan toiminnot, Kemira Oyj,
Kokkolan rikkihappotehdas, Oy M. Rauanheimo Oy, Woikoski Oy ja Nordkalk
Oyj, Kokkolan tehdas.
Yhteistyö nähtiin olevan paljon mahdollisuuksia. Lopuksi kuitenkin todettiin,
että ”vaikka jokainen yritys kehittää omaa kilpailukykyään ja kaikki yritykset
ovat konserniensa osia, mikä tulee aina vaikuttamaan”. Yhteistyöhankkeen
ansiosta teollisuusalueen yritysten johto tapasi toisiaan säännöllisesti ja
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tapaamiset valmisteli Eera Finland Oy. Yhteistyön aloittamisesta lähtien n. 2,5
vuoden aikana oli johdon tapaamisia järjestetty jo 15 kertaa. Yhteistyön
konkretisointi näkyi muun muassa ammattiosastojen tasolla järjestetyssä
tapaamisessa sekä nimettyjen hankeryhmien kokouksissa.
Ajatuksia mahdollisen uuden toiminnan kehittymiseksi alueelle etsittiin myös
Kokkolan Suurteollisuusalueen yhtiöiden henkilöstön yhteistapaamisesta.
Kokkolan Suurteollisuusalueen ensimmäinen ideariihi järjestettiin neljänä
tilaisuutena 7. ja 8. helmikuuta 2007. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli sata
ihmistä Kokkolan Suurteollisuusalueen yrityksistä ja yhteisöistä. Mukana oli
myös Kokkolan kaupungin ja seutukunnan palo- ja pelastustoimen johtoa.
Ideariihi oli jatkoa marraskuussa 2006 järjestetylle tiedotustilaisuudelle, jossa
kerrottiin johdon ja muiden avainhenkilöiden käynnistämistä ja parhaillaan
toteutuksessa
olevista
kehityshankkeista.
OnePoint
Oy
myi
sähkönsiirtoliiketoimintansa Kokkolan Voimalle 28.11.2006 allekirjoitetulla
sopimuksella. Kauppaan kuului liiketoiminnan lisäksi kaksi teollisuuskiinteistöä
Kokkolan Suurteollisuusalueella.
Alueelle valmistui yhdystie uuteen satamatiehen 2007 ja se paransi
entisestään alueen logistiikkaa, sillä se mahdollisti aiemmin käytetyn
Kemirantien suljetuksi tieksi sisäisille kuljetuksille. Yhdystien lisäksi alueelle
suunniteltiin erillinen portti, jonka yhteyteen voitaisiin rakentaa muun muassa
alueen toimisto- ja koulutustiloja. Port Tower –työnimellä suunnitellun
kokonaisuuden tarkoituksena on toimia ”porttina” teollisuus- ja satama-alueelle.
Kokkolan
Teollisuusalue
on
Skandinavian
suurin
epäorgaanisen
kemianteollisuuden keskittymä, jossa on erinomaiset toimintaedellytykset ja
vapaata tilaa mahdollisille uusille teollisille toimijoille. Yhteinen näkemys
alueen kehittämiselle oli syntynyt ja sen toteuttamisessa olivat mukana kaikki
seutukunnalliset toimijat. Kuviossa 8 on kuvattu Suurteollisuusalueen kehitys
kolmen vuoden ajalta.
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Kuvio 8.

Suurteollisuusalueen kehitys 2004−2007

4.1.2. OnePoint Oy:n liiketoiminta

4.1.2.1. Lähtötilanne 2000-luvun alussa
Kemira Oyj linjasi strategiansa uudelleen vuosituhannen vaihteessa ja päätti
keskittyä erityisesti paperi- ja sellukemikaaleihin, vedenpuhdistuskemikaaleihin
sekä maaleihin. Kemiran Kokkolan teollisuusalueen henkilökunnalle se merkitsi,
että rikkihappotehdasta lukuun ottamatta ei Kokkolassa ollut yhtään näihin
liiketoimintoihin kuuluvaa yksikköä.
Vuoden 2004 aikana Kemiran Kokkolan toimipaikka koki voimakkaan
rakennemuutoksen. Kemiran keskittyessä valitsemiinsa ydinliiketoimintoihin
pääosa toimipaikan tuotannollisista toiminnoista siirtyi uusille omistajille.
Kemiralle jäi Kokkolaan rikkihappotuotanto ja palvelutoiminnot sekä
toimipaikan perusinfrastruktuuri, kuten teollisuusalueen maantiet, satama,
sähkönjakelu-, kaukolämpö-, vesi-, tietoliikenne- ja paineilmaverkosto. Alueelle
jäi myös runsaasti vapaita maa-alueita, joilla oli valmiina raskaan
kemianteollisuudelle soveltuva kaava. Palvelutoimintojen varalle ei ollut
valmista suunnitelmaa, vaikka ensimmäiset ajatukset palveluiden kehittämiseksi
ja uudelleen organisoimiseksi oli esitetty jo 1990-luvun puolivälissä. Tuolloin
tehokkuuden parantamiseksi oli mietitty muun muassa palveluiden ulkoistamista.
Vuoden 2002 vaiheilla Kemira Oyj:n palvelut, tietohallinto-, talous- ja
henkilöstöpalvelut, yhtenäistettiin Kemira Service -kokonaisuudeksi. Tekniset
palvelut säilyivät tehdasyksiköiden vastuulla. Samaan aikaan oli ajatuksia ja
esityksiä palveluista ja niiden organisoimisesta uudelleen myös Kokkolassa.
Systemaattinen työ palvelukonseptin kehittämiseksi lähti liikkeelle vuonna 2004
eri liiketoimintojen eriytymisen jälkeen. Kemiran palveluiden roolia ja
konseptia, niin Kokkolassa kuin muualla, oli siten mietitty usealla eri tahoilla ja
eri aikoina.
Kokkolan palveluyksikön henkilöstöä oli osittain siirretty vuonna 2002
Kemira GrowHow Oy:n listoille. Tätä henkilöstöä vuokrattiin takaisin
keskitettyyn palveluyksikköön, joka hoiti työt Kemira GrowHow Oy:lle käyttäen
pääosin heidän omaa henkilöstöään töiden tekemiseen. Kun seuraavat
liiketoimintojen myynnit realisoituivat (KemFine Oy ja Tetra Chemicals Oy)
oltiin jälleen tilanteessa, jossa mietittiin, mitä palveluyksikön henkilökunnalle
tulisi tehdä. Palvelujen henkilöstöä ja sen mukana paljon osaamista oli siirtynyt
myytyihin yrityksiin. Palveluyksikköön jäi ensimmäisistä siirroista huolimatta
yli 150 ihmistä. Vasta tässä vaiheessa Kemira Oyj:ssä pohdittiin tarkemmin,
olisiko koko palveluyksikkö pitänyt säilyttää yhtenäisenä ja sopia siitä, että
palvelut olisi ostettu tältä organisaatiolta.
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4.1.2.2. Palveluiden uudelleenorganisointi
Kemira Oyj:n uudesta strategialinjauksesta ei heti seurannut suoria toimenpiteitä
Kokkolan alueella, mutta useat henkilöt eri yksiköissä näkivät muutoksen olevan
tulossa. Alueella alettiin tehdä oma-aloitteisesti konkreettisia kehittämistoimia.
Kunnossapito otti käyttöön sisäisen laskutuksen Kemiran eri tehtaiden välillä,
ympäristöluvat erotettiin tehdaskohtaisiksi ja laatujärjestelmää muutettiin.
Kun liiketoimintojen myynti oli toteutunut, asetettiin tavoitteeksi rakentaa
Kemiran Kokkolan palveluyksikölle paras tulevaisuuden toimintatapa.
Palvelujen häiriötön saatavuus ja kilpailukyky haluttiin tulevaisuudessa
varmistaa. Erilaisina vaihtoehtoina nousi esiin ensinnäkin jatko entiseen tapaan
osana Kemira Oyj:tä. Tämä ei tuntunut taloudellisesti järkevältä, koska palvelut
eivät olleet osa Kemiran ydinliiketoimintaa. Toisaalta mietittiin
palveluhenkilöstön jakamista alueen eri yrityksille niin, että kukin tuottaisi
palvelunsa itse tai sopisi niiden hankinnasta tai myynnistä. Tässä ratkaisussa
kaikille palvelutoiminnoille ei olisi löytynyt ottajaa, ja siksi kolmantena
vaihtoehtona esitettiin varsin tyypillistä ratkaisua tällaisessa tilanteessa eli
ulkoistamista. Näin toimien Kemira olisi voinut irtautua palveluista nopeasti,
mutta vaativan prosessin lisäksi tässä vaihtoehdossa kaikille palveluille ei olisi
löytynyt ostajaa. Erityisesti osalle infrastruktuuria, kuten kaatopaikka ja
jätevesien käsittelyjärjestelmät, olisi ollut haastavaa löytää jatkajaa. Lisäksi
palveluiden hajoaminen usealle omistajalle ei tuntunut olevan alueen yritysten
kannalta tehokkain tapa järjestää niitä uudelleen.
Ajatus Kokkolan alueen palveluiden toimintamalliksi esitettiin 11.6.2004
Kemira Oyj:n johtoryhmälle. Vaihtoehdot olivat joko itsenäinen palveluyksikkö
tai palveluyhtiö. Esittäjänä oli Kemiran alueen yritysten johto. Perusteina uudelle
mallille olivat muun muassa kustannustehokkuus, asiakkaalle selkeä ja
yksinkertainen hinnoittelu, mahdolliset alueella saavutettavat integraatiohyödyt,
alueen houkuttelevuus uusille yrityksille sekä osaamisen jatkuva ylläpito ja
kehittäminen.
Elokuun 2004 alussa henkilöstölle ja samana päivänä myöhemmin myös
medialle tiedotettiin selvitysprojektista, jossa tavoitemalliksi asetettiin erillinen
palvelutoimintoihin keskittyvä yhtiö. Henkilöstön vastaanotto oli positiivinen.
Selvitystä pidettiin tarpeellisena ja mallin uskottiin parhaiten takaavan sen, ettei
yrityksen henkilöstöä jaettaisi monen yhtiön palvelukseen.
Ääneen lausuttu lähtökohta oli siis tutkia erillisen yhtiön muodostamista.
Yhtiö omistaisi toimipaikan infrastruktuurin ja tuottaisi yhteisiä palveluita.
Palvelut olisivat näin saatavissa yhdestä pisteestä samaan tapaan kuin Kemiran
aikana. Tämä ymmärrettiin kuitenkin lähtökohdaksi, pidemmällä aikavälillä ei
olisi välttämätöntä säilyttää kaikkia palveluita, vaan uudenlaisia ratkaisuja
saattaisi syntyä.
Syksyn 2004 aikana päätettiin selvittää niin alueen muiden yritysten kuin
asiakasyritystenkin halukkuus tulla omistajina mukaan uuteen perustettavaan
yhtiöön. Suunnitelmana oli, että yhtiön voisi alkuvaiheessa omistaa Kemira Oyj
tai Kemira Oyj yhdessä jonkin palveluyhtiön kanssa. Kiinnostuneita ostajiakin
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oli, muun muassa Fortum Service, mutta tässä vaiheessa myyntiin ei haluttu
lähteä. Mahdollisuutena esitettiin myös, että yhtiön omistaisivat sen asiakkaat eli
KemFine Oy, Kemira GrowHow Oyj ja Kemira Oyj.
Yhtiön
mallia
ja
toimintatapaa
selvittämään
muodostettiin
projektiorganisaatio. Sen koordinointiryhmä (Kemiran yksiköiden johto
Kokkolassa) oli ylemmän tason yhteistyöelin, jonka kanssa oli tarkoitus testata
valmistuvaa suunnitelmaa. Projektin ohjausryhmä puolestaan ohjasi ja tuki
projektin etenemistä. Alun perin ohjausryhmän muodostivat Kokkolan tehtaiden
hallintopäällikkö, konsernin henkilöstöjohtaja ja Kemira Servicen johtaja, mutta
sitä laajennettiin työn alkaessa. Ryhmän työstä vastasi projektipäällikkönä
Kokkolan tehtaiden hallintopäällikkö. Varsinaiseen toteuttajaan eli
projektiryhmään kuuluivat lähes kaikki tulevan OnePoint Oy:n liiketoimintojen
vastaavat henkilöt. Mukana keskustelu- ja tiedonvälitysryhmänä olivat
henkilöstön kolme edustajaa.
Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti elokuun 2004 ja maaliskuun 2005
välisenä aikana. Kokkolan toimintamallin pohjana käytettiin projektia, jota oli
aikanaan Kemira Servicen perustamisessa valmisteltu. Elokuuhun 2004 saakka
projektin pääpaino oli ollut erilaisissa keskusteluissa. Niitä oli käyty sisäisten
palveluosastojen vetäjien, henkilöstön edustajien ja asiakkaiden kanssa. Hyviä
ratkaisuja ja sopivia referenssikohteita, kuten esimerkiksi Karhulan
teollisuusalue, etsittiin palvelujen organisoimisen malliksi.
Projektiryhmän ehdotuksessa palvelut jaettiin kolmeen kategoriaan. Kemira
Oyj:n
ja
entisten
yksiköiden
henkilöstö
siirrettäisiin
tulevalle
palveluoperaattorille ja tämä kokonaisuus muodostaisi ensimmäisen kategorian
palvelut. Toisen kategorian palveluita tuotettaisiin osin itse ja osin ostettaisiin.
Kategoriaan kolme kuuluivat palvelut, joita ei itse tuotettaisi vaan ostettaisiin.
Ulkoa ostettavaksi määritettiin ne palvelut, jotka saataisiin selkeästi
halvemmalla, joihin ei liity mitään alueellista tai teknistä erityisosaamista, joita
käytettiin harvoin tai joiden hankkiminen vei pitkän ajan. Pääosa palveluista
ostettaisiin yhteistyökumppaneilta, jolloin oleellista olisi osto- ja
toimitusvalvontaosaaminen, johon kuuluisivat toimittajien arvioinnit,
kilpailuttaminen ja sopimusosaaminen. Aivan näin suunnitelma ei kuitenkaan
edennyt, sillä kuten mainittiin, osa palvelujen henkilöstöstä oli ehtinyt siirtyä
liiketoimintakauppojen mukana uusille omistajille.
Yhden
palveluyhtiön
muodostaminen
toisi
muita
hyötyjä
materiaalitoiminnoissa, joissa oli mahdollisuus käyttää tehokkaasti omistaja- ja
asiakaskunnan
kokonaisvolyymia.
Verkostoituminen,
partneriyhteistyö,
toimittajavarastointi ja tehokas osto- ja toimitusvalvontaosaaminen
hyödyttäisivät materiaalitoimintojen koordinoinnissa. Palveluiden lisäksi
infrastruktuuriratkaisun oletettiin olevan osa palveluyhtiötä. Yhtiölle siirrettäisiin
vastuu teollisuusalueen perusinfrastruktuurin (sähkönjakelu, vesiverkostot,
aluevalvonta) hoitamisesta ja kehittämisestä.
Maaliskuussa 2005 ohjausryhmän kokouksessa yhtiön nimeksi valittiin
Ykspihlajan Palvelu Oy, joka myöhemmän sähköpostikirjeenvaihdon perusteella
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muutettiin OnePoint Oy:ksi. Yhtiölle perustettiin myös hallitus, josta tuli
kolmejäseninen.

4.1.2.3. OnePoint Oy
OnePoint Oy:n liiketoimintasuunnitelmaan kirjattiin, että yhtiö tuottaa toisistaan
selvästi erilaisia palvelukokonaisuuksia sekä palveluiden välitystä. Liikeidea oli
edistää Kokkolan Suurteollisuusalueen yritysten kilpailukykyä tarjoamalla ja
kehittämällä infrastruktuuri- ja tuotannon tukipalveluita. Liiketoimintakonsepti
rakennettiin laajalle palveluvalikoimalle, yhteistyökumppaniverkostolle ja
tunnetulle asiakaskunnalle. Pääliiketoiminnoiksi määräytyivät siten tekniset
palvelut, joihin kuuluivat suunnittelu- ja projektipalvelut, mekaaninen
kunnossapito, rakennus- ja kiinteistönhoito, automaatiokunnossapito,
laadunvalvontalaboratorio, tekniset ostot, varastotoiminnot, sisäiset kuljetukset
sekä ahtaustoiminta. Infrastruktuuripalvelut käsittivät sähkönjakelun,
kaukolämmön, vedet, paineilman, putkisillat, tietoliikenneverkoston, tiet,
rautatiet, sataman ja ulkoalueet sekä alueturvallisuuden. Lisäksi tarjottiin
tukipalveluita kuten talouspalvelut, työsuojelu, it–palvelut, palkanlaskennan
tukipalvelut,
toimituspalvelut,
ympäristöasiat,
henkilöstöpalvelut,
työterveyshuolto ja henkilöstöravintola.
Yritys käytti alusta alkaen ulkopuolisia kehittäjäorganisaatioita työstäessään
omia liiketoimintamallejaan. Tulevan toiminnan kehitystyön pohjaksi yhtiölle
laadittiin liiketoimintasuunnitelma, jonka yrityksen apuna teki teollisuusalueen
synergiaprojektia vetänyt Eera Finland Oy. Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto
tuki suunnitelman laatimista.
Ensisijaisesti toiminta lähti käyntiin OnePoint Oy:n alueen (entisen Kemiran)
asiakkaista, jotka olivat Kemira Oyj, Woikoski Oy, GrowHow Oyj, Kokkolan
Voima, Tetra Chemicals Oy, Polargas/Air Liq., Nordkalk Oy ja KemFine Oy.
Potentiaalisina uusina asiakkaina nähtiin entisen Outokummun alueen yritykset
ja mahdolliset muut yritykset Kokkolan Suurteollisuusalueen ulkopuolella.
Yhtiön
omistajavaihtoehdoiksi
ajateltiin
suurimpia
asiakkaita
tai
palveluliiketoimintaa tuntevia yrityksiä kuten ABB, Fortum tai YIT.
Henkilöstölle tehtiin muutosvalmiuskartoitus ja heidän odotuksiaan uutta
yritystä ja sen toimintaa kohtaan selvitettiin. Open Progress Oy:n toteuttaman
henkilöstökyselyn perusteella todettiin, että henkilöstö näki uuden yrityksen
mahdollisuutena ja parhaana vaihtoehtona nykytilanteessa. Asiakaslähtöisyys ja
kannattavuus koettiin käytännön toiminnassa keskeisiksi ja asennemuutosta
edellytettiin kaikilla tasoilla. Vahvuuksia uskottiin olevan asiakkaan toiminnan ja
henkilöstön tunteminen sekä oma monipuolinen osaaminen ja ammattitaito, jota
myös haluttiin ylläpitää ja kehittää systemaattisesti.
Henkilöstö odotti pääsevänsä mukaan toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen, toivoi kevyttä johtamismallia sekä osastojen välisen yhteistyön
lisäämistä. Lisäksi uuden yrityksen muutoksista, tavoitteista ja edistymisestä
haluttiin kuulla säännöllisesti.
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Myös asiakkaiden odotukset kartoitettiin ja analysoitiin. Asiakkailta
kysyttiin, mitä uudelta perustettavalta palveluyhtiöltä halutaan. Asiakasodotukset
aloittavalle OnePoint Oy:lle olivat Chydenius-instituutin tekemän kyselyn
mukaan tuotannon korkea laaduntuottokyky, tuotannon korkea käytettävyys,
palveluiden korkea laatu, palveluiden kustannustehokkuus ja avoimet
hinnoittelumekanismit.
Yhtiön tietojärjestelmäratkaisuja valmisteltiin niin, että uudet järjestelmät
tukivat palveluiden tuottamista. Kunnossapidon ja investointien töidenhallinnan
tuli olla mahdollisimman joustavaa. IT-palvelut kehitettiin omiin tarpeisiin,
mutta niitä tarjottiin myös asiakkaille. Markkinoinnin kehittämiseen kiinnitettiin
huomiota ja yritykselle laadittiin internet- ja intranetratkaisut Creamedia Oy:n
avustuksella. Aluekehityshankkeita käytettiin mahdollisuuksien mukaan hyväksi
uuden
yrityksen
toiminnan
käynnistämisessä.
Alkavan
yrityksen
toimintapolitiikka, hinnoittelumallien kehittäminen ja viestintä- ja
tiedotussuunnitelman rakentaminen olivat myös kehittämiskohteita. Muita
yrityksen kannalta tärkeitä sisäisiä järjestelyitä oli henkilöstön siirtäminen uuden
yrityksen palvelukseen.
Palvelu- ja infrastruktuuriyhtiö OnePoint Oy aloitti toimintansa 1.7.2005. Sen
palvelukseen siirtyivät Kemira Oyj:n Kokkolan palvelutoiminnoissa
työskennelleet noin 150 henkilöä vanhoina työntekijöinä. Yhtiölle siirrettiin
Kemiralla Kokkolassa oleva omaisuus rikkihappotehdasta lukuun ottamatta.
OnePoint Oy oli aloittaessaan Kemiran tytäryhtiö 100 % omistuksella.
OnePoint Oy:n pääliiketoiminnoiksi muodostuivat tekniset palvelut
(suunnittelu ja kunnossapito), materiaalipalvelut (satamatoiminnot, sisäiset
kuljetukset, osto, varasto), EHSQ -palvelut (ympäristö, työsuojelu ja -terveys,
turvallisuus, laatu), tutkimuspalvelut, hallintopalvelut (konttori-, IT-, talous-,
henkilöstöpalvelut)
ja
infrastruktuuripalvelut
(verkostot/sähkönjakelu,
tietoliikenne, kaukolämpö, paineilma, vesiverkostot). Pääsääntöisesti OnePoint
Oy tarjosi kolmenlaisia palveluita: tekniset-, infrastruktuuri- ja tukipalvelut.
Varsinaisen palveluiden ytimen muodostivat tekniset palvelut, jotka osoitettiin
suoraan asiakkaille. Infrastruktuuripalveluita tarvittiin, koska OnePoint Oy:n
omistukseen siirtyi merkittävä määrä alueen infrastruktuuria, josta piti myös
huolehtia. Tukipalvelut oli tarkoitettu oman toiminnan sujuvuuden
varmistamiseksi. Niitä voitiin myydä myös yrityksen ulkopuolelle.
Teollisuusalueen yhteistyöprojekti eteni samanaikaisesti ja mahdollisuudet
yhteistyöhön eri yritysten kesken vaikuttivat lupaavilta. Tässä vaiheessa useat
alueen yritykset ilmaisivat halukkuutensa olla mukana OnePoint Oy:n tulevissa
yhteistyö- ja omistusjärjestelyissä. Tähän oli päädytty keskusteluissa, joita
Kokkolan Suurteollisuusalueen kehittämisen yhteydessä oli käyty. OnePoint
Oy:n liiketoimintakonseptia oli kehitetty siihen suuntaan, miten alueen yritykset
olivat mahdollisen palveluyrityksen roolin nähneet. Vaikka paikallista tahtoa
olikin, mahdollinen alueen yritysten yhteisomistus OnePoint Oy:ssä jäi
vaihtoehdoista pois eri omistajatahojen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Toimintaa aloitettaessa tehtiin OnePoint Oy:n SWOT-analyysi, jossa
vahvuuksiksi kirjautuivat asiakassuhteet, ammattitaitoinen ja motivoitunut
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henkilöstö, paikallinen teollisuuslaitostuntemus, laaja prosessituntemus,
infrastruktuurin omistus ja yhteinen tahtotila. Mahdollisuuksiksi koettiin
suurteollisuusalueen yritysten kehitys, yhteinen visio, uudet teknologiat, alueen
verkostoitumismahdollisuus ja mahdollisuus tarjota kokonaisia palvelupaketteja.
Heikkouksia nähtiin olevan lähinnä liiketoimintakokemuksen puolella,
henkilöstön asiakas- ja palvelulähtöisyydessä, kyvyssä muuttua palvelun
tuottajaksi/tarjoajaksi, vanhakantaisessa vakanssiajattelussa ja asenteissa.
Uhkana nähtiin, että muutos tapahtuu liian hitaasti, kriittistä massaa ja sitä kautta
kannattavaa liiketoimintaa ei saavuteta tai osaajia ei löydy tarpeeksi.
OnePoint Oy:n visioksi asetettiin ”Merkittävä alueellinen palvelutuottaja
2010”. OnePoint Oy:ssä listattiin asioita, joilla visio saavutetaan. Yritys luo
suomalaista teollisuushistoriaa tuotantolaitosten kumppanina. Kokkolan
Suurteollisuusalueen yritykset voivat keskittyä oman toimintansa ytimeen.
OnePoint Oy järjestää tarvittaessa kaiken muun ja huolehtii teollisuusalueen
toimintaedellytyksistä niin, että ne vastaavat kannattavan liiketoiminnan tarpeita
tänään ja huomenna. Tämän työn tuloksena OnePoint Oy:n asiakkailla on
käytössään parhaimmat ja innovatiivisimmat palvelukokonaisuudet, ja näin
OnePoint Oy on haluttu työantaja alan osaajille. Yrityksellä nähtiin olevan sekä
sosiaalinen vastuu että ympäristövastuu ja arvoiksi asetettiin yksilön kunnioitus,
uuden etsiminen, yhteistyö ja tuloshakuisuus.
Keskeisinä menestystekijöinä SWOT-analyysissä mainittiin asiakkaat ja
tuotteet sekä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden joustava huomioiminen, selkeät
palvelupaketit, pitkäaikaiset ja eri tilanteet hyvin huomioivat sopimukset,
läpinäkyvä ja tasapuolinen hinnoittelumekanismi, tilaajapalvelujen selkeä
ansaintalogiikka sekä infrastruktuurin kehittäminen ja kunnossapito. Prosessien
ja toimintatavan kohdalla menestystä tukivat asiakaslähtöiset toimintatavat,
kevyt ja joustava organisaatiorakenne, oikein kohdistettu osaaminen ja
priorisointi, tehokkaat ja asiakaslähtöiset hankinta- ja toimitusvalvontaprosessit
sekä toimintaa tukevat tietojärjestelmät. Henkilöstön osaamisen uskottiin tuovan
menestystä, koska alueelta löytyi valituilla toiminta-alueilla paras osaaminen,
koulutus- ja osaamisverkostoja käytettiin tehokkaasti hyväksi, yrityksessä oli
motivoitunut ja innostunut henkilöstö ja osaamista kehitettiin systemaattisesti.
Talouden ja liiketoiminnan osalta menestystekijöinä olivat kyky mukautua
jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön, kannattava liiketoiminta, riittävä
toimintavolyymi ja jatkuva uuden etsiminen.
Tiedotusta ja erilaisia kokouksia toteutettiin monella tasolla. Henkilöstölle
järjestettiin yrityksessä säännölliset tiistaikahvit ja perjantai-infot, joissa käytiin
läpi yrityksen tilanne ja sen hetkiset tapahtumat. Omistusjärjestelyt olivat esillä
tapaamisissa. Tarvittavat hallituksen kokoukset olivat osa rutiinia. OnePoint
Oy:n ohjausryhmä kokoontui joka perjantai ja kerran kuussa mukana olivat
henkilöstön edustajat, jolloin kokous oli johtoryhmän kokous. OnePoint Oy:n
johtoryhmä kokoontui vuoden 2005 syksystä lähtien siis kuukausittain ja käsitteli
kokouksissaan talouden, turvallisuuden ja henkilöstöasioiden lisäksi kulloinkin
oleelliset asiat. Kokousten pöytäkirjat tarkastettiin aina seuraavissa kokouksissa.
Yhteiset kokoukset Kokkolan Suurteollisuusalueen yritysten kesken olivat
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arkipäivää. Lisäksi Kemiran eri alueiden tuotantoyksiköiden johto kokoontui
keskenään säännöllisesti.

4.1.2.4. Liiketoimintaa ja omistusta koskevat järjestelyt
Omistajakeskusteluihin ja toiminnan perustason saavuttamiseen oli käytetty
paljon aikaa vuonna 2005. Vuoden 2005 tilikausi oli vain 6 kuukautta, mutta
taloudellinen tulos oli tyydyttävä. Liikevaihto oli 10955773 € ja tilikauden
voitto: 608265 € (5,55 %), myyntisaamiset olivat 31 % liikevaihdosta ja
rahoitustilanne oli hallinnassa. Yrityksen kehittäminen oli asetettu tavoitteissa
ensimmäiselle sijalle vuoden 2006 aikana ja vuosi alkoikin uusien
kehittämishankkeiden siivittämänä.
Yrityksessä käytettiin paljon erilaisia ulkopuolisia asiantuntijoita eri
kehitysprosessien aloittajina ja kehityskumppaneina. Erilaisia johdon ja
henkilöstön kehittämis- ja arviointiohjelmia vietiin läpi ja ilmapiiritutkimukset ja
asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin säännönmukaisesti. Eri osa-alueille, kuten
kunnossapito, logistiikka, osto- ja varastotoiminnot suunniteltiin entistä
tarkempia toimenpiteitä.
Koska työtä oli koko ajan paljon ja se oli tehtävä nopeasti, muutosprosessien
hallinta nousi entistä tärkeämmälle sijalle. Uutena it-ratkaisuna otettiin käyttöön
johdon työpöytä vuoden 2006 alussa. Tosin jo vuodesta 2004 oli ollut käytössä
erillinen dokumenttienhallintaohjelmisto. OnePoint Oy:ssä oli havaittu isojen
muutosprosessien yhteydessä tarve kehittää paitsi kokouskäytäntöjä myös
työkalu, jolla hallitaan laajoja asiavirtoja.
OnePoint Oy:n toiminnan aloittamisen yhteydessä asetettiin palveluiden
hinnoittelulle täysin uudet vaatimukset. Kustannusten seurannassa oli käytössä
ollut Kemiran sisäinen malli, jossa kustannukset jaettiin aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti tai prosentuaalisesti. Tämä ei enää palveluita myyvän yrityksen
liiketoiminnassa ollut mahdollista. Uudenlainen hinnoittelu ja sen pohjana
kustannukset vaativat laajat selvitykset, järjestelmien muokkaamisen ja uuden
toimintatavan opettelun.
Vuoden toiminnan aikana havaittiin, että OnePoint Oy:n laaja
palveluvalikoima ei tukenut yksinkertaista hinnoittelua. Samaa hinnoittelumallia
ei voitu käyttää kaikille palveluille. Hinnoittelussa olikin selvä haaste OnePoint
Oy:n kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Uudenlaisen hinnoittelun
perustelu asiakkaalle sekä joustavuus ja läpinäkyvyys eivät osoittautuneet
helpoiksi tehtäviksi. Erityisen haasteen toi se, että toimittiin entisten
työtovereiden kanssa. Uusissa rooleissaan palveluntuottajat ja asiakkaat alkoivat
löytää tehtävänsä, mutta yksinkertaista se ei ollut. Tämä oli tosin osoittautunut
ongelmalliseksi laajemminkin eri kemianteollisuudenalueilla Euroopassa, joten
aivan omintakeisen ongelman kanssa ei oltu tekemisissä.
Vuoden 2006 budjetin mukaan tekniset palvelut kattoivat 63 % myynnistä,
infrastruktuuripalvelut 28 % ja tukipalvelut 9 % myynnistä. Asiakkaista
GrowHow Oyj oli merkittävin myynnillä mitattuna n. 37 % osuudella. Tetra
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Chemicals 23 % ja Kemira Oyj 21 % myynnillä olivat varsin samansuuruisia
asiakkaita. KemFine kattoi 12 % myynnistä ja muut asiakkaat vastasivat lopusta
7 % myynnistä.
Vuoden 2006 työajasta käytettiin paljon sekä omistusjärjestelyihin että
asiakassopimusten uusimiseen. Laajat asiakassopimukset olivat voimassa vuoden
2006 loppuun saakka, sen jälkeen OnePoint Oy oli uuden edessä. Uusia ja
uudenlaisia sopimuksia valmisteltiinkin vuoden 2006 aikana perusteellisesti.
Vuoden 2007 alussa OnePoint Oy solmi Kemira GrowHow Oyj:n kanssa
pitkäaikaisen palvelu- ja hyödykesopimuksen, joka oli voimassa aina 31.5.2011
saakka. Sopimus edusti noin kolmannesta yhtiön liikevaihdosta. Kyseessä oli
strateginen kumppanuussopimus, jonka tavoitteena oli osapuolten liiketoiminnan
edistäminen ja kilpailukyvyn kehittäminen. Sopimus perustui pitkäaikaiseen
kumppanuuteen, jolla uskottiin saavutettavan alan johtava osaaminen ja
toiminnan tehokkuus.
Yrityksen myyntiprosessi aloitettiin vuoden 2006 alussa, jolloin lähdettiin
rakentamaan yrityksen esittelymateriaalia ja kokoamaan myyntiaineistoa. Apuna
oli HLP Corporate Finance Oy. Ensimmäinen askel oli lähestyä potentiaalisia
ostajaehdokkaita kirjallisella materiaalilla ja seuraavaksi järjestettiin alustavan
tarjouksen tehneille yrityksille johdon esittely. Neuvotteluita käytiin kesän ja
syksyn 2006 aikana erittäin aktiivisesti usean eri tahon kanssa. Vuoden lopulla
neuvottelujen ollessa edelleen meneillään mukaan tuli myös Kokkolan Voima
oman tarjouksensa kanssa.
Omistusjärjestelyt pääsivät toden teolla vauhtiin, kun OnePoint Oy myi
sähkönsiirtoliiketoimintansa Kokkolassa Kokkolan Voimalle 28.11.2006
allekirjoitetulla sopimuksella. Kauppaan kuului liiketoiminnan lisäksi kaksi
teollisuuskiinteistöä. Sähkönsiirtoliiketoiminta käsitti ns. entisen Kemiran
alueelle tapahtuvan sähkönsiirron. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta
alueen asiakkaiden sopimusehtoihin, ja ne pysyvät toistaiseksi entisellään.
Teollisuuskiinteistöt käsittivät sähkönjakeluun liittyvän sähköaseman alueen
sekä Kokkolan Voiman voimalaitoksen välittömässä ympäristössä olevan,
rakentamattoman maa-alueen Kemirantien ja rautatien välissä. Samalla
allekirjoitettiin aiesopimus, jonka mukaan Kokkolan Voimalla tai sen
osoittamalla ostajataholla on oikeus ostaa tehdaspalveluyhtiö OnePoint Oy:n
koko osakekanta Kemira Oyj:ltä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2007.
Kemira Oyj myi tehdaspalveluyhtiö OnePoint Oy:n osakekannan Kokkolan
Voimalle 31.3.2007 joulukuussa 2006 tehdyn aiesopimuksen mukaisesti.
Kokkolan
Voima
myi
liiketoimintasiirtona
OnePoint
Oy:n
kunnossapitotoiminnot edelleen Maintpartner Oy:lle. OnePoint Oy:n
henkilöstömäärä oli tällöin noin 130 ja liikevaihto noin 22 miljoonaa euroa.
Teollisuuden kunnossapitoyhtiö Maintpartner Oy osti OnePoint Oy:n
kunnossapitoliiketoiminnan ja siihen liittyvät muut teollisuuden palvelut
1.4.2007. Kaupan yhteydessä Maintpartner Oy:lle siirtyi 126 henkilöä ns.
vanhoina työntekijöinä. Yrityksellä oli ennestään Kokkolassa noin 20 hengen
toimipiste. Kauppa vahvisti Maintpartner Oy:n läsnäoloa Kokkolassa ja tuki
yrityksen kasvutavoitteita. Yhdistämällä nykyisen toimipisteensä henkilöstön ja
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OnePoint Oy:stä siirtyvät ammattilaiset vahvaksi alueelliseksi tiimiksi
asiakkaiden palvelu jatkui entisellään. Erityisesti Maintpartner Oy:n kemian alan
osaaminen vahvistui kaupan myötä. Järjestelyiden toivottiin tukevan osaltaan
Kokkolan Suurteollisuusalueen kehittymistä Suomen merkittävimmäksi raskaan
teollisuuden keskittymäksi.
Kaupan ulkopuolelle jäivät OnePoint Oy:n tarjoamat infrastruktuuripalvelut
ja satama. Satamatoiminnot ja laituri siirtyivät Kokkolan kaupungin
satamalaitoksen omistukseen. Infrastruktuuripalvelut jatkoivat toimintaansa
OnePoint Infra Oy:n nimellä Kokkolan Voima Oy:n omistuksessa. Ahtaus- ja
sisäiset kuljetuspalvelut sekä niihin liittyvät laitteistot, kiinteistöt ja maa-alueet
eivät myöskään kuuluneet kauppaan Maintpartner Oy:n kanssa, vaan niille
etsittiin sopivaa omistajaa muualta. Kesäkuun lopussa meri- ja maakuljetuksien
palvelukokonaisuuksiin keskittynyt Oy Hacklin Ltd. laajensi toimintaansa
Kokkolan satamaan perustamalla uuden tytäryhtiön Oy Hacklin Bulk Service
Ltd. Siihen siirrettiin liiketoimintakaupalla OnePoint Infra Oy:ltä ostetut ahtausja sisäiset kuljetuspalvelut Kokkolan satamassa. Siirtyvän liiketoiminnan
volyymi oli vuositasolla noin 800.000 tonnia ja työntekijöiden määrä noin 20
henkilöä, konekaluston määrä noin 15 koneyksikköä ja laivamäärä noin 250
laivaa vuodessa. Kokkolan sataman vieressä olevalla Suurteollisuusalueella
toimi useita Oy Hacklin Ltd:lle tärkeitä asiakkaita. Näille asiakkaille uusi yritys
tuottaa tavarankäsittely-, kuljetus- ja ahtauspalveluja.

4.1.3. Johtopäätökset: OnePoint Oy:n liiketoiminnan kehitys ja
strategiset vaiheet
Kaikkien toteutettujen kauppojen jälkeen Kokkolan Suurteollisuusalueella
toimintansa aloittanut OnePoint Oy oli jakautunut useamman yhtiön
omistukseen. Tutkittava ajanjakso ei ollut yritystoiminnan mittakaavassa pitkä,
jos sitä vertaa esimerkiksi Kemira Oyj:n kokonaisikään. Ajanjaksona tapahtui
kuitenkin strateginen muutos, jossa liiketoiminnan arvon luomisen perusteet
muuttuivat. Edeltävissä luvuissa kuvatusta tapahtumiltaan runsaasta kolmen
vuoden episodista, jolloin OnePoint Oy toimi, voidaan erottaa erilliset vaiheet.
Yrityksen liiketoiminnan strategiset vaiheet määrittyvät erilaisten päätösten,
tapahtumien, faktojen tai muiden, strategisesti merkittävien tekijöiden perusteella
(ks. Mintzberg & Waters 1982). OnePoint Oy:n liiketoiminnan kuvauksen
perusteella voidaan erottaa viisi eri strategista vaihetta. Kohdeyrityksen
tilanteessa erityistä huomiota kiinnitetään liiketoiminnan kehittymiseen, johdon
ja omistajien päätöksiin, asiakkaiden toimintaan, toimintatavan muutoksiin
yrityksessä, teollisuusalueen toimenpiteisiin jne. Toisena vaiheena on edellä
mainittujen strategisten tekijöiden perusteella päätellä liiketoiminnasta erilaiset
mallit ja ajanjaksot, joita kutsun kohdeyrityksen strategisiksi vaiheiksi (mm.
Mintzberg & Waters 1982, 466–467). OnePoint Oy:ssä tarkasteltavana ollut
ajanjakso oli 6/2004–4/2007 ja siitä analysoidut liiketoiminnan strategiset
vaiheet ovat seuraavat:
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Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5

(6/2004–12/2004) Toiminnan eri vaihtoehtojen selvitysvaihe
(1/2005–6/2005) Itsenäisen liiketoiminnan valmisteluvaihe
(7/2005–12/2006) OnePoint Oy:n liiketoiminnan kehittämisvaihe
(12/2006–3/2007) OnePoint Oy:n omistuspohjan muutosvaihe
(4/2007)
Uudelleen organisoitumisvaihe

Strategiset vaiheet on kuvattu toisistaan eroavina ja toisiaan seuraavina.
Vaiheet eivät ole selkeästi toisistaan erotettavissa, vaan tapahtuvat osittain
yhtäaikaisesti. Tämän tutkimuksen liiketoiminnan tarkastelu päättyy uudelleen
organisoitumisvaiheen alkuun. Tällöin itsenäisen yrityksen liiketoiminta päättyi,
vaikka jatkuikin uutta omistajaa lukuun ottamatta hyvin samanlaisena
kokoonpanona infrastruktuuripalveluita ja satamaa lukuun ottamatta. Viimeisestä
strategisesta vaiheesta, uudelleen organisoitumisvaiheesta, kuvataan vielä
tilanne, johon sidosryhmät siirtyivät omistuspohjan muutosvaiheen jälkeen.
Kuviossa 9 kuvataan liiketoiminnan kehityksen tilanteet vuoden 2004 alusta aina
vuoden 2007 puoleen väliin. Kuvaukseen on yhdistetty liiketoiminnan strategiset
vaiheet.
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4.2. Empiirinen analyysi – Vaihe 1: OnePoint Oy:n
sidosryhmäanalyysi liiketoiminnan strategisissa
vaiheissa
4.2.1. OnePoint Oy:n strategiset vaiheet
Strategisten vaiheiden määrittämisen ohella aineistolta kysyttiin, mistä
toimijoista haastateltavat puhuvat kertoessaan liiketoiminnasta. Tutkimuksessa
lähdetään siitä, että sidosryhmiä ei määritellä etukäteen, vaan sidosryhmät ja
sidosryhmien tärkeys päätellään kohdeyrityksen tilanteen mukaan (ks. Mitchell
ym. 1997, Savage ym. 1991). Haastatteluiden perusteella OnePoint Oy:n
sidosryhminä mainittiin monia eri toimijoita. Mainitut toimijat on seuraavassa
analyysissä luokiteltu ryhmiksi sidosryhmätutkimuksen osoittamalla tavalla. Eri
toimijoiden välille on mahdollista löytää muitakin yhdistäviä tekijöitä kuin lähes
yksinomaan sidosryhmäkirjallisuudessa kuvattu perinteinen sidosryhmäjako.
Tästä huolimatta tutkimuksessa on OnePoint Oy:n sidosryhmien nimeämisessä
päädytty yleisen teoriakäytännön mukaiseen tapaan, sillä sidosryhmien
nimeäminen roolin mukaan helpottaa OnePoint Oy:n johtamiselle relevantin
perusjoukon määrittelyä (ks. Wolfe & Putler 2002, 77).
Haastatteluissa mainituksi tulivat seuraavat ryhmät: henkilöstö, asiakkaat,
omistajat, viranomaiset ja erilaiset kehittäjäorganisaatiot, teollisuusalue ja sen
yritykset, yrityksen johto sekä kilpailijat. Tietyt sidosryhmät mainittiin
useammin kuin toiset. Alueen kehittäjäorganisaatiot, viranomaiset ja
teollisuusalue yhdistetään tulevassa analyysissä seutukunnan nimikkeen alle.
Seutukunta kuvaa erityisesti teollisuusalueen prosessissa yhdistyneitä toimijoita,
mutta ei ole kokonaisuutena yksiselitteinen. Se tuo kuitenkin esiin alueellisen
vuorovaikutuksen monimuotoisuuden. Haastatteluissa esiin tulleet sidosryhmät
ja niiden tärkeys (salience) yritykselle arvioidaan Mitchell ym. (1997) esittämän
kolmen eri ominaisuuden avulla. Nämä ominaisuudet ovat valta, oikeutus ja
kiireellisyys. Heidän mukaansa sidosryhmä on sitä tärkeämpi ja näkyvämpi
yrityksen johdolle, mitä useampi ominaisuus sidosryhmään liittyy.
Sidosryhmäsuhteisiin liittyvistä ominaisuuksista valta on laajasti tutkittu
käsite (ks. luku 2.2.4.2. edellä). OnePoint Oy:n sidosryhmäsuhteita ja valtaa
analysoitaessa käytetään apuna Johnson & Scholes (1984) esittämää luokittelua,
jossa sidosryhmille valtaa antavat neljä indikaattoria. Näistä ensimmäinen,
sidosryhmän asema (status) näkyy muun muassa siinä, kuinka nopeasti yritys
vastaa sidosryhmän toivomukseen. Resurssiriippuvuus (resource dependency) on
nähtävissä esimerkiksi siinä, kuinka helposti toimittaja, rahoittaja tai asiakas
voidaan korvata lyhyelläkin aikavälillä. Kolmantena vallan indikaattorina
Johnson ja Scholesin mukaan ovat neuvottelujärjestelyt. Myös symbolit
(symbols) voivat olla arvokkaita johtolankoja vallan määrittelemiseen. Valta on
siten tekijä, jota toimijalla voi olla olemassa, hän voi saada sitä lisää tai menettää
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sitä. Mikään teoriassa mainituista indikaattoreista ei yksistään anna kattavaa
kuvaa vallan laajuudesta, siksi yhdistetty analyysi on tarpeellinen.
Sidosryhmien omaama oikeutus (legitimiteetti) on sidosryhmätutkimuksessa
yksi keskeisimmistä asioista. Freemanin (1984) mukaan legitimiteetti on
sidoksissa johdon ymmärrykseen legitiimeistä toimijoista ympäristössään.
Lisäksi johdon tulee hyväksyä legitimiteetti myös sellaisille, yrityksen
näkökulmasta epätarkoituksenmukaisille toimijoille, joilla on mahdollisuus
vaikuttaa yrityksen toimintaan. Näin ollen legitiimeiksi toimijoiksi määrittyvät
johdon näkökulmasta sellaiset sidosryhmät, joihin on oikeutettua käyttää aikaa ja
resursseja, huolimatta niiden vaatimusten tarkoituksenmukaisuudesta yritykselle
(Phillips 2003, 120).
OnePoint
Oy:n
sidosryhmien
oikeutusta
arvioitaessa
palataan
tutkimushaastatteluihin ja niissä mainittuihin sidosryhmiin. Haastatteluissa
mainitut sidosryhmät saivat oikeutuksensa OnePoint Oy:n silmissä. Siksi kaikilla
haastatteluissa mainituilla sidosryhmillä katsotaan olevan oikeutus yrityksen
toiminnassa. Todettava on, että tutkimuksen ulkopuolelle saattaa jäädä
sidosryhmiä, joilla olisi oikeutus OnePoint Oy:n toiminnassa, mutta joita ei
haastatteluissa käsitelty. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin
keskustelemaan niistä sidosryhmistä, jotka haastatteluiden (pääsääntöisesti
yrityksen johtoa) perusteella saivat oikeutuksen.
Kolmantena sidosryhmän tärkeyttä määräävänä ulottuvuutena on
kiireellisyys. Kiireellisyyden Mitchell ym. (1997, 867) määrittelevät tilanteeksi,
jossa sidosryhmä vaatii välitöntä huomiota. Kiireellisyyteen sisältyy kaksi
ominaisuutta, aikasidonnaisuus ja vaatimuksen kriittisyys sidosryhmälle.
Sidosryhmän kiireellisyyteen liittyvä keskustelu käydään tämän luvussa 4.3.
Seuraavassa kerrotaan yrityksen eri strategiset vaiheet, käydään läpi kaikki
oikeutuksen saaneet sidosryhmät ja arvioidaan alustavasti sidosryhmien valtaa
mainituissa vaiheissa.

4.2.1.1. Selvitysvaiheesta liiketoiminnan valmisteluvaiheeseen
Kemiran Kokkolan alueen rakennemuutos lähti liikkeelle Kemira Oyj:n
strategisesta päätöksestä valita ydinliiketoimintansa uudella tavalla. Päätös näkyi
Kokkolan toimipaikalla konkreettisina toimina vuoden 2004 aikana, jolloin
rikkihappotehdasta lukuun ottamatta tuotannolliset toiminnot siirtyivät uusille
omistajille. Yrityksen sisäinen palveluyksikkö ei ollut ydinliiketoimintoihin
kuuluva osa ja palveluiden järjestäminen uudella tavalla tuli ajankohtaiseksi.
Vaihtoehtoja palvelutoiminnan järjestämiseksi nousi useita. Pian selvisi, että
palveluja ei haluttu jakaa tai myydä monelle eri yhtiölle. Palveluyksikön
yhtiöittäminen muodostui yhteiseksi tahtotilaksi jo ennen varsinaisen
konsulttiselvityksen tekoa. Tekemänsä selvityksen jälkeen Kemiran Kokkolan
toimipaikan johto esitti Kemiran johdolle vaihtoehdoksi palveluyhtiön
muodostamista entisestä palveluyksiköstä. Tähän myös päädyttiin.
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Liiketoimintakonsepti rakennettiin ”palvelut yhdestä pisteestä” –ajatuksen
ympärille, ja tämä haluttiin laajentaa koko teollisuusalueelle. OnePoint Oy:llä oli
valmiina Kokkolan Kemiran alueella asiakkaita, sillä tietyt asiakassopimukset
jatkuivat vuoden 2006 loppuun, jonka jälkeen tilanne olisi yritykselle avoin.
Vanhalla Outokummun alueella puolestaan nähtiin olevan varsin paljon
potentiaalisia uusia asiakkaita, joista osa tuotti suuren osan palveluistaan itse ja
osa oli ulkoistanut palveluita jo muille toimittajille.
Ensimmäisessä strategisessa vaiheessa, selvitysvaiheessa, vallan indikaattorit
niin status, resurssiriippuvuus, neuvottelujärjestelyt kuin symbolit olivat esillä
suhteessa omistajaan, Kemiraan. Tämä oli ymmärrettävää, koska oltiin
tekemässä päätöksiä liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseksi, ja nämä päätökset
omistaja teki itsenäisesti. Suhde asiakkaisiin, jotka olivat tässä vaiheessa entisiä
Kemira Oyj:n sisäisiä yrityksiä, oli merkittävä. Asiakkaiden merkitys
liiketoiminnan aloittamisessa oli suuri. Jos asiakkaat eivät olleet valmiita
jatkamaan sopimuksiaan OnePoint Oy:n kanssa, saattoivat he huomattavalla
ostovolyymillaan vaikuttaa tai suorastaan estää liiketoiminnan aloittamisen.
Tällainen resurssiriippuvuus samoin kuin muut vallan indikaattorit, jotka kaikki
olivat asiakkailla, tekivät asiakkaista vallan käyttäjiä toiminnan alussa.
Henkilöstön merkitys uuden liiketoiminnan aloittamisessa oli tärkeä, sillä
liiketoimintaa olisi ollut mahdoton aloittaa ilman osaamista. Henkilöstöllä ei
ollut mahdollisuutta päättää tai vaikuttaa palveluyksikölle suunniteltuihin
tulevaisuuden vaihtoehtoihin, sillä päätösvalta oli omistajalla. Henkilöstö
kuitenkin esitti toivomuksensa siitä, että palveluyksikkö säilytettäisiin
kokonaisuutena.
Alueen
kehittäjäorganisaatioiden,
viranomaisten
ja
teollisuusalueen (= seutukunta) valta ei tässä käännekohdassa ollut merkittävä.
Ainoastaan teollisuusalueen potentiaaliset asiakkaat olivat OnePoint Oy:n
kannalta kiinnittymässä ”vallan kahvaan”, koska niiden merkittävyys
mahdollisina tulevina asiakkaina lisääntyi. Selvitysvaiheen vallan käyttäjiä olivat
omistajat ja asiakkaat.
Selvitysvaiheessa tärkeiksi sidosryhmiksi nousivat Kemira omistajana ja
asiakkaat sekä lisäksi Kokkolan toimipaikan toimiva johto. Alusta alkaen oli
selvä, että Kemira haluaa ennen pitkää luopua omistuksestaan, koska
palveluliiketoimintaa ei kuulunut sen strategisiin liiketoiminta-alueisiin.
Omistajaroolinsa lisäksi Kemira Oyj:llä oli asiakkaan rooli Kokkolan
teollisuusalueella sijaitsevan rikkihappotehtaan välityksellä. Tässä vaiheessa
henkilöstö oli tietoinen liiketoiminnan tulevaisuuden eri vaihtoehdoista, mutta ei
ollut vielä aktiivisesti vaikuttamassa tilanteeseen.
Selvitysvaiheen tuloksena oli erillisen palveluyhtiön perustaminen. Kun
päätökset uuden palveluliiketoimintayhtiön aloittamisesta oli tehty, alkoi
liiketoiminnan valmisteluvaihe. Strategisista vaiheista erityisesti selvitys- ja
valmisteluvaihe tapahtuivat osittain yhtäaikaisesti. Sidosryhmissä oli vain pieniä
eroja. Päätös aloittaa itsenäinen liiketoiminta sai aikaan siirtymän
selvitysvaiheesta valmisteluvaiheeseen.
Omistajana jatkoi Kemira Oyj. Uutta omistajaa lähdettiin etsimään heti.
OnePoint Oy:lle oli esillä erilaisia vaihtoehtoja aina asiakkaiden omistamasta
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yhtiöstä toisen palveluyhtiön omistamaksi yksiköksi. Joitakin ostajakandidaatteja
oli tarjolla, mutta esillä olleita vaihtoehtoja ei pidetty sopivina. Omistajana
Kemira Oyj antoi palveluyritykselle varsin paljon vapautta toimia, sillä intressinä
oli lähinnä omistuksesta luopuminen, ei yrityksen aktiivinen ohjaaminen.
Omistajien valta oli edelleenkin merkittävä, mutta koska Kemira Oyj oli tehnyt
päätöksen luopua Kokkolan palveluliiketoiminnasta ja pysyä omistajana vain sen
aikaa, kun uusi omistaja löytyisi, ei esimerkiksi resurssiriippuvuus ollut enää niin
merkittävässä asemassa.
Vanhat asiakassopimukset (Kemira Oyj, KemFine Oy, Kemira GrowHow
Oyj ja Tetra Chemicals Oy) jatkuivat ja olivat turvaamassa uuden liiketoiminnan
aloittamista. Tuleva OnePoint Oy saattoi hetkeksi aikaa keskittyä
liiketoimintasuunnitelmien ja tulevaisuuden visioiden luomiseen. Yrityksessä
päätettiin, että liiketoiminnan vahvistamiseen ja kasvattamiseen ei lähdetä
pelkästään omin voimin. Kokkolan toimipaikan johto otti mukaan
liiketoimintasuunnitelman valmisteluun sekä henkilöstön että asiakkaiden ja
potentiaalisten
asiakkaiden
näkemykset.
Ensimmäisessä
vaiheessa
potentiaalisten asiakkaiden nähtiin löytyvän erityisesti vanhalta Outokummun
alueelta, muun muassa Boliden Kokkola Oy, OMG Kokkola Chemicals Oy,
Fortum Power and Heat Oy laskettiin mahdollisiin asiakkaisiin. Asiakkailta
toivottiin näkemystä liiketoiminnan kehittämisen suunnista ja asiakkaiden
mahdollisuus tulla omistajaksi OnePoint Oy:öön selvitettiin. Teollisuusalueen eri
yritysten edustajat pitivät liiketoimintaideaa hyvänä ja päättivät lähteä
tutustumaan vastaavanlaiseen toimintaan Saksaan. Asiakkaiden valta oli
OnePoint Oy:n resurssiriippuvuuden kautta vahva, ja sidosryhmän merkitys vain
lisääntyi OnePoint Oy:n kutsuttua sen liiketoiminnan suunnitteluun mukaan.
Henkilöstö oli tottunut erilaisiin organisaatiomuutoksiin toimiessaan Kemiran
nimen alla. Henkilöstöä oli informoitu palveluyksikön vaihtoehdoista jo
selvitysvaiheessa. Uuden yhtiön muodostaminen nähtiin parhaimpana
vaihtoehtona, koska muutoin edessä olisi ollut jakaantuminen useamman eri
yrityksen palvelukseen. Yritystoiminnan valmisteluvaiheessa henkilöstö ilmoitti
halukkuutensa olla mukana kehittämässä liiketoimintaa ja henkilöstön edustajat
(luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu) otettiin mukaan perustettuun
johtoryhmään varsin monen edustajan voimin. Edustuksen lisäksi erilaiset
tilaisuudet, kuten tiistaiskahvit ja perjantaitilaisuudet ja aktiivisesti hyödynnetty
intranet ja oma lehti, jakoivat informaatiota ja muodostivat muutosprosessissa
säännöllisen keskusteluyhteyden johdon ja henkilöstön välille. Henkilöstön valta
lisääntyi virallisen yhtiön perustamisen ja oman aktiivisen mukaan tulonsa
seurauksena.
Yrityksen liiketoiminnan valmisteluprosessiin kutsuttiin mukaan alueellisia
kehittäjäorganisaatioita kuten Keski-Pohjanmaan liitto. Lisäksi liiketoiminnan
jäsentämiseen, muun muassa asiakas- ja henkilöstökyselyihin sekä
liiketoimintasuunnitelman valmisteluun, haettiin kaikki mahdollinen tuki eri
kehittäjäorganisaatioista.
OnePoint Oy osallistui puolestaan teollisuusalueen kehittämiseen aktiivisesti.
Teollisuusalueen toiminnan ja yhteistyön selvittämiseen oli otettu mukaan
100

ulkopuolinen
konsulttitoimisto,
jonka
tehtäväksi
annettiin
eri
yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kahden erillisen ja erilaisen alueen
välillä. Teollisuusalueen yhteisissä tapaamisissa OnePoint Oy pääsi dialogiin
suoraan sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
Valmisteluvaiheessa muun muassa tulevan yhtiön liiketoiminta-ajatus ”palvelut
yhdestä pisteestä teollisuusalueelle” ja yrityksen nimivaihtoehdot kävivät läpi
teollisuusalueen yritysten muodostaman raadin.
Neuvottelujärjestelyt asiakkaiden, henkilöstön ja potentiaalisten asiakkaiden
kanssa olivat muodostuneet varsin kiinteiksi. Seutukunnan ja teollisuusalueen
valta OnePoint Oy:n toiminnassa kasvoi siellä sijaitsevien teollisuusyritysten ja
mahdollisten potentiaalisiksi nähtyjen asiakkaiden kautta. Seutukunnan muiden
toimijoiden (kaupunki, maakuntaliitto jne.) valta kasvoi, kun teollisuusalueen
kehittäminen ja yhteistyö otettiin yhdeksi selvitettäväksi tekijäksi.
Teollisuusalueen yritykset eivät olleet riippuvaisia kaupungista tai
viranomaisista, mutta ottamalla eri viranomaistahot mukaan teollisuusalueen
yhteistyöprosessiin, tarjottiin myös viranomaisille mahdollisuus antaa
panoksensa ja olla mukana neuvotteluprosessissa.

4.2.1.2. Liiketoiminnan kehittämisvaihe
Liiketoiminnan kehittämisvaihe käynnistyi, kun uusi yritys, OnePoint Oy aloitti
toimintansa 1.7.2005. Alun valmisteluvaiheen jälkeen liiketoiminnan
suuntaviivat alkoivat olla selvillä ja perustetussa yrityksessä keskityttiin
liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaa suunniteltaessa ja valmisteltaessa
oli tehty monia projekteja, mutta OnePoint Oy:n perustaminen virallisti
toiminnan.
Omistajat käyttivät valtaa OnePoint Oy:n hallituksessa, jättäytyen muutoin
taustalle. OnePoint Oy:n johdolla ja omistajilla oli yhteinen intressi löytää
yritykselle uudet omistajat. Uuden omistajan löytäminen OnePoint Oy:lle ei
osoittautunut helpoksi. Hyvin nopeasti oli todettu, ettei Suurteollisuusalueelta tai
asiakkaista löydy sellaista yritysten ryhmää, joka olisi valmis ostamaan OnePoint
Oy:n. Muutamia kiinnostuneita oli, mutta heitä ei nähty siinä vaiheessa sopiviksi
vaihtoehdoiksi. Prosessin pitkittyessä omistajaratkaisu vei yhä enemmän johdon
aikaa ja resursseja, jotka olivat siten poissa liiketoiminnan kehittämisestä. Uuden
omistajan löytäminen nähtiin kuitenkin tärkeänä, sillä vielä Kemira Oyj:n
omistuksessa olevana alueen asiakkaat kokivat yrityksen olevan liian lähellä
Kemiraa. Kaikesta vanhaan viittaavasta haluttiin irrottautua. Asiakkaat kokivat
myös OnePoint Oy:n liian pienenä toimijana laajoihin projekteihin. Mitä
nopeammin uusi, uskottava omistaja tulisi toimintaan mukaan, sitä paremmin
liiketoimintaa voitaisiin kehittää ja laajentaa.
Uuden yrityksen vahvuus oli alueen teollisuuden prosessien tuntemus.
Henkilöstö osasi ja tunsi tekemänsä palvelut, ja se muodosti OnePoint Oy:n
ytimen. Sen sijaan liiketoiminnan ymmärrys sekä asiakas- ja palvelulähtöisyys
eivät olleet samalla osaamisen tasolla. Muutos ison organisaation
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palveluyksiköstä itsenäiseksi pk-yritykseksi oli henkilöstölle suuri. Entiset
työtoverit Kemira Oyj:stä olivat muuttuneet asiakkaiksi, tuotetut palvelut
hinnoiteltiin uudella tavalla ja tehty työ tuli osata laskuttaa. Yrityksen
työntekijöiden oli muutettava asenteitaan. Henkilöstöltä vaadittiin aiemman
ammattitaidon lisäksi uudenlaista osaamista.
Säännölliset informaatiotilaisuudet, tiistaikahvit ja perjantaitilaisuudet,
jatkuivat, ja henkilöstön edustajana toimineet luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutettu olivat mukana yrityksen johtoryhmässä. Ohjausryhmään
kuuluminen antoi mahdollisuuden osallistua yrityksen päätöksentekoon ja
vaikuttaa tuleviin toimenpiteisiin. Henkilöstölle pitkittynyt yrityksen
myyntiprosessi herätti useita kysymyksiä. Johdon aikaa sitova projekti vei myös
henkilöstöltä mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja kehittämiseen, sillä johdon
aika riitti näihin projekteihin vain rajallisesti. Henkilöstölle tiedotettiin asioista
edelleen säännönmukaisesti ja suorat yhteydet johtoon toimivat.
Asiakkuudet jatkuivat vanhalla Kemiran alueella sellaisenaan ja kuten edellä
mainittiin, OnePoint Oy:n sopimukset vanhojen asiakkaiden kanssa olivat
voimassa vuoden 2006 loppuun. Asiakkaiden sopimukset tulivat uusittaviksi ja
asiakasneuvotteluja käytiinkin vuoden 2006 aikana intensiivisesti. OnePoint Oy
keskittyi uusien toimintamallien suunnitteluun. Laskutukseen tuli löytää
uudenlaiset perusteet, mahdollisimman selkeät liiketoiminnan kannalta ja
samalla läpinäkyvät asiakkaan suuntaan. OnePoint Oy:n tuli avata eri toiminnot
ja tehdä laskelmat uudelleen, jotta selvitettäisiin, mitä mikin työ tai palvelu
maksoi. Myös asiakkaalta vaadittiin uuden oppimista. Uudenlainen hinnoittelu ei
heti avautunut asiakkaalle, ja monet neuvottelut olivat pitkiä ja vaativat
kestävyyttä ennen kuin tuloksiin päästiin.
Uudet sopimukset tuli saada voimaan vuoden 2007 alusta ja oli selvää, että
sopimusten muoto tulisi poikkeamaan aiemmasta Kemiran sisäisestä
kustannusperusteisesta jaosta. Uudenlaisten sopimusmallien valmisteleminen ja
hiominen asiakkaiden kanssa molemmille osapuolille sopiviksi vei aikaa
yrityksen asiakasvastaavilta. Sekä OnePoint Oy:n henkilöstöllä että asiakkailla
oli hinnoittelun ja ehdotettujen palvelukokonaisuuksien osalta paljon opittavaa ja
hyväksyttävää. Siinä missä OnePoint Oy:n henkilöstöllä oli opeteltavaa uudessa
roolissaan palvelujen tarjoajana ja myyjänä, myös entisillä työtovereilla oli
totuttelemista ostajan ja asiakkaan roolissaan. Uusi piirre neuvotteluissa oli
kansainvälisyys. Aiemmin yhteistyötä oli tehty lähinnä kotimaisten yritysten
kesken. Uusien omistajien myötä mukaan tulleet kansainväliset
neuvotteluosapuolet lisäsivät neuvotteluiden monimuotoisuutta, ja lähes kaikki
sopimukset tehtiin englanninkielisinä.
Neuvottelujärjestelyt olivat intensiiviset. Neuvotteluiden intensiteettiä lisäsi
laskutusperusteiden ja ehdotettujen uusien sopimus- ja hinnoittelumallien
muuttaminen. Yhteisymmärryksen löytäminen teetti varsin paljon työtä. Koska
asiakkaat olivat jokainen osuudellaan merkittävässä asemassa, ja liiketoiminnan
jatko oli kiinni asiakkaiden halusta jatkaa yhteistyötä, oli OnePoint Oy:n ja
asiakkaiden välillä olemassa voimakas resurssiriippuvuus. Asiakkaiden status oli
korkea, ja tarve vastata heidän pyyntöihinsä oli OnePoint Oy:ssä ensisijainen.
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Vanhoilla asiakkailla ei ollut mitään velvoitetta ostaa palveluja juuri OnePoint
Oy:ltä, vaikka yritys tunsi ja osasi hyvin alueen teollisuuden ja asiakkaat jo
vuosikymmeniä jatkuneen yhteistyön tuloksena. Sopimukset, jotka jatkuivat aina
vuoden 2008 loppuun, saatiin kaikesta huolimatta solmittua eri asiakkaiden
kanssa.
OnePoint Oy:llä ei lukumääräisesti ollut montaa asiakasta ja asiakkaita
tavoiteltiin lisää ensisijaisesti teollisuusalueelta. OnePoint Oy:n asiakaskunta oli
kasvanut parilla asiakkaalla teollisuusalueen aidan toiselta puolelta, aivan kuten
liiketoimintaa aloitettaessa oli suunniteltu. OMG Kokkola Oy osti OnePoint
Oy:ltä jonkin verran palveluita, samoin kuin Neste Oil Oyj. Asiakasmäärä ei
merkittävästi kasvanut, mutta OnePoint Oy oli liikahtanut siihen suuntaan, mistä
liiketoiminnan laajenemisen uskottiin alkavan.
Kehittäjäorganisaatioista ensimmäiseksi oli otettu yhteyttä KeskiPohjanmaan Liittoon. Eri projektien osalta oltiin yhteydessä muun muassa
TEKES:een, joka ei kuitenkaan nähnyt uutta palvelukonseptia riittävän
mielenkiintoisena. Chydenius-instituutti teki asiakaskartoituksen, ja henkilöstön
kehittämisessä ja toiveiden kartoituksessa oli apuna Open Progress Oy.
Merkittävästi mukana oli Eera Finland Oy, joka teki teollisuusalueen
yhteistyömahdollisuuksien
kartoituksen
sekä
jatkoi
prosessissa
yhteistyökumppanina.
Infrastruktuuripalveluiden
hinnoittelumallien
kehittämisessä apua etsittiin VTT:n Tampereen toimistosta, josta tilattiin
myöhemmin alueen kattava infrastruktuuripalveluitten kehitysprojekti.
Ykspihlajan
teollisuusalue
oli
muuttanut
nimensä
Kokkolan
Suurteollisuusalueeksi sekä luonut yhtenäisen vision alueelle. Suurin osa alueen
yrityksistä oli päättänyt lähteä mukaan selvittääkseen, miten yhteistyön
kehittäminen veisi aluetta ja kunkin omaa liiketoimintaa eteenpäin. Seutukunta
sitoutui yhä voimakkaammin mukaan teollisuusalueen kehittämiseen. Alueelle
luotu visio oli yritysten yhteinen näkemys alueen tulevaisuuden kehityksestä.
OnePoint Oy oli ottanut alueen yhteistyöprosessissa aktiivisen toimijan
roolin. Monet yhteiset hankkeet ja prosessit pani alulle ja toteutti juuri OnePoint
Oy. Suurteollisuusalueen kehitys nähtiin OnePoint Oy:ssä oleellisena sekä
alueen yksittäisten yritysten kehitykselle että yritystoiminnan yleiselle
kehitykselle. Uudet yritykset kiinnostuisivat kehittyvästä alueesta ja sijoittaisivat
sinne toimintojaan. Yritys näki tietysti myös prosessin tuoman hyödyn omalle
liiketoiminnalleen. Seutukunta oli OnePoint Oy:n näkökulmasta merkittävässä
asemassa.
OnePoint Oy ei tuottanut kaikkia palveluita itse, vaan ne jotka tehokkaammin
ja edullisemmin tuotettuna voitiin ostaa ulkoa, myös ostettiin. OnePoint Oy siis
käytti erilaisia toimittajia, mutta niistä kukaan ei ollut toistaan merkittävämmässä
asemassa vaikuttamassa OnePoint Oy:n liiketoimintaan. OnePoint Oy:n resurssit
ja toimitusvarmuus eivät olleet riippuvaisia muista palveluiden toimittajista.
Kilpailijoista ei sidosryhmänä juurikaan puhuttu, mutta toiminnan lähtiessä
käyntiin, alueen muut palveluiden toimittajat tiedettiin ja tunnettiin. OnePoint
Oy:n avainhenkilöt olivat aiemmin hankkineet palveluita erityisesti suurissa
investointihankkeissa alueen palvelutuottajilta, joten ne olivat tulleet tutuiksi.
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Tarkoitus oli, että näin toimittaisiin jatkossakin ja palveluntuottajat haluttiin
nähdä enemmän yhteistyökumppaneina ja mahdollisina alihankkijoina kuin
kilpailijoina. Yrityksessä koettiin hyvänä, että kilpailua ja tarvittavan isoja
toimittajia löytyi teollisuusalueelta. Kilpailijoista jotkut saattoivat olla
potentiaalisia uusia omistajia. Kilpailijoita olivat Suurteollisuusalueella
kunnossapidossa muun muassa YIT ja Fortum Service, mutta niiden vaikutusta
ja valtaa ei tässä vaiheessa nähty merkittävänä.

4.2.1.3. Omistuspohja muuttuu
Vuoden 2006 loppua lähestyttäessä OnePoint Oy:n omistuskysymys oli
ratkeamassa. OnePoint Oy:n johto oli käynnistänyt omistusjärjestelyt jo vuotta
aiemmin. Kokkolan Voima Oy, joka oli kiinnostunut OnePoint Oy:n
sähkönsiirtoliiketoiminnasta, ilmoittautui mukaan omistuskeskusteluihin.
Sähkönsiirtoliiketoiminta myytiinkin Kokkolan Voimalle joulukuun 2006
lopussa ja samalla tehtiin aiesopimus koko osakekannan lunastamisesta
ensimmäisen vuosineljänneksen 2007 aikana. Kokkolan Voiman kanssa tehty
aiesopimus antoi kyseiselle yhtiölle mahdollisuuden päättää uudesta omistajasta.
Kokkolan Voimalla ei itsellään ollut intressiä omistaa OnePoint Oy:n
palveluliiketoimintaa, ja se kävi neuvotteluja eri tahojen kanssa sopivan uuden
omistajan löytämiseksi. Siirryttäessä kohti strategista vaihetta, jossa OnePoint
Oy:n omistuspohja muuttuisi, vahvistui myös omistajien merkitys.
OnePoint Oy:n johto oli Kemira Oyj:n omistuksen aikana aloittanut ja vienyt
aktiivisesti myyntineuvotteluita eteenpäin. Loppuvaiheessa OnePoint Oy:n johto
ei ollut omistajuusneuvotteluissa mukana, eikä se ollut neuvotteleva osapuoli.
Johdon roolina oli tässä vaiheessa tehdä selvityksiä yrityksen tilanteesta
mahdollisille ostajakandidaateille. Vaikka johdon rooli oli merkittävä,
varsinaisen omistajan valintaan ei johto voinut enää muilla tavoin vaikuttaa.
Henkilöstöä pidettiin ajan tasalla neuvotteluiden kulusta ja tilanteesta siltä
osin kuin se oli tiedossa. Henkilöstöllä ei ollut valtaa sopimusneuvotteluissa,
mutta sen merkitys näkyi osaamisessa, josta koko OnePoint Oy:n liiketoiminta
muodostui. Henkilöstön rooli oli ollut toiminnan kehittämisessä vahva, ja
yrityksen merkittävin omaisuus oli henkilöstön osaamisessa. Tästä huolimatta
henkilöstön suora vaikutus yrityksen liiketoimintaan väheni omistuspohjan
muuttuessa.
OnePoint Oy:ssä Kokkolan Voiman päätöksentekoon suhtauduttiin
rauhallisella mielellä, sillä kunnossapitoliiketoiminta oli yrityksen
ydinosaamista, ja kaikkien edun nähtiin olevan siinä, että liiketoiminnalle
löydettäisiin hyvä omistaja, joka puolestaan ymmärtäisi yrityksen osaamisen ja
sijainnin merkityksen Suurteollisuusalueella. Teollisuusalueella aloitettu
yhteistyö ja sen kehittäminen sekä seutukunnan eri tahojen, niin viranomaisten
kuin teollisuusalueen yritystenkin osallistuminen prosessiin, tekivät OnePoint
Oy:n liiketoiminnasta houkuttelevamman ostokohteen. Potentiaali alueella oli
suuri.
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Asiakkaiden valta oli edelleenkin merkittävä, sillä uutta omistajaa
kiinnostaisivat asiakassopimukset, niiden jatkuvuus ja laajuus sekä
liiketoiminnan taso ylipäätään. Potentiaaliset asiakkaat ja mahdollisuus laajentua
alueella olivat merkittäviä tekijöitä liiketoiminnan kehittämisen ja uuden
omistajan kannalta.
Myös Suurteollisuusalueen organisoitumisessa oli päädytty ratkaisuun ja
alueelle syntyi yhdistys, Kokkolan Suurteollisuusalue ry. Yhdistykseen
kuuluminen edellytti jäsenmaksuja, joiden avulla voitiin kehittää alueen
toimintaa. Seutukunta ja siinä Kokkolan Suurteollisuusalue oli edelleen
merkittävä tekijä OnePoint Oy:n toiminnassa, mutta sen toiminnalta ei odotettu
samaa kuin aiemmin, enemmänkin jäätiin tarkkailemaan mihin suuntaan yhdistys
kehittyisi. Kilpailijat lisäsivät merkitystään muun muassa mahdollisina OnePoint
Oy:n liiketoiminnan ostajina.
Jälleen kerran OnePoint Oy:n toiminta käytiin läpi seikkaperäisesti ja
yrityksessä tehtiin erilaisia selvityksiä omistajanvaihdosta silmällä pitäen.
Maaliskuun lopussa 2007 OnePoint Oy:n osakekanta myytiin Kokkolan
Voimalle, joka samanaikaisesti myi kunnossapitotoiminnot liiketoimintasiirtona
Maintpartner Oy:lle. Muitakin ostajakandidaatteja oli ollut, mutta Maintpartner
Oy:stä OnePoint Oy oli saanut uuden omistajan siltä liiketoiminta-alueelta, jonka
itse parhaiten tunsi. Infrastruktuuri jätettiin omaksi yhtiökseen ja muut toiminnot,
kuten satama ja ahtaus, saivat uudet omistajat. OnePoint Oy toi mukanaan
kokemuksen, jonka lähes kolmen vuoden prosessi itsenäisestä yritystoiminnasta
ja sen rakentamisesta oli antanut. Uuden omistajan kautta palveluliiketoiminta ja
erityisesti kunnossapitoliiketoiminta jatkoi siitä, mihin se OnePoint Oy:n nimellä
oli kehittynyt. Maintpartner Oy liittyi mukaan Kokkolan Suurteollisuusalueen
yhdistyksen jäseneksi. Uusi omistaja toi mukanaan ison ja kasvavan
organisaation volyymin ja liiketoiminta-alue laajeni Pohjoismaihin. Uuden
omistajan näkemykset eivät vielä olleet selvillä, ja omistajan valta
liiketoimintojen yhdistämisvaiheessa oli korkea.

4.2.2. OnePoint Oy:n sidosryhmien ominaisuudet ja suhteiden
tärkeys
OnePoint Oy:n sidosryhmien tärkeys (Mitchell ym. 1997) liiketoiminnan
strategisissa vaiheissa käydään seuraavassa tiivistelmässä läpi sidosryhmä
sidosryhmältä. Jokainen sidosryhmä kuvataan taulukkoon, johon on yhdistetty
sidosryhmän ominaisuudet strategisissa vaiheissa ja sidosryhmän panos (stake)
yrityksen toiminnassa. Freeman & Reed (1983) jakavat sidosryhmien panokset
neljään ryhmään. Pääomaan (equity) panoksena sidosryhmällä on jonkin
tasoinen omistussuhde yritykseen. Taloudellinen panos (economic) tai
markkinapanos on niillä sidosryhmillä, joilla voidaan katsoa olevan
taloudellinen, mutta ei omistusintressi yritykseen. Vaikutusvaltaan (influencers)
perustuva panos on sidosryhmillä, joilla ei ole kahta edellä mainittua intressiä
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yrityksen toiminnassa, mutta ne voivat vaikuttaa esimerkiksi ympäristöryhmien
kautta. (Freeman & Reed 1983)
Sidosryhmäsuhteet ja sidosryhmien panos määritetään OnePoint Oy:n
liiketoiminnan näkökulmasta. Tehdyt arviot sidosryhmien tärkeydestä eri
strategisissa vaiheissa perustuvat tutkimushaastatteluihin, joiden kohteena oli
pääosin yrityksen johto. Näin ollen mitään objektiivista mittaria sidosryhmien
tärkeyden attribuuteille ei tutkimuksessa osoiteta, vaan arviot perustuvat
pääasiassa yrityksen johdon esittämiin havaintoihin näistä attribuuteista.
Attribuuttien mahdollinen operationalisointi niin, että niitä voitaisiin
objektiivisesti mitata, on vaikeaa ja ehkä tarpeetontakin, kun otetaan huomioon
se, että yrityksen johto reagoi omiin havaintoihinsa sidosryhmien vaikutuksesta,
eikä objektiiviseen mittaukseen oman havaintonsa ulkopuolella (ks. Harvey &
Schaefer 2001, 254). Erityisesti sidosryhmien valtaa arvioidaan vallan
indikaattoreilla (Johnson & Scholes 1984) käyttäen asteikkoa suuri, kohtalainen,
pieni.
Sidosryhmien oikeutuksesta eli legitimiteetistä keskustellaan vain siinä
tapauksessa, jos siinä on nähtävissä jotain erityistä. Kuten aiemmin on todettu,
aineistossa mainituksi tulleet sidosryhmät katsotaan OnePoint Oy:n
liiketoiminnan kannalta legitiimeiksi toimijoiksi. Lisäksi yhteenvedossa
käsitellään sidosryhmien kiireellisyys.
Omistajat olivat ensimmäisessä strategisessa vaiheessa päättämässä
liiketoiminnan aloittamisesta tai mahdollisista muista vaihtoehdoista
palveluyksikölle. Kokkolan palveluliiketoiminta, jolle ratkaisua haettiin, ei enää
ollut keskeisessä asemassa Kemira Oyj:ssa sen tehtyä strategiset painotuksensa
uudella tavalla. Omistajien intressi yrityksen toiminnassa oli saada pääomalleen,
asettamalleen panokselle ennen pitkää vastine liiketoiminnan myymisellä.
Päätäntävalta yksikön tulevaisuudesta oli Kemira Oyj:llä ja kaikki vallan
indikaattorit olivat selvästi nähtävissä omistajasuhteessa. Sidosryhmäsuhteen
tärkeyttä korosti korkean vallan ja oikeutuksen lisäksi tilanteen kriittisyys,
omistajat halusivat OnePoint Oy:n saatua liiketoimintansa vauhtiin myydä pois
osuutensa. Toisessa strategisessa vaiheessa, kun itsenäisen liiketoiminnan
aloittamisesta oli tehty päätökset, omistajat siirtyivät taustalle. Vallan määrä oli
omistajilla edelleen korkea, mutta sen käyttämiseen ei ollut tässä strategisessa
vaiheessa erityistä syytä. Uutta omistajaa etsittiin, mutta tilanne ei ollut Kemira
Oyj:lle oman toiminnan näkökulmasta kriittinen, joten kiireellisyys ei
vahvistanut omistajien tärkeyttä tässä strategisessa vaiheessa. Liiketoiminnan
kehittämisvaiheessa omistajien tilanne oli varsin sama kuin toisessa strategisessa
vaiheessa. OnePoint Oy:n liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta omistajat
eivät asettaneet toiminnalle rajoituksia tai vaateita. Siirryttäessä omistajuuden
muutosvaiheeseen omistajien valta luonnollisesti jälleen aktivoitui, kun
neuvottelut Kemira Oyj:n ja Kokkolan Voiman välillä aloitettiin. Myös
kiireellisyys näkyi siinä, että sidosryhmäsuhde vaati ajallisesti vastausta varsin
nopeasti. Uudelleen organisoitumisvaiheen alussa uuden omistajan, Maintpartner
Oy:n valta oli kiistaton liiketoiminnan järjestämisen kannalta ja kiireellisyyskin
oli järjestelyiden osalta olemassa.
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Taulukko 2.

Omistajien intressi ja sidosryhmäsuhteen tärkeys (H=valta suuri,
M=valta kohtalainen, L=valta pieni, O=oikeutus, K=kiireellisyys)

Omistajat (Intressi = Pääoma)
Valta (Virallinen, muod.)
Resurssiriippuvuus
Asema
Neuvottelujärjestelyt
Symbolit
Oikeutus
Kiireellisyys

Vaihe 1
6-12/2004
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 2
-6/2005
M
x
x

Vaihe 3
- 12/2006
M
x
x

x
O

x
O

Vaihe 4
- 3/2007
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 5
4/2007
H
x
x
x
x
O
K

Henkilöstön tilanne ensimmäisessä strategisessa vaiheessa oli vallan osalta
vähintään kaksijakoinen. Henkilöstö saattoi esittää näkemyksenään ja toiveenaan
itsenäisen liiketoiminnan aloittamisen, mutta selvitysvaiheen ratkaisuihin
henkilöstöllä ei ollut sanavaltaa. Toisaalta ilman henkilöstöä ja sen osaamista ei
liiketoiminta olisi ollut mahdollista. Tuleva ratkaisu oli kuitenkin henkilöstön
kannalta kriittinen ja vaati nopeaa ajallista vastausta. Henkilöstön intressi olla
mukana OnePoint Oy:n liiketoiminnassa oli taloudellinen. Seuraavassa
strategisessa vaiheessa, valmisteluvaiheessa, henkilöstö olikin jo esittänyt
toiveensa olla mukana OnePoint Oy:n liiketoiminnan rakentamisessa. Tässä
vaiheessa yrityksen johto päätti ottaa henkilöstön systemaattisesti mukaan
valmisteluun. Sidosryhmän asema ja neuvottelujärjestelyt muuttuivat, kun se
otettiin kiinteästi mukaan prosessiin. Henkilöstön vaikutusvalta kasvoi, sillä
edellä mainitun lisäksi OnePoint Oy:n liiketoiminnan resurssit olivat henkilöstön
osaamisessa. Liiketoiminnan kehittämisvaiheessa henkilöstön rooli toiminnan
kehittäjänä ja osaajana korostui entisestään. Liiketoiminta vaati uudenlaista
osaamista eri tasoilla ja tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan. Omistajuuden
muutosvaiheessa palattiin samaan tilanteeseen kuin selvitysvaiheen alussa.
Henkilöstön merkitys liiketoiminnassa oli merkittävä, mutta se ei voinut
vaikuttaa siihen, miten ja kenelle liiketoiminta myytäisiin. Uudelleen
organisoitumisvaiheen alkaessa organisaatio kasvoi, eikä henkilöstön painoarvo
ollut enää sama kuin organisaatiossa, joka loi vahvasti uutta liiketoimintaa
työntekijöidensä kanssa.
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Taulukko 3.

Henkilöstön intressi ja sidosryhmäsuhteen tärkeys (H=valta suuri,
M=valta kohtalainen, L=valta pieni, O=oikeutus, K=kiireellisyys)

Henkilöstö (Intressi = Taloudellinen)
Valta (Taloudellinen)
Resurssiriippuvuus
Asema
Neuvottelujärjestelyt
Symbolit
Oikeutus
Kiireellisyys

Vaihe 1
6-12/2004
L
x

O
K

Vaihe 2
-6/2005
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 3
- 12/2006
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 4
- 3/2007
M
x
x
x
O
K

Vaihe 5
4/2007
M
x

O
K

Yrityksen johto on määritetty tässä tutkimuksessa omaksi sidosryhmäkseen,
joka vaikuttaa OnePoint Oy:n liiketoimintaan muiden sidosryhmien kanssa.
Johdon valtaa suhteessa liiketoimintaan arvioidaan eri strategisissa vaiheissa
suhteessa omistajien antaman toimintavapauteen. Toisaalta tutkimuksessa
tunnustetaan johdon rooli keskeisenä välittäjänä muiden sidosryhmien suuntaan.
Johdon tapa sitoutua ja ottaa huomioon, ja sitouttaa muut sidosryhmät, olivat
liiketoiminnan kannalta strategisia valintoja. Johdon intressi oli OnePoint Oy:n
toiminnassa taloudellinen.
Ensimmäisen strategisen vaiheen aikana projektin johdon merkitys
liiketoiminnan aloittamisessa näyttäytyi aktiivisuuden kautta. Kokkolan
toimipaikan johto ja muut henkilöt, jotka näkivät mahdollisuuden itsenäisen
liiketoiminnan aloittamisessa, ottivat yhteyden Kemira Oyj:n johtoon ja lupa
selvitysvaiheen aloittamiseen saatiin. Noin puoli vuotta kestäneen
selvitysvaiheen aikana käytiin konsulttien avustuksella läpi eri vaihtoehtoja
Kokkolan palvelutoiminnoille. Johto oli kuitenkin jo selvitysvaiheen aikana
päättänyt, että heitä kiinnosti itsenäisen liiketoiminnan aloittaminen. Kun tähän
sitten päädyttiin konsulttitoimiston esityksen perusteella yhteistyössä Kemira
Oyj:n johdon kanssa, oli liiketoiminnan valmistelu mahdollista käynnistää.
OnePoint
Oy:n
johto
määrittyi
viimeistään
liiketoiminnan
valmisteluvaiheessa viralliseksi toimijaksi, vaikka OnePoint Oy:tä ei ollut vielä
juridisesti perustettu. Liiketoiminnan valmisteluvaiheessa johto otti
päämääräkseen toimia avoimesti sidosryhmien suuntaan ja sitouttaa
mahdollisimman moni taho OnePoint Oy:n liiketoiminnan valmisteluun ja
kehittämiseen. Sidosryhmistä aktiivisia johdon suuntaan olivat henkilöstö. Muut
sidosryhmät, kuten asiakkaat ja alueen kehittämiseen sitoutuneet toimijat,
haastettiin myös mukaan toiminnan kehittämiseen. Johto ajatteli rakentavansa
alueelle liiketoiminnan näkökulmasta niin uudenlaista liiketoimintakonseptia,
että sitä olisi paras lähteä suunnittelemaan yhdessä mahdollisimman laajan ja
osaavan verkoston kanssa. Johdon tärkeys korostui seuraavassa strategisessa
vaiheessa, kun liiketoimintaa kehitettiin eteenpäin. Omistajana oli edelleen
Kemira Oyj, joka ei asettanut rajoitteita johdon toiminnalle ja se puolestaan
mahdollisti johdolle varsin itsenäisen työskentelyn liiketoiminnan kehittämisessä
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sidosryhmien kanssa sovittuun suuntaan. Omistajuuden muutosvaiheessa johto
teki aktiivisesti töitä uuden omistajan löytämiseksi. Pitkiä ja vaativia
neuvotteluita käytiin eri tahojen kanssa. Erityisen vaativat olivat kesän ja syksyn
2006 aikana käydyt omistajuusneuvottelut, jotka eivät kuitenkaan tuottaneet
tulosta. Kun uusi omistaja oli aiesopimuksen perusteella löydetty, johdon valta
vaikuttaa siihen, kuka uusi omistaja olisi, pieneni merkittävästi. Johdon
tehtäväksi jäi neuvottelujen seuraaminen ja erilaisten yrityskauppoihin liittyvien
valmistelevien- ja tiedonantotehtävien tekeminen. Uuden omistajan,
Maintpartner Oy:n aloittaessa huhtikuussa 2007, oli OnePoint Oy:n johto jälleen
uudessa tilanteessa.
Taulukko 4.

Johdon intressi ja sidosryhmäsuhteen tärkeys (H=valta suuri, M=valta
kohtalainen, L=valta pieni, O=oikeutus, K=kiireellisyys)

Yrityksen johto (Intressi = Taloudellinen)
Valta (Taloudellinen)
Resurssiriippuvuus
Asema
Neuvottelujärjestelyt
Symbolit
Oikeutus
Kiireellisyys

Vaihe 1
6-12/2004
M

x
x
O
K

Vaihe 2
- 6/2005
H
x
x
x

Vaihe 3
- 12/2006
H
x
x
x

Vaihe 4
- 3/2007
M
x
x

O
K

O
K

O
K

Vaihe 5
4/2007
L

x
O
K

OnePoint Oy:n asiakkaat olivat ensimmäisestä strategisesta vaiheesta lähtien
todellisia sidosryhmiä. Lähes kaikki Kemira Oyj:n Kokkolan toiminnat olivat
irtautuneet omiksi yrityksikseen vuoden 2004 aikana (ks. kuvio 9). Selvitettäessä
palvelutoimintojen roolia olivat samasta yhteisöstä irtautuneet liiketoiminnat
merkittävässä roolissa uuden yrityksen suunnitelmissa. OnePoint Oy:n
asiakkaille perustettavalla yrityksellä oli myös selvä rooli. Vaikka kyseiset
palvelutoiminnot oli mahdollista hankkia muilta yrityksiltä, oli OnePoint Oy:n
asiakkaiden tuotantoprosessien tuntemus ja osaaminen vahvaa. Siksi toimittajan
vaihtaminen nopeassa aikataulussa ei ollut asiakkaiden oman liiketoiminnan
kannalta helppoa tai edes järkevää. Asiakkaat olivat liiketoiminnassa koko ajan
merkittävässä asemassa, ja erityisesti niiden valtaa lisäsi asiakkaiden
harvalukuisuus ja kunkin asiakkaan suuri osuus liikevaihdosta. Vaikka asiakkaan
näkökulmasta suhde OnePoint Oy:öön ei ollut kriittinen, OnePoint Oy:n
näkökulmasta suhde vaati päivittäistä huomiota. Kiireellisyys näkyi monin
tavoin. Merkittävät asiakkaat ja saavutetut sopimukset heidän kanssaan
vaikuttivat myös siihen, että OnePoint Oy, vaikkakin liiketoimintakonseptiltaan
haastavana, nähtiin haluttavana kohteena ostajien silmissä. Asiakkaiden tärkeys
säilyi eri strategisissa vaiheissa kuitenkin niin, että viimeisen strategisen vaiheen
alussa tuli omistajaksi yhtiö, jonka asiakaskunta oli selvästi laajempi. Yksittäisen
asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa pieneni, mutta teollisuusalue oli
kokonaisuutena edelleenkin hyvin merkittävä asiakasryhmä.
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Taulukko 5.

Asiakkaiden intressi ja sidosryhmäsuhteen tärkeys (H=valta suuri,
M=valta kohtalainen, L=valta pieni, O=oikeutus, K=kiireellisyys)

Asiakkaat (Intressi = Taloudellinen)
Valta (Taloudellinen)
Resurssiriippuvuus
Asema
Neuvottelujärjestelyt
Symbolit
Oikeutus
Kiireellisyys

Vaihe 1
6-12/2004
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 2
-6/2005
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 3
- 12/2006
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 4
- 3/2007
H
x
x
x
x
O
K

Vaihe 5
4/2007
H
x
x
x
x
O
K

Seutukunta käsittää tässä kuvauksessa sekä seutukunnan kehittämiseen
sitoutuneet toimijat (muun muassa Keski-Pohjanmaan Liitto, Chydeniusinstituutti, Kokkolan kaupunki jne.) että teollisuusalueelle sijoittuneet toimijat
(muun muassa potentiaaliset asiakkaat). OnePoint Oy:n johto päätti heti
toiminnan alussa, että asioita ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin, vaan haetaan
systemaattisesti yhteistyötahoja, joiden avulla liiketoiminnan suunnittelua ja
kehittämistä viedään eteenpäin. Tämä näkyi erilaisten viranomaiskontaktien ja
kehittämisorganisaatioiden määrässä.
Seutukunta oli eri strategisissa vaiheissa tärkeydeltään vaihteleva.
Teollisuusalue ja erityisesti sen toinen puoli, OMG:n ja Bolidenin alueen
yritykset nähtiin potentiaalisina asiakkaina. Suunnittelussa oli alusta alkaen
lähdetty liiketoiminnan kasvattamisesta ja laajentamisesta niin, että ensimmäinen
vaihe käsittäisi teollisuusalueen muiden yritysten asiakaspotentiaalin
selvittämisen. Seutukunnan toimijat määrittyivät OnePoint Oy:ssä alusta saakka
oikeutetuiksi sidosryhmiksi, mutta niillä ei ollut valtaa eikä kiireellisyyttä
OnePoint Oy:n liiketoiminnan aloittamisen suhteen. OnePoint Oy:n johto päätti
kuitenkin sitouttaa mukaan näitä toimijoita mahdollisimman paljon, ja
strategisessa vaiheessa kaksi, kun liiketoimintaa valmisteltiin, mukana
liiketoimintakonseptin suunnittelussa olivat jo potentiaaliset asiakkaat ja
muutama muu alueellinen toimija.
Teollisuusalueen yhteistyön kehittämisen prosessi lähti käyntiin samoihin
aikoihin OnePoint Oy:n toiminnan kanssa. OnePoint Oy näki tärkeänä
teollisuusalueen yleisen kehittämisen alueen kannalta ja myös oman
liiketoimintansa näkökulmasta. Siksi OnePoint Oy otti varsin aktiivisen roolin
hankkeen johtamisessa. Mitä enemmän yhteistyötä teollisuusalueella saatiin
aikaan, sitä varmemmin OnePoint Oy:n johto ajatteli sen vaikuttavan
positiivisesti myös yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Sekä alueen
kehittämiselle että potentiaalisille asiakkaille ja muille alueen toimijoille
annettiin aikaa ja painoarvoa. Teollisuusalueelle sovitun uuden nimen ja vision
jälkeen mukaan tuli aktiivisesti muun muassa Kokkolan kaupunki.
Teollisuusalue olikin merkittävä toimija OnePoint Oy:n liiketoiminnan kannalta,
kunnes omistajuuden muutosvaiheessa vuoden 2006 loppupuolella seutukunta

110

menetti valtaansa. Kun uusi omistaja OnePoint Oy:n liiketoiminnalle löytyi,
myös se (Maintpartner Oy) lähti teollisuusalueen yhdistykseen ja kehittämiseen
mukaan. Uuden omistajan rooli teollisuusalueen yhteistyössä oli alussa enemmän
seuraileva kuin aktiivinen toimija.
Taulukko 6.

Seutukunnan intressi ja sidosryhmäsuhteen tärkeys (H=valta suuri,
M=valta kohtalainen, L=valta pieni, O=oikeutus, K=kiireellisyys)

Seutukunta (Intressi = Taloudellinen)
Valta (Poliittinen)
Resurssiriippuvuus
Asema
Neuvottelujärjestelyt
Symbolit
Oikeutus
Kiireellisyys

Vaihe 1
6-12/2004
L

x
x
O

Vaihe 2
-6/2005
M
x
x
x
x
O

Vaihe 3
- 12/2006
M
x
x
x
x
O

Vaihe 4
- 3/2007
M
x
x
x
x
O

Vaihe 5
4/2007
L
x
x
O

Kaksi muuta mainituksi tullutta sidosryhmää, toimittajat ja kilpailijat,
omasivat OnePoint Oy:n liiketoiminnassa varsin vähän valtaa. OnePoint Oy
käytti muita toimittajia aina, kun se palvelukokonaisuuden toteuttamisen
kannalta oli järkevää. Kukaan OnePoint Oy:n toimittajista ei kuitenkaan noussut
merkittävään asemaan. Myöskään kilpailijat eivät kasvattaneet tärkeyttään
OnePoint Oy:n toiminnassa. Alueella oli kilpailua muun muassa entisen Fortum
Servicen nykyisen Maintpartner Oy:n taholta. Alueella toimi myös isoja
yrityksiä kuten YIT ja ABB, mutta ne suuntasivat toimintaansa hieman toisin
kuin OnePoint Oy. Kilpailijat olivat eri vaiheissa myös kiinnostuneita OnePoint
Oy:stä ja valmiita ostamaan sen osaksi omaa organisaatiotaan. Mainittujen
sidosryhmien merkitys kasvoi liiketoiminnan kehittyessä, mutta ne säilyivät
kuitenkin harkinnanvaraisina sidosryhminä. Viimeisessä strategisessa vaiheessa
uusi omistaja laajensi kilpailijakenttää.
Alla taulukossa 7 on esitetty yhteenveto sidosryhmäsuhteiden tärkeyden eri
ominaisuuksista. Valta on merkitty kuvioon, jos sen on arvioitu olevan edellä
tehdyn analyysin perusteella merkityksellinen sidosryhmäsuhteen kannalta.
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Taulukko 7.

Yhteenveto sidosryhmien tärkeydestä yrityksen strategisissa vaiheissa
Valta (V), oikeutus (O) ja kiireellisyys (K)

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 5

(6/2004–

(1/2005–

(7/2005–

(12/2006–

(4/2007)

12/2004)

6/2005)

12/2006)

3/2007)

Omistajat

V, O, K

V, O

V, O

V, O, K

V, O, K

Henkilöstö

O, K

V, O, K

V, O, K

V, O, K

O, K

Asiakkaat

V, O, K

V, O, K

V, O, K

V, O, K

V, O, K

Johto

O, K

V, O, K

V, O, K

V, O, K

O, K

Seutukunta

O

V, O

V, O

V, O

O

Toimittajat

O

O

O

O

O

O

O

O

Kilpailijat

4.2.3. OnePoint Oy:n todelliset sidosryhmät

4.2.3.1. OnePoint Oy:n sidosryhmäkartat liiketoiminnan strategisissa vaiheissa
Tässä tutkimuksessa on käytetty sidosryhmien ominaisuuksia arvioitaessa
sidosryhmäsuhteiden tärkeyttä OnePoint Oy:lle. Sidosryhmäominaisuuksien
avulla on haluttua paljastaa sidosryhmäsuhteiden tärkeys ja dynamiikka.
Yhteenvetona taulukossa 7 esitettiin sidosryhmäsuhteiden tärkeys Mitchell ym.
(1997) mukaan. Mitchell ym. (1997, 874) luokitteli sidosryhmät kolmeen
pääryhmään suhteen ominaisuuksien (valta, oikeutus ja kiireellisyys) perusteella.
Pääryhmät ovat piilevät, odottavat ja todelliset sidosryhmät. Piileviä sidosryhmiä
ovat nukkuvat sidosryhmät, harkinnanvaraiset sidosryhmät ja vaativat
sidosryhmät. Odottavilla sidosryhmillä, joita ovat hallitsevat, riippuvaiset ja
vaaralliset sidosryhmät, on kaksi sidosryhmien tärkeyttä kuvaavaa ominaisuutta.
Todellisilla sidosryhmillä on kaikki kolme suhteeseen liittyvää ominaisuutta.
Seuraavassa esitetään edeltäviin analyyseihin perustuen OnePoint Oy:n
sidosryhmäkartat yrityksen liiketoiminnan eri strategisissa vaiheissa.
Tyypillisesti kuvaukset ovat olleet ympyrän muotoisia, jolloin keskellä olevaa
yritystä ympäröivät suhdetta kuvaavien viivojen päässä olevat sidosryhmät.
Sidosryhmäkarttoja on piirretty siten, että yrityksen johto on sijoitettu keskelle
(Carroll & Buchholtz 2006, 68; katso esimerkiksi Myllykangas 1998). Tähän
kuvaukseen päädyttiin, kun omistajuuden ja hallinnan ero yrityksissä muodostui
yhä tavanomaisemmaksi. Myöhemmin myös omistajat tai asiakkaat voivat
esiintyä kartan keskellä (ks. Wartick 1994, 113). Sisäisten ja ulkoisten
epävarmuuksien lisääntyessä johdolta vaadittiin aivan uudenlainen ajattelutapa
suhteessa yritykseen ja sen liiketoimintaan. Tuloksena oli sidosryhmänäkemys
yrityksestä (Freeman 1984, 24–25).
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Sidosryhmäsuhteiden kuvauksena esitys on lähellä tyypillistä ja kritisoituakin
tapaa kuvata sidosryhmät yritys keskellä ja sidosryhmät suhdetta kuvaavien
viivojen päässä ympärillä. Perinteisestä kuvaustavasta sidosryhmäkartat eroavat
siinä, että sidosryhmäkartan keskiöön on kuvattu yrityksen liiketoiminta.
Liiketoiminnan merkitys ja sen näkeminen solmukohtana keskinäisten
sidosryhmäsuhteiden verkostossa on nostettu näin esiin. Perinteinen kuvaustapa
korostaa liiketoiminnan keskeisyyttä ja on esitystapana havainnollinen.
Sidosryhmäkuvioissa sidosryhmien ominaisuuksiin perustuva jaottelu (Mitchell
ym. 1997) on kuvattu erilaisin värein ja muodoin yrityksen strategisissa
vaiheissa. Vaikka sidosryhmäkartat antavat toisaalta tässä muodossa staattisen
tilannekuvan sidosryhmäsuhteista, kartat antavat perustan sidosryhmäsuhteiden
dynaamisuuden ja monimuotoisuuden analyysiin (ks. Myllykangas 1998).
Esitetyissä sidosryhmäkartoissa potentiaaliset asiakkaat (muun muassa
OMG:n ja Bolidenin alueella sijainneet yritykset) eivät ole itsenäisenä ryhmänä,
mutta sidosryhmäposition muutostaulukossa (ks. kuvio 15) ne esitetään omana
kokonaisuutenaan. Sidosryhmäkuvissa potentiaaliset asiakkaat kuvataan
asiakkaiden yhteyteen ja liiketoiminnan kehittämisvaiheessa ne näkyvät myös
osana seutukuntaa, teollisuusalueena. Tällä kuvauksella on haluttu tuoda esiin
mainitun sidosryhmän useampi rooli sekä sidosryhmäsuhteen monipuolisuus.
Omistajat voi edellä mainitun perusteella ensimmäisessä strategisessa
vaiheessa luokitella todelliseksi sidosryhmäksi. Todellista sidosryhmää on
kuvioissa kuvattu sekä muodolla (kuusikulmio) että sävyllä. Myös asiakkaat
nähtiin tässä vaiheessa todellisina sidosryhminä. Henkilöstö ja projektin johto
omasivat molemmat sekä oikeutuksen että kiireellisyyden elementit ja
määrittyivät ryhmään odottavat/riippuvaiset sidosryhmät. Odottavat sidosryhmät
on sidosryhmäkartoissa kuvattu kuusikulmio muodolla. Muut ensimmäisessä
strategisessa vaiheessa sidosryhmiksi tunnistetut olivat seutukunta, sen toimijat
ja teollisuusalue, toimittajat sekä erilaiset kehittäjäorganisaatiot. Kaikki edellä
mainitut määrittyivät piileviksi sidosryhmiksi, jotka on kuvattu suorakulmion
muotoisina.

Kuvio 10.

Sidosryhmät lähtötilanteessa ja selvitysvaiheessa 6−12/2004

Toisessa strategisessa vaiheessa, liiketoiminnan valmisteluvaiheessa,
omistajat siirtyivät odottaviin sidosryhmiin, hallitsevaksi sidosryhmäksi. Valta
113

oli omistajilla edelleen olemassa, mutta tässä vaiheessa he olivat käyttämättä sitä
ja antoivat johdolle mahdollisuuden toimia. Omistajana Kemira Oyj oli
tilanteessa, jossa se toivoi mahdollisimman nopeaa ja selkeää omistajuuden
muutosta, mutta isona kansainvälisenä yrityksenä ei tilanne kuitenkaan ollut
heille kriittinen. Henkilöstö ja yrityksen johto siirtyivät riippuvaisen
sidosryhmän asemasta todelliseksi sidosryhmäksi. Henkilöstö valtuutettiin
mukaan kehittämään yritystä, ja projektin johto sai omistajalta täyden
valtuutuksen valmistella liiketoimintaa. Omistajien lisäksi odottavaksi
sidosryhmäksi tuli seutukunta. OnePoint Oy sekä otti kehittämistyöhön eri
organisaatioita että lähti itse mukaan ja aktivoi muita Ykspihlajan
teollisuusalueen kehittämiseen. Muut kuin alueen kehittäjäorganisaatiot olivat
työssä mukana aktiivisesti, mutta eivät omanneet valtaa tai kiireellisyyttä, joten
ne määrittyivät piileviksi sidosryhmiksi. Myös toimittajat olivat piileviä
sidosryhmiä.

Kuvio 11.

Sidosryhmät liiketoiminnan valmisteluvaiheessa 1/2005−6/2005

Kolmannessa strategisessa vaiheessa OnePoint Oy oli juridisesti perustettu ja
yrityksen johto, asiakkaat ja henkilöstö olivat luokittelun mukaan todellisia
sidosryhmiä. Uusina asiakkaina aloittivat OMG Kokkola Oy ja Neste Oil Oyj
teollisuusalueelta. Potentiaalisina asiakkaina nähdyt ns. OMG:n ja Bolidenin
alueen yritykset vaikuttivat OnePoint Oy:n toimintaan toisaalta mahdollisina
uusina asiakkaina ja toisaalta olemalla mukana teollisuusalueen kehittämisessä.
Seutukunta oli voimakkaasti kehittämistyössä mukana syntyneen Kokkolan
Suurteollisuusalueen kautta. Tässä vaiheessa teollisuusalueen toimijoihin
liittyivät muun muassa Kokkolan Satama, Kokkolan Voima ja Kokkolan
kaupunki. Seutukunta oli odottava sidosryhmä, kuten tässä vaiheessa edelleen
myös omistajat. Piileviksi sidosryhmiksi määrittyivät toimittajat ja kilpailijat,
jotka OnePoint Oy:n virallistamisen vuoksi olivat nousseet voimakkaammin
esiin.
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Kuvio 12.

Sidosryhmät liiketoiminnan kehittämisvaiheessa 7/2005–12/2006

Neljännessä strategisessa vaiheessa, jossa omistajuuden muutos tuli ajan
kohtaiseksi, omistaja aktivoitui ja muuttui jälleen todelliseksi sidosryhmäksi.
Kokkolan Voiman kanssa tehty liiketoiminnan kauppa ja koko osakekannan
aiesopimus neuvoteltiin valmiiksi. Myös asiakkaat, yrityksen johto ja henkilöstö
olivat todellisia sidosryhmiä. Henkilöstön ja johdon tehtävänä oli valmistella
tarvittavia myyntitoimenpiteitä, ja vaikka heillä ei uuden omistajan suhteen ollut
päätäntävaltaa, liiketoiminnassa edettiin kuten aiemminkin. Seutukunta oli
edelleen odottava sidosryhmä. Vaikka toimittajat ja erityisesti kilpailijat olivat
vahvistamassa rooliaan, katsottiin ne edelleen piileviksi sidosryhmiksi.

Kuvio 13.

Sidosryhmät omistuspohjan muutosvaiheessa 12/2006–3/2007

Viimeisen strategisen vaiheen alussa, omistajuudessa tapahtuneen muutoksen
jälkeen, uudet omistajat olivat merkittävässä asemassa. Mihin suuntaan
liiketoimintaa lähdettäisiin viemään, oli vielä arvoitus ja sen ratkaisua odotettiin
omistajilta. Maintpartner Oy osti OnePoint Oy:n palveluliiketoiminnan ja
infrastruktuuripalvelut myytiin kolmelle eri ostajalle. Asiakkaat olivat edelleen
todellinen sidosryhmä. Ne edustivat Kokkolan Suurteollisuusaluetta varsin
laajasti ja olivat näin merkittäviä Maintpartner Oy:n liiketoiminnassa.
Asiakaskunta oli kuitenkin laajempi, eikä yksittäisten asiakkaiden rooli päässyt
korostumaan. Henkilöstön osaaminen ja teollisuusalueen yritysten tuntemus oli
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kattavaa, mutta yrityksen kehittämisessä mukana olo samalla tavoin kuin
OnePoint Oy:ssä ei ollut mahdollista. Tällainen tilanne oli pääsääntöisesti myös
yrityksen johdolla. Molemmat sidosryhmät olivat strategisen vaiheen alussa
odottavia sidosryhmiä. Uusi omistaja jatkoi Suurteollisuusalueen yhdistyksessä
ja yhdistyksen hallituksessa. Aktiivisuus yhdistyksen toiminnassa kuitenkin
väheni. Yhdistys tunnustettiin kokonaisuudeksi, jossa kannatti olla mukana,
mutta siltä puuttuivat valta ja kiireellisyys, joten seutukunta määrittyi piileväksi
sidosryhmäksi. Kilpailun kenttä laajeni Maintpartner Oy:n aloitettua omistajana
ja sidosryhmänä kilpailijoihin oli syytä kiinnittää tarkemmin huomiota.

Kuvio 14.

Sidosryhmät uudelleen organisoitumisvaiheen alussa 4/07

4.2.3.2. OnePoint Oy:n sidosryhmien ja sidosryhmäpositioiden muutos
Sidosryhmäanalyysi OnePoint Oy:n liiketoiminnan strategisissa vaiheissa toi
esiin sidosryhmistä erityisesti omistajat, asiakkaat, henkilöstön, johdon,
seutukunnan, toimittajat, kilpailijat ja potentiaaliset asiakkaat. Näistä Mitchellin
ym. (1997) perusteella tehty analyysi (ks. taulukko 7) määritteli todellisiksi
sidosryhmiksi eri vaiheissa omistajat, asiakkaat, henkilöstön ja johdon.
Seuraavassa käydään läpi lyhyt tiivistelmä OnePoint Oy:n sidosryhmäsuhteista.
Edellä mainittujen todellisten sidosryhmien lisäksi keskustellaan tarkemmin
seutukunnan sidosryhmäpositiosta.
Omistajien rooli todellisena sidosryhmänä oli OnePoint Oy:n toiminnassa
varsin selkeä. Suhteessa omistajiin kaikki suhteen tärkeyden ominaisuudet olivat
esillä. Siirtyessään ensimmäisen strategisen vaiheen jälkeen odottavaksi
sidosryhmäksi (hallitseva), omistajat eivät menettäneet valtaa, mutta eivät
myöskään käyttäneet sitä yhtä vahvasti tai oletetulla omistajiin liittyvällä tavalla.
Nämä siirtymät tuovat sidosryhmien tärkeyttä kuvaavaan malliin dynaamisuutta
(Mitchell ym. 1997, 868; ks. myös Magness 2007). Takaisin todelliseksi
sidosryhmäksi omistajat palasivat luonnollisesti siinä vaiheessa, kun keskustelut
omistajanvaihdoksesta lähtivät toden teolla käyntiin.
Henkilöstö siirtyi puolestaan ensimmäisen strategisen vaiheen jälkeen
odottavasta (riippuvainen) sidosryhmästä todelliseksi sidosryhmäksi. Henkilöstö
halusi vaikuttaa OnePoint Oy:n toimintaan ja se hakeutui johdon tietoisuuteen
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omalla toivomuksellaan toiminnan kehittämisestä. Sidosryhmät voivat siis myös
itse pyrkiä muokkaamaan omia tärkeyteen liittyviä ominaisuuksiaan saadakseen
riittävän huomion johdolta (ks. Eloranta ym. 2007). Henkilöstö haki valtaa ja
vaikuttamismahdollisuuksia, ja toisaalta heille niitä myös tarjottiin. Henkilöstö
palasi ainakin hetkellisesti riippuvaiseksi sidosryhmäksi omistajanvaihdoksen
jälkeen.
Johto oli vähintään kahdessa roolissa OnePoint Oy:n toiminnassa. Kuvatuissa
sidosryhmäkartoissa liiketoiminta on asetettu kuvion keskelle ja johto nähtiin
toisaalta itsenäisenä sidosryhmänä (ks. Ahlstedt & Jahnukainen 1971), mutta
toisaalta se toimi välittäjänä muiden sidosryhmien suuntaan ja on strategisessa
asemassa yrityksen tärkeimpiä päätöksiä tehtäessä (Jones 1995; Hill & Jones
1992). Johto teki myös alkuvaiheessa päätöksen kutsua liiketoiminnan
kehittämiseen mukaan muita sidosryhmiä. Tutkijat ovat todenneet, että
sidosryhmät eivät välttämättä aja yksin omia tavoitteitaan, vaan he voivat käyttää
ryhmän muodostusstrategiaa tehdäkseen yhteistyötä. Näin ne luovat liittoutumia
muiden sidosryhmien kanssa kasvattaakseen oman vaateensa tärkeyttä. (Neville
& Menguc 2006). Vaikka OnePoint Oy:n johdon ei voi suoranaisesti katsoa
muodostaneen liittoutumia kasvattaakseen oman vaateensa tärkeyttä, se
kuitenkin etsi yhteistyön avulla vahvempaa liiketoiminnallista kokonaisuutta.
Johto siirtyi ensimmäisen strategisen vaiheen jälkeen, saatuaan oikeutuksen
yrityksen omistajilta, todelliseksi sidosryhmäksi. Omistajuuden muutosvaiheessa
johdon asema oli edelleen merkittävä muun muassa valmistelu- ja
myyntiprosessissa, mutta uusi omistus ja laajempi organisaatio asettivat johdon
uuteen sidosryhmäpositioon.
Asiakkaat olivat alusta alkaen todellisia sidosryhmiä ja jatkoivat tässä
asemassa koko OnePoint Oy:n olemassaoloajan. Asiakkaat eivät kuitenkaan
ryhmänä olleet OnePoint Oy:öön nähden yhtenäinen kokonaisuus. Jokaiseen
muodostui erilainen suhde. Kun suhteen osalta viitattiin avioeroon, voisi eri
asiakassuhteissa sanoa olleen eriasteisia eroja. Oli asiakkaita, joiden kanssa
päästiin suhteellisen nopeasti neuvotteluissa eteenpäin ja toisten kanssa uusien
sopimuksien valmistelu vaati huomattavasti enemmän aikaa. Myös sopimukset
olivat erilaisia eri asiakkaiden kanssa, asiakkaiden intressi vaihteli (ks. Wolfe &
Putler 2007). Erilaiset ristiriitaisuudet pyrittiin OnePoint Oy:n toimesta
minimoimaan, jotta kaupat saatiin tehdyksi. Asiakkaiden suhtautuminen ja
asiakasrajapinnat olivat erilaisia. Yhtenäistä asiakasryhmää, jonka sisällä kaikilla
olisi sama intressi, ei ollut olemassa.
Teollisuusalueella virinnyt yhteistyö vaikutti useamman sidosryhmän
toimintaan ja suhteisiin. Kaksi aiemmin kuvattua selvitysprosessia, OnePoint
Oy:n liiketoiminnan selvitysprosessi ja teollisuusalueen yhteistyön
kehittämisprosessi, kulkivat osin käsi kädessä. Teollisuusalueen yhteistyötä
olivat rakentamassa OnePoint Oy:n liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna
asiakkaat, seutukunta ja potentiaaliset asiakkaat. OnePoint Oy näki tehtävänään
liiketoimintansa kehittämisen ja myös alueen yhteistyön kehittämisen, jonka
pidemmällä aikavälillä uskottiin vaikuttavan suotuisasti myös oman
liiketoimintaan. Alueen sidosryhmistä OnePoint Oy kutsui asiakkaita,
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potentiaalisia asiakkaita ja seudullisia kehittäjäorganisaatioita oman
liiketoimintakonseptinsa suunnitteluun. Tällä tavalla OnePoint Oy antoi
oikeutuksen näille toimijoille ja samalla hyväksyi potentiaaliset asiakkaat
sidosryhmäksi (ks. Starik 1994), jolla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen
toimintaan.
Potentiaalisille asiakkaille oli annettu valtaa sekä OnePoint Oy:n
liiketoimintakonseptin suunnittelussa että teollisuusalueen kehittämisen kautta.
Heillä oli siis kaksi roolia, joista toinen oli mahdollinen asiakas ja toinen
teollisuusalueen kehittämisen yhteistyökumppani OnePoint Oy:lle. Potentiaaliset
asiakkaat siirtyivätkin potentiaalisesta sidosryhmästä odottavaksi sidosryhmäksi
toisessa strategisessa vaiheessa. Potentiaalisten asiakkaiden rooli nähtiin
oleellisena
muun
muassa
OnePoint
Oy:n
liiketoiminnan
laajentumissuunnitelmissa. Potentiaalisista asiakkaista ei tullut OnePoint Oy:n
osaomistajia, kuten eräässä suunnitelmassa oli esitetty, mutta muutamia uusia
asiakkuuksia saatiin. Potentiaalisilla asiakkailla säilyi oikeutus myös
seuranneissa strategisissa vaiheissa.
Seutukuntaa on katsottu sidosryhmäkartoissa yhtenä kokonaisuutena, mutta
sen sisällä on toimijoita, joiden intressit erosivat toisistaan, vaikka taloudellinen
intressi oli kaikille yhteinen. Potentiaalisten asiakkaiden lisäksi seutukunnan
toimijoista kehittämisorganisaatiot heti ensimmäisestä strategisesta vaiheesta
lähtien ja esimerkiksi kaupunki OnePoint Oy:n juridisen perustamisen jälkeen
saivat oikeutuksen ja määrittyivät sidosryhmiksi. Seutukunnalla nähdään olevan
valtaa ja oikeutus eli se siirtyi ensimmäisen strategisen vaiheen jälkeen
odottavaksi sidosryhmäksi. OnePoint Oy:n kutsui seutukunnan toimijat mukaan
omaan kehittämisprosessiinsa sekä alueen yhteistyöprosessin että liiketoiminnan
kehittämisprosessin kautta. OnePoint Oy:n antoi merkityksen teollisuusalueelle
kutsumalla sen toimijoita liiketoimintansa kehittämiseen ja osallistumalla itse
aktiivisesti teollisuusalueen toimintaan. Seutukunta on yhteenvetokuviossa
kuvattu odottavana sidosryhmänä. Tästä kuvaustavasta keskustellaan tarkemmin
seuraavissa johtopäätöksissä pohdittaessa vallan määritelmää.

4.3. Johtopäätökset: Sidosryhmäsuhteiden tärkeys
OnePoint Oy:n liiketoiminnassa
OnePoint Oy:n sidosryhmistä oikeutuksen yrityksen toiminnan strategisissa
vaiheissa olivat saaneet pääsääntöisesti ne toimijat, jotka muutoinkin
määritellään yrityksen toiminnan ja selviytymisen kannalta ensisijaisiksi
sidosryhmiksi (ks. Ahlstedt & Jahnukainen 1971, 15; Clarkson 1995, 106–107)
Lisäksi oikeutus annettiin potentiaalisille asiakkaille, joita ei yleensä lasketa
ensisijaisiin sidosryhmiin (ks. Starik 1994, 91).
On selvää, että neljä edellä mainittua OnePoint Oy:n todellista sidosryhmää
ovat niitä, jotka ovat elintärkeitä lähes kaikkien yritysten olemassaololle ja
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menestykselle. Todennäköistä on myös, että yritys on kanssakäymisissä juuri
näiden sidosryhmien kanssa lukuisampia kertoja ja tiheämmin kuin muiden
sidosryhmien kanssa. Tavallisissa olosuhteissa nämä ns. resurssipohjaiset tai
”business” sidosryhmät ovat kontaktissa yritykseen vapaaehtoiselta pohjalta.
Sidosryhmäjohtamisen perusperiaate vapaaehtoisten sidosryhmien kanssa on
saavutettu
molemminpuolinen
etu
(mutual
benefit).
Sidosryhmät
myötävaikuttavat suoraan yrityksen toimintaan ja olettavat pärjäävänsä
paremmin tämän myötävaikuttamisen avulla. (Post ym. 2002, 17)
OnePoint Oy:n liiketoiminnassa otettiin heti alussa strategiaksi sitouttaa
mahdollisimman monia sidosryhmiä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
Lähtökohtana oli yhteistyö erityisesti resurssipohjaisten sidosryhmien kanssa,
mutta myös yhteiskuntapoliittisten sidosryhmien (seutukunta) kanssa oli
tavoitteena löytää sellaisia uusi toiminnan muotoja, joilla saavutettaisiin
molemminpuolinen etu. Analysoitaessa näitä suhteita sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden attribuuteilla (Mitchell ym. 1997), ovat tutkijat jättäneet päätöksen
sidosryhmäsuhteiden tärkeydestä yrityksen johdolle. Sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden attribuuteista erityisesti vallan hahmottaminen osoittautui OnePoint
Oy:n tilanteessa monimuotoiseksi.
Kuten edellä on kerrottu, oikeutus yrityksen toimintaan katsottiin olevan
niillä tahoilla, jotka mainittiin tutkimushaastatteluissa. Mainitut sidosryhmät
jakaantuivat vallan osalta sekä institutionaalisen vallan (omistajat), taloudellisen
vallan (henkilöstö, johto, toimittajat, kilpailijat, potentiaaliset asiakkaat) että
poliittisen vallan (seutukunta) käyttäjiin. Kohdeyrityksen analyysissä
legitiimeiltä toimijoilta löytyi erilaisia valtaperusteita toisin kuin esimerkiksi
tutkimuksessa, jossa kaikilla kohteilla oli joko institutionaalista tai taloudellista
valtaa ja juuri nämä oli nähty legitiimeiksi sidosryhmiksi (ks. Harvey & Schaefer
2001, 249). Näyttää siltä, että OnePoint Oy:n toiminnassa oikeutuksen saaneet
toimijat omasivat lähes poikkeuksetta jonkinasteisen määrän valtaa.
Tutkimuksessa legitimiteetti ja valta on käsitelty erillisinä attribuutteina
Mitchellin ym. (1997) mukaan. Analyyttisesti on mahdollista erottaa eri
attribuutit toisistaan, mutta empiirisestä näkökulmasta katsottuna valta ja
oikeutus näyttävät olevan ainakin jossain määrin yhteen kietoutuneita
ominaisuuksia (ks. Phillips 2003; Freeman 1984) ja niiden analysoiminen
erillään ei välttämättä tuota sidosryhmäsuhteesta ja sen dynamiikasta lisää tietoa.
Valta oli teoriaosuudessa määritelty ”sosiaalisten toimijoiden joukossa
vallitsevaksi suhteeksi, jossa toinen sosiaalinen toimija A voi saada toisen
toimijan B tekemään jotain, jota B ei muutoin tekisi” (ks. Mitchell ym. 1997).
Mainittu määritelmä vallasta perustuu enemmän tai vähemmän näkemykseen
yrityksen riippuvuudesta sidosryhmien tarjoamista resursseista tai toisinpäin.
Analysoitaessa valtaa johdon ja yrityksen näkökulmasta edellä mainitulla
perusteella, ei valtakäsitys tuntunut sopivan OnePoint Oy:n kaikkiin
sidosryhmäsuhteisiin tai ainakin se tuotti vaikeuksia analysoitaessa OnePoint
Oy:n sidosryhmäsuhteita ”yhteinen etu”-ajattelun tai sidosryhmien kanssa
yhdessä tekemisen näkökulmasta.
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Jos sidosryhmät kutsutaan mukaan yrityksen toiminnan aloittamiseen tai
kehittämiseen, kuten OnePoint Oy teki esimerkiksi asiakkaidensa, seutukunnan
tai henkilöstönsä kanssa, osoittautui sidosryhmän vallan määrän arvioiminen
suhteessa yritykseen ja sen edustajiin eli johtoon hankalaksi. Yhteistoimintaan
kutsuvaan ja ”yhteinen etu” -ajatteluun ei muun muassa resurssiriippuvuuteen
perustuva valtakäsitys tunnu sopivan sellaisenaan. Useimmissa vallan
määritelmissä puhutaan vallasta yli (power over) (ks. Jones ym. 2007, 141)
jonkun toisen, kun tarkoituksenmukaisempaa voisi olla OnePoint Oy:n
strategiavaiheiden eri sidosryhmäsuhteissa puhua vallasta yhdessä (power with)
jonkun kanssa (ks. Follet 1925, 101). Follet määrittelee vallan yksinkertaisesti
”kyvyksi saada asiat tapahtumaan, olla välittäjä, muutoksen aloittaja…” (Follet
1925, 99). Tällainen vallan määritelmä luo mahdollisuuden ajatella suhteiden
valtarakenteita toisenlaisesta näkökulmasta. Valtaa omaaviksi sidosryhmiksi
voivat esimerkiksi yhteistyöhön kutsuvassa prosessissa määrittyä myös sellaiset,
joilla muutoin ei sillä hetkellä olisi valtaa vaikuttaa yrityksen toimintaan.
OnePoint Oy:n kohdalla näin oli esimerkiksi seutukunnan ja potentiaalisten
asiakkaiden kohdalla.
Sidosryhmäsuhteen ominaisuuksista kiireellisyys näyttäytyi yrityksen
toiminnan eri strategisissa vaiheissa ja näytti korostuvan erityisesti strategisissa
muutosvaiheissa.
Esimerkiksi
henkilöstö
vaati
välitöntä
huomiota
yritystoiminnan selvitysvaiheessa ja omistuspohjan muutosvaiheessa.
Kiireellisyys oli kuitenkin pääsääntöisesti OnePoint Oy:n sidosryhmäsuhteissa
toissijainen ominaisuus (ks. Jones ym. 2007, Agle ym. 1999), joka teki näkyvistä
sidosryhmistä entistä näkyvämpiä.
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Kuvio 15.

OnePoint Oy:n sidosryhmäpositioiden muutokset liiketoiminnan strategisissa vaiheissa

Kuviossa 15 on esitetty synteesinä sidosryhmien liikkeet strategisissa
vaiheissa yhdistettynä Mitchellin ym. (1997) esittämään sidosryhmäluokitukseen. Kuviosta selviävät OnePoint Oy:n todelliset sidosryhmät sekä eri
sidosryhmien positioiden muutokset strategisissa vaiheissa. Kuvioon on merkitty
nuolet kertomaan sidosryhmäpositioiden muutoksista. Kuvio tuo esiin
sidosryhmäsuhteiden dynaamisuuden, eli sen kuinka eri sidosryhmät voivat eri
strategisissa vaiheissa menettää tai saavuttaa sidosryhmäominaisuuksiaan.
Sidosryhmäanalyysi antaa lähtökohdan syvällisempään sidosryhmäsuhteiden
tutkimiseen. Sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmien tärkeyden käsite auttavat
yritystä löytämään ne sidosryhmät, joihin tarkempi huomio muun muassa
liiketoiminnan arvon luomisen osalta tulisi kiinnittää. Sidosryhmäsuhteiden
ominaisuudet (valta, oikeutus ja kiireellisyys) eivät kuitenkaan riittävässä määrin
paljasta, mikä sidosryhmäsuhteissa on keskeistä arvon luomisen kannalta.
Analyysia jatketaan seuraavassa luvussa todellisiin sidosryhmäsuhteisiin.
Todelliset
sidosryhmäsuhteet
ovat
liiketoiminnassa
niitä,
jotka
sidosryhmäajattelun mukaan ovat keskeisiä yrityksen arvon luomisessa.

4.4. Empiirinen analyysi – Vaihe 2: OnePoint Oy:n
todellisten sidosryhmäsuhteiden analyysi
Luvussa 4.4. käydään läpi OnePoint Oy:n liiketoiminnalle edeltävän analyysin
perusteella tärkeydessään todellisiksi sidosryhmiksi (Mitchell ym. 1997)
luokitellut ryhmät, jotka olivat henkilöstö, asiakkaat, johto ja omistajat. Lisäksi
analyysiin otetaan mukaan edellisessä luvussa perustellun mukaisesti seutukunta
ja siitä erityisesti maantieteellisenä alueena teollisuusalue. Seutukunta käsitti
edeltävässä sidosryhmäanalyysissä alueelliset kehittäjäorganisaatiot kuten KeskiPohjanmaan Liitto, teollisuusalueen kaikki yritykset eri sidosryhmärooleissaan
muun muassa asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä viranomaiset kuten
kaupunki. Kokkolan Suurteollisuusalue määrittyi OnePoint Oy:n toiminnassa
oleelliseksi vaikuttajaksi niin asiakkaiden kuin myös alueen yhteistyöprosessiin
sitoutuneiden muiden toimijoiden kautta. Jatkoanalyysissä keskustellaankin
teollisuusalueesta seutukunnan sijaan, koska nimenomaisesti teollisuusalueen
yhteistyöprosessi toi kaikki toimijat yhteen.
Tutkimuksen ajatuksena on, että sidosryhmissä ja sidosryhmäsuhteissa
oletetaan tapahtuneen muutos arvon luomisen muuttuessa. Analyysissä vastataan
kysymykseen
siitä,
mitä
asioita
strateginen
muutos
edellyttää
sidosryhmäsuhteelta ja tämän uskotaan kertovan liiketoiminnan arvon luomisesta
tarkemmin. Seuraavassa analyysissä käydään jokainen edellä mainittu
sidosryhmä havainnollisuuden vuoksi erikseen läpi. Liiketoiminnan eri ratkaisut
tulevat esiin erityisesti johdon kohdalla. Sidosryhmiin liittyvien lukujen
väliotsikoinneissa on kiinnitetty huomioita teemoihin, jotka osoittautuivat
olennaisiksi arvon luomisen muutoksessa.
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4.4.1. Henkilöstö
Liiketoimintojen eriytyessä Kemira Oyj:stä vuoden 2004 aikana Kemiran
Kokkolan palvelutoimintojen henkilöstöä siirtyi uusiin perustettaviin yhtiöihin,
kuten KemFine Oy:n ja Tetra Chemicals Europe Oy:n palvelukseen. Palvelualan
yrityksenä OnePoint Oy oli hyvin henkilöstöintensiivinen. Palvelut, jotka
tuotettiin, perustuivat henkilöstön osaamiseen ja yrityksen menestys riippui
riittävästä osaavan henkilöstön kehittämisestä ja rekrytointimahdollisuuksista.
Liiketoiminnan aloittamisen kannalta arvokasta osaamista katosi OnePoint
Oy:stä palvelutoimintojen henkilöstön siirtyessä osin muihin yrityksiin. Ajan
kuluessa tilanne oli osaamisen osalta korjattavissa uusilla rekrytoinneilla, mutta
yrityksen toiminta aloitettiin kapeammalla resurssipohjalla.
Vuoden 2004 loppupuolella palvelutoimintoihin jääneet n. 150 työntekijää
odottivat, mitä seurauksia liiketoimintojen eriytyminen heille aiheuttaisi, ja
millaiseksi tulevaisuuden toimintamalli muotoutuu. Selvitys siitä, mitä eri
vaihtoehtoja palvelutoiminnoille oli, saatiin valmiiksi vuoden 2004 lopussa.
Selvityksessä palvelutoiminnot esitettiin säilytettäväksi kokonaisuutena ja
yhtiöittäminen omaksi kokonaisuudekseen oli todennäköisin ehdotetuista
vaihtoehdoista.

Uuden liiketoiminnan merkitys ja yhteiset tavoitteet
Kemira-konsernin sisällä oli jo ennen 2004 liiketoimintojen myyntiä tapahtunut
useita sisäisiä muutoksia ja henkilöstö oli ollut monen eri yrityksen
palveluksessa. Yritykseen oli erilaisissa muutoksissa muotoutunut uusia
toiminta- ja työtapoja sekä järjestelmiä, jotka tukivat yhtiöiden erottautumista
vuoden 2004 aikana. Nämä tavat toimia olivat luoneet henkilöstölle alustavaa
kokemusta itsenäisen yrityksen liiketoiminnasta ja näin uudesta tilanteesta oli
helpompi jatkaa. Moniin muutoksiin oli jo totuttu, mutta ensimmäistä kertaa
henkilöstön yhteinen nimittäjä ei enää ollut Kemira. Vanhasta irrottautuminen
nähtiin tärkeänä.
Elikkä pitää yrittää niin ku repeytyä irti tästä systeemistä. (D)
Kun ei me voida jäädä tähän Kemiran kylkeen roikkumaan. (B)
Henkilöstö oli tyytyväinen ratkaisuun, jossa palveluyksikkö yhtiöitettiin
omaksi, itsenäiseksi yrityksekseen. Huonoimpana vaihtoehtona henkilöstö oli
nähnyt palvelutoimintojen hajauttamisen ja myymisen eri palvelualan yrityksille.
Huoli tulevaisuudesta väistyi ainakin hetkeksi aikaa. Henkilöstölle uuden
yrityksen, OnePoint Oy:n perustaminen konkretisoi muutoksen vanhasta uuteen.
Henkilöstössä näkyi toisaalta halu ja myös ymmärrys siihen, että aiemmasta
pitää irrottautua, ”repeytyä irti”. Toisaalta uuden aloittamisella ja erityisesti
uudella yrityksellä nähtiin aivan erityistä merkitystä. Nämä kaksi asiaa
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taustallaan henkilöstöllä oli selkeä halu saada uusi ratkaisu yritystoiminnalle.
Muutosvalmiutta helpottivat aiemmissa yritysjärjestelyissä rakennetut
järjestelmät, eli joitain yhteisiä toimintamalleja oli jo olemassa. Henkilöt olivat
olleet monen yrityksen palveluksessa alueella ja liiketoimintojen muutoksiin oli
totuttu. Muutos ei siis ollut uusi asia sen paremmin vanhalla Kemiran kuin
vanhalla Outokummun alueellakaan. Aiemmat tapahtumat ja taustatekijät, jotka
olivat yhteydessä omistajan tekemiin ratkaisuihin, tukivat henkilöstön
muutosvalmiutta ja olivat kasvattaneet henkilöstön muutoskykyä.
Henkilöstö oli luottamusmiesten välityksellä jo syksyn 2004 aikana ilmaissut
halunsa olla mukana muutoksessa ja heti vuoden 2005 keväällä henkilöstö lähti
aktiivisesti mukaan yrityksen toiminnan suunnitteluun. Selvitystyötä johtaneet
henkilöt, joista osa siirtyi uuden yrityksen johtoon, olivat tehneet päätöksen siitä,
että uutta yritystä aletaan rakentaa mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi
eri sidosryhmien kanssa yhdessä. Yksi tärkeimmistä oli henkilöstö. Henkilöstön
ote uuden liiketoiminnan kehittämiseen olikin proaktiivinen.
No, henkilöstö on ollu mukana niin ku yllättävän. Yhtään työnseisausta ei oo
ollu. Henkilöstö on ollu niin ku yllättävän hyvin mukana… (F)
Muutoksen läpivieminen organisaatiossa ja henkilöstön sitoutuminen olivat
olennaisia tekijöitä, jotta muutosprosessi onnistuisi. Työntekijöiden näkemyksiä
selvitettiin ulkopuolisen toimijan tekemällä kyselyllä. Tiedustelussa kysyttiin
mitä ajatuksia uusi yritys herättää henkilöstössä ja mitä henkilöstö itse
tulevaisuudelta toivoo ja haluaa. Samalla pureuduttiin henkilöstön osaamiseen ja
annetun palautteen perusteella päätettiin, minkälaista koulutusta yrityksen
alkutaipaleella tarvitaan. Kun henkilöstön lähtökohdat oli selvitetty, kehitettiin
erilaisia väyliä, joiden avulla informaatiota jaettiin henkilöstölle ja henkilöstön
keskuudessa. Erilaisia käytännön muotoja olivat muun muassa tuotekortit, jotka
jokainen osasto teki omasta työstään. Tuotekorteilta ei vaadittu mitään
määrämuotoisuutta, vaan oleellista oli, että työ ja tehtävät tulivat kuvatuiksi
kirjallisessa muodossa. Tuotekorteissa kerrottiin omin sanoin asiakkaan kannalta
olennaisten palvelukokonaisuuksien sisältö ja tuottamistapa. Alussa
keskusteltiin, voiko niitä julkisesti esittää muille työntekijöille. Tuotekortit
laitettiin kuitenkin yrityksen intranetiin muun henkilöstön luettavaksi ja
tutustuttavaksi. Yrityksen intranet oli esimerkki pyrkimyksestä avoimuuteen,
asioista
jaettiin
informaatiota
ja
keskusteltiin.
Kuukausittaiset
informaatiotilaisuudet ja muut yhteisesti järjestetyt kokoontumiset olivat yksi
tiedotuskanava.
… meillähän oli joka kuukausi infotilaisuus ihan siitä lähtien kun OnePoint
ja sitä ennenkin kun pyrittiin tiedottamaan koko ajan että missä mennään että
ei tulis sitä semmoista niinkun että kun ei ihmiset tiedä onhan siinä tietysti
tuli semmoista palautetta että ei oo tiedotettu tarpeeksi mutta voi olla että
ihmisillä on se että ne ei ota vastaan sitä vaikka yritettiin pitää
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tiedotustilaisuuksia paljon mutta nyt on sen jälkeen kun on OnePoint niin
joka kuukausi koko henkilöstölle aamulla sellainen aamukahvitilaisuus… (B)
Johtoryhmästä muodostettiin mahdollisimman laaja. Johtoryhmään kutsuttiin
mukaan yli kymmenen henkeä ilman, että etukäteen tarkasti olisi analysoitu sitä,
kuka sopii johtoryhmätyöskentelyyn ja kuka puolestaan ei. Tällä tavalla haluttiin
saada eri vastuuhenkilöt sitoutumaan uuteen organisaatioon. Johtoryhmään tuli
henkilöstön edustus kolmen eri luottamusmiehen sekä työsuojeluvaltuutetun
välityksellä. Yksi luottamusmiehistä kuului myös yrityksen johtoon.
Luottamusmiehet osallistuivat yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn. Johtoryhmän
kokouksia järjestettiin kerran kuukaudessa, ohjausryhmä kokoontui kerran
viikossa. Viikkokokouksiin päädyttiin siksi, että muutoksen keskellä
tiedotettaisiin riittävästi ja viikoittaiset kokoukset karsivat myös muuta
kokoontumistarvetta. Kokouksilla haluttiin varmistaa tiedon saatavuus,
säännöllisyys, ajankohtaisuus ja riittävyys. Säännöllinen yrityksen henkilöstön ja
johdon
näkemyksien
ja
tapahtumien
välittäminen
monien
eri
informaatiokanavien kautta osoittautui keskeiseksi tehtäväksi.
Sitä kun on johtoryhmän kokouksissa istuu niin sitä on ajan hermolla, tietää
paljon enempi ja… (B)
Johtoryhmä ei ollut pelkkä yksisuuntainen tiedonvälityskanava johdolta
henkilöstölle. Monia asioita pohdittiin ja valmisteltiin yhdessä. Yhteydenpidon
epämuodollisuutta kuvaa se, että muun muassa pääluottamusmiehillä oli suora
yhteys yrityksen johtoon. Johtoryhmässä työskentely koettiin mielekkäänä,
koska yrityksen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen oli mahdollisuus sanoa
mielipiteensä. Näin saattoi vaikuttaa lopputulokseen. Henkilöstöllä oli
mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä monien kanavien kautta ja erityisesti
johtoryhmätyöskentelyyn osallistuessaan. Vuorovaikutus yrityksen johdon ja
henkilöstön välillä oli avointa ja eri yhteyksissä korostettiin luottamusta.
Haastatteluissa tuli esiin luottamus suhteessa toimitusjohtajaan, luottamus
johdon kesken ja yrityksen henkilöstön luottamus johtoon. Luottamuksesta ei
yrityksen sisäisissä suhteissa puhuttu aina kyseisellä termillä, vaan tilannetta
kuvattiin esimerkiksi ”henkilöt ovat löytäneet toisensa”. Aktiivisuus ja
avoimuus, jolla asioita tehtiin, ei olisi ollut mahdollista ilman luottamusta.
Konkreettiset asiat, kuten OnePoint Oy:tä edeltäneet henkilöstön etuudet,
esimerkkinä Kemiran lisäeläke ja sen säilyminen, osoittautuivat
merkityksellisiksi asioiksi. Koska yritysjärjestelyt ja tavanomainen työpaikan
vaihto olivat jatkossakin mahdollisia OnePoint Oy:lle, rakennettiin näitä
tilanteita varten uusi malli yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Mallissa työnantajan
vastuut hieman pienenivät, mutta työntekijä saattoi ottaa tarvittavan
”eläkepaketin”
mukaansa
työpaikkaa
vaihtaessaan
tai
erilaisiin
yritysjärjestelyihin joutuessaan. Johdon ja henkilöstön välille ja keskuuteen
muotoutuikin molemminpuolinen liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt
suhde.
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Ja sitte tietysti koko ajan on kerrottu, että kaikki nämä henkilöstöetuudet
tullaan hoitamaan. (G)
Henkilöstö lähti siis mukaan muutokseen ja yrityksen kehittämiseen
proaktiivisesti ja innostuneesti. Yrityksessä käytettiin säännöllisesti ja
systemaattisesti monia erilaisia kanavia henkilöstön ja johdon väliseen
informointiin. Johdon ja henkilöstön välinen sekä henkilöstön sisäinen tapa
vaikuttaa liiketoimintaan perustui vastavuoroisuuteen ja avoimuuteen.
Yrityksessä olikin pyrkimys laajaan yhteisten tavoitteiden ja tietämyksen
jakamiseen henkilöstön ja johdon kesken.

Palvelut keskeiseksi
Itsenäisessä yrityksessä toimiminen, jossa vastuu tuloksesta ja asiakkaasta olivat
lähellä työntekijää, vaati uudenlaista ajattelua. Työntekijöiden taustaa leimasi
vuosikausien painolla ”kemiralaisuus”. Konsernin toimintatavat ja
toimintapolitiikat olivat jokaisen työntekijän historiaa. Ison konsernin toiminta
muuttui hitaasti, asioita katsottiin koko konsernin, ei vain Kokkolan yksikön
näkökulmasta. Näin henkilöstöllä oli varsin yhtenäinen suuren yrityksen tausta ja
ajattelutapa, joiden muuttaminen kohti itsenäisen pk-yrityksen maailmaa oli
välttämätöntä. Ajattelutavan muutos kuvattiin aikaa vieväksi prosessiksi, pakoksi
tai välttämättömyydeksi, jonka oli tapahduttava suurimalla osalla yrityksen
henkilöstöä. Moni myös koki, että yrityksen sisällä muutos oli nähtävissä ja
prosessi oli osin edennyt nopeastikin. Esiin nousi ajatus siitä, että yhteinen tausta
ja ajattelutavan muutos edellyttivät uskallusta jättää vanha, aiempi taakse.
…niin ei siinä paljoa ja sitä tehtiin vaan ja jos ei keretty niin sanottiin vaan
ettei kerkiä ja se oli vähän erilaista oli iso yhtiö takana että niitä rahoja eikä
sitä tulosta niinku sillä tavalla ajateltu niinkun Kokkolan näkökulmasta. (B)
Aloittaessaan liiketoimintaa OnePoint Oy:llä oli tietyt asiakassopimukset
kunnossa vuodeksi eteenpäin, joten aivan alusta ei uuden yrityksen
liiketoiminnassaan tarvinnut lähteä liikkeelle. Pian kävi kuitenkin selväksi, että
asiakasuskollisuus ei siirtynyt automaattisesti vanhasta ympäristöstä uuteen.
Henkilöstö sai huomata, etteivät uudet kaupat ja sopimukset olleet mitenkään
itsestään selvästi heidän, vaan asiakkaat saattoivat tilata palvelun muilta
toimittajilta. Asiakkaista moni oli aiemmin ollut työkaveri, saman yhteisön ja
yrityksen jäsen. Toimittajan eli myyjän ja asiakkaan roolit ja niiden erilaisuus
aiempaan tilanteeseen verrattuna oli opeteltava. Myös asiakkaat joutuivat
miettimään roolinsa uudelleen. Yrityksessä saatiin huomata, että toimittajan ja
asiakkaan roolien muutoksen hyväksyminen ja ymmärtäminen ei ollut
yksinkertaista sekään. Negatiivisia tunteita nousi esiin, kun aiemmat kollegat
eivät esimerkiksi välttämättä ostaneetkaan OnePoint Oy:ltä.
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Sitten kun OnePoint perustettiin niin sitten piti tietysti alkaa miettiin että nyt
ollaan ihan oikeesti niinkun myyjä ja pitää ihan oikeesti palvella eikä olla
vaan se yks osa siellä joka että kyllä siinä piti muuttaa sitä ajatustapaa
monella osastolla ihmisten että kaikille on mennyt perille se, että ollaan
palveluntuottaja eikä vaan yks työntekijä. (B)
… Ei myyjän pidä suuttua jos hänen tuotteensa ei kelpaa…(B)
Työtä tehdessä opittiin, että palveluasenteen oli oltava kohdallaan, ja omalla
asenteella voi vaikuttaa työn menestyksellisyyteen. Henkilöstö oppi
ymmärtämään, että palveluun piti suhtautua eri tavoin kuin aiemmin. Hyvä
palvelu, kohtuullinen hinta ja henkilökohtainen kohtaaminen palvelua
tuotettaessa takasivat parhaiten asiakasuskollisuuden. Palveluiden hinnoittelun
sekä talouden perusasioiden oppiminen ja ymmärtäminen oli vietävä koko
organisaatioon. Oma työ oli osattava arvottaa ja arvostaa uudella tavalla.
Aiemmin Kemira Oyj:ssä työ oli tehty isommassa organisaatiossa ja oma työ oli
ollut osa suurempaa kokonaisuutta, josta kukaan ei tehnyt laskelmia erikseen.
Tai ainakaan tällaisia laskelmia ei Kokkolan yksikössä ollut esitelty. Ajatus siitä,
että omalle työlle oli löydettävä mittarit ja asiakasta tulisi laskuttaa sen mukaan,
ei ollut organisaatiossa itsestään selvä. Palveluiden tarjoaminen eli oman
osaamisensa myyminen ei ollut OnePoint Oy:n henkilöstölle helppoa tai
yksinkertaista.
…ettei ihmiset olleet tottuneet, että siitä omasta työstä piti mitään laskuttaa…
(A)
Kaiken kaikkiaan palvelun trjoamisen eri osat olivat uusia tai ne tuli miettiä
uudelleen asiakkaan, ei vain oman toiminnan näkökulmasta. Tuotettujen
palveluiden laadun ja osuvuuden lähtökohta oli, että henkilöstö osallistui
toiminnan kehittämiseen. Itsenäisenä pk-yrityksenä OnePoint Oy:n henkilöstön
asenne palveluun ja taloudelliseen seurantaan palveluyksikön tavasta toimia oli
myös muututtava. Taloudellinen seuranta ja siihen tarvittavat järjestelmät oli
perustettava ja opeteltava sekä ymmärrys pk-yrityksen toimintatavasta oli
vietävä läpi koko henkilöstön. Ajattelutavan muutos oman työn roolin ja
merkityksen suhteen vei aikaa, mutta osastoilla oli huomattavissa muutosta
nopeastikin. Henkilöstö havaitsi, että oma toimeentulo oli kiinni siitä, miten
hyvin palveluita saadaan kaupaksi. Entisille ison konsernin palveluntuottajille
välittyi yrittäjämäinen, tehokas ajatus omasta työstä.
Valmiiden liiketoimintasopimusten olemassaolo auttoi, sillä OnePoint Oy:n
ei tarvinnut aloittaa liiketoimintaa alusta. Asiakkaat olivat tuttuja. Palveluiden
myymisen ja asiakkaan luottamuksen saavuttamisen ei uskottu olevan erityisen
vaikeaa. Kemian toimialalla ja teollisuusalueella tilanne oli kuitenkin uusi eikä
luottamuksen rakentaminen osoittautunut ennakko-odotusten mukaisesti
yksinkertaiseksi. Luottamuksen rakentamisessa lähdettiin monesti hyvinkin
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alhaiselta tasolta, ja yritysten välille syntyneet muodolliset, lailliset rajat,
nostettiin selvästi esiin. Tilanne tasoittui myyntiprosessien aikana, kun alettiin
nähdä, etteivät tavoitteet eri osapuolilla välttämättä olleet vastakkaisia, vaan
suunta oli usein sama.
…Tämmöisessä ympäristössä todella tarkkaan katotaan kenen palveluksessa
olet että oletko samassa firmassa kuin minä, oletko samalla osastolla kuin
minä ja se on yksi joka haittaa. Ne motiivit kyseenalaistetaan monta kertaa
päivässä että vaikka tehdään yhteistä työtä, mutta se palkanmaksaja on eri...
(A)
Odottamattomat vaikeudet suhteiden kehittämisessä olivat kuitenkin vain osa
totuutta. Myös hyvää palautetta saatiin. Palvelut, jotka tuotettiin, olivat
henkilöstön ydinosaamista ja kun asenne palvelun tuottamiseen muuttui
asiakaslähtöiseksi, lopputuloskin oli hyvä. Tämä toteutui sekä vanhojen Kemiran
alueen asiakkaiden että muualta teollisuusalueelta saatujen uusien asiakkaiden
suhteen.
Sitten meidän henkilöstö on saanut hyviä kehuja tuota molempien suunnasta.
Sitten esimerkiksi voi olla myöskin se asenne, millä mennään sinne. Se on
uusi asiakas, ennen kuin se lähtee, sanotaan, että se on näytön paikka. Nyt
teet timmisti asiat. On tullut kehuja, että… (C)
Henkilöstöllä oli alusta alkaen tiedossa, että yritykselle haettiin uutta
omistajaa Kemiran tilalle. Yrityksen myyntiprosessi venyi pidemmäksi kuin
henkilöstö tai johto oli ajatellut, eikä myynti heidän mielestään edennyt riittävän
nopeasti. Tämä näkyi levottomuutena, sillä liiketoimintaa perustettaessa
ilmennyt pelko siitä, että palvelut päädytään lopulta paloittelemaan eri ostajille,
nousi jälleen esiin. Töitä tehtiin normaalisti, mutta innostus ja motivaatio
yrityksen kehittämiseen eivät enää olleet samaa luokkaa kuin yritystä aloittaessa.
Henkilöstö oli kuitenkin edelleen mukana alueen kehittämisessä ideoimassa
uusia ratkaisuja varta vasten järjestetyissä ideariihissä.
Ett se on vähän niin ku, on vähän niin ku väsähtäny väki jo siihen, että, tuota.
Ei nyt voi sanoo mitenkään, että on, on, tota, niin, niin motivaatio nollassa.
Kyllä niin ku töitä tehään, mutta. Ei niin ku tavallaan enää jaksa kiinnostaa
tää. Että se on niin ku what ever, että ostaa nyt kuka ostaa tai tehkää nyt, mitä
lystäätte. Niin, niin kunhan tulee joku selvyys vaan niin ku. (E)
Liiketoiminnan arvon luomisen muutoksessa henkilöstön yhtenäinen, ison
yhtiön tausta, kokonaisvaltainen tarve ymmärtää oma rooli suhteessa
sidosryhmiin uudelleen, tarve ajattelutavan muutokselle talousosaamisessa ja
palvelun tarjoamisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa kiteytyvät
osaamisen kehittämiseen henkilöstön palvelusuuntautuneisuudessa.
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4.4.2. Asiakkaat
OnePoint Oy:n aloittaessa asiakkaista pääosa tuli vanhalta Kemiran
teollisuusalueelta. Merkittävimmät asiakkaat myynnin määrän perusteella olivat
GrowHow Oyj (37 %), Tetra Chemicals Oy (23 %), Kemira Oyj (21 %) ja
KemFine Oy (12 %). Muut asiakkaat kattoivat 7 % myynnistä. Näihin
asiakkaisiin kuuluivat muun muassa Polargas Oy, Woikoski Oy, Nordkalk Oy ja
Kokkolan Voima. Tekniset palvelut olivat merkittävin osa myynnistä noin 60 %
osuudella, infrastruktuuripalvelut kattoivat hieman alle 30 % ja loppu myynnistä
oli tukipalveluita.
OnePoint Oy:n myynti oli vanhalla Kemiran alueella lähes 90 % alueen
tarvitsemista palveluista. Vaikka myynti OMG:n ja Bolidenin alueelle oli varsin
pientä, Neste Oyj ja OMG Kokkola Chemicals Oy olivat OnePoint Oy:n
asiakkaita. Alueen potentiaali oli kuitenkin suuri, ja jo neljännes alueen
palveluista olisi kaksinkertaistanut OnePoint Oy:n liikevaihdon. Tähän OnePoint
Oy halusi panostaa, sillä samaan aikaan, kun selvitys mahdollisen palveluyhtiön
rakentamiseksi aloitettiin, näkivät OnePoint Oy:n muodostajat alueella
käynnistetyssä yhteistyöprosessissa mahdollisuuden oman toimintansa
kehittämiseen. Yhteistyön kehittyminen alueen yritysten välillä nähtiin tulevassa
OnePoint Oy:ssä mahdollisuutena laajentaa omaa toiminta-aluetta. Alueen
yritysten keskinäisen yhteistyön odotettiin madaltavan raja-aitoja ja helpottavan
OnePoint Oy:n palveluitten myyntiä muun muassa vanhalle Outokummun
alueelle.

Asiakassuhteen jatkuvuus ja palvelun hinnoittelu
Kunnossapito oli toiminut Kemira Oyj:n aikana varsin itsenäisesti, työt
tuotannossa oli hoidettu meteliä pitämättä ja joustavasti. Työntekijä oli tehnyt
tarvittavan työn ja lähtenyt pois ilman, että asiaa oli sen enempää huomioitu
palvelun saaneen osapuolen puolelta. Niinpä entinen kollega, nykyinen asiakas ei
OnePoint Oy:n näkökulmasta katsottuna tuntenut tarkkaan omaa
kunnossapitoprosessiaan. OnePoint Oy:ssä prosessi osattiin ja yrityksen mielestä
asiakkaan olikin kehitettävä omaa osaamistaan palveluiden ostamisessa. Mutta
myös myymisessä tarvittiin uutta osaamista. Asiakkaalle piti pystyä osoittamaan
selkeästi, mitä prosessissa tehdään ja milloin, eikä olettaa, että asiakas
vuosikausien yhteistyön perusteellakaan olisi yksityiskohtaisesti perillä asiasta.
Tämä on se ongelma, jos puhutaan asiakkaan kannalta, ne ei tiedä kaikkea,
mitä ne ostaa ja mitä ne tarvitsee. Näistä monet kun tietäisi enemmän, koska
me ollaan oltu integraatio. Ja nyt on vedetty yksi integraatio-osio pois ja nyt
meidän pitää myydä se määrä. Meidän ihmisissä on varmaan se, että me
olemme aina ostaneet tätä ja kyllähän niiden pitäisi tietää, mitä tämä on…(C)
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Asiakkaat suhtautuivat myös eri tavoin tuotettuihin palveluihin. Eri
asiakkaiden arvostukset esimerkiksi palvelun saatavuuden, laadun tai hinnan
suhteen vaihtelivat. Yksi asiakas arvosti sitä, että työ hoidettiin vaivattomasti ja
nopeasti, toinen taas painotti hintakilpailua ja mahdollisimman edullista hintaa.
Eri asiakkaat käyttivät eri lähestymistapoja ja heille myös myytiin eri
argumenteilla. Tilanne ei ollut liiketoiminnan alkaessa selvä OnePoint Oy:n
myynnistä vastaaville henkilöille, mutta se opittiin asiakasneuvotteluiden aikana.
Lisäksi huomattiin, että tietty myyntiargumentti ei ollut ikuinen, myös asiakkaat
ja asiakkaiden prosessit muuttuivat.
OnePoint Oy:n aloittaessa kaikki asiakkaat kyseenalaistivat sen, kannattaako
OnePoint Oy:ltä ostaa palveluita vai ei. Suurin osa kuitenkin päätti näin tehdä.
GrowHow Oyj halusi suurimpana asiakkaana jatkaa koko palvelupaletin
tuottamista OnePoint Oy:n kanssa, eikä nähnyt oman palveluvalikoimansa
kasvattamista vaihtoehtona. Uuteen sopimukseen asiakas kyllä neuvotteli
sellaisia elementtejä, joilla pystyi halutessaan paremmin kilpailuttamaan
toimittajia. KemFine Oy:n kanssa neuvottelut kestivät pitkään. Lopputuloksena
oli asiakassuhteen jatkuminen, mutta myyntimääriltään aiempaa pienempänä.
KemFine Oy:llä löytyi myös omasta organisaatiosta osaamista, jolla OnePoint
Oy:n palveluita voitiin korvata. Infrastruktuuripalvelut olivat KemFine Oy:lle
tärkein ostokohde, kunnossapitopalveluissa ostojen määrä väheni. Kolmannen
tärkeän asiakkaan Tetra Chemicals Europe Oy:n organisaatiossa taas näkyi
amerikkalaisen omistajan vaikutus. Organisaatio piti hyvin pitkälle kiinni omasta
osaamisestaan ja omasta organisaatiostaan. Kemira Oyj:n rikkihappotehdas säilyi
asiakkaana varsin samanlaisena kuin aiemminkin. Kaikkiin mainittuihin suhteet
säilyivät ja yhteistyötä eri muodoissa jatkettiin.
Mutt sitte taas niin ku KemFine, niin sitt sille, sille meni sen kaupan myötä,
meni iso siivu meiän siitä kunnossapito-organisaatiosta ja, ja, ja. No, ei ne
nyt oo kyllä rekrytoinu sinne, mutta, mutta kuitenki, että niillä on aika hyvät
voimat itelläänkin. Ja sitte tosiaan ovat laittaneet oman ostajan ja, ja
kehittäneet sitä yllättävästikin sitä omaa organisaatiotaan siellä sitte... (F)
OnePoint Oy:n asiakkailla oli jokaisella oma palvelujen tuottamiseen ja
ostamiseen liittyvä politiikkansa. Myös potentiaaliset asiakkaat vanhalla
Outokummun alueella toimivat jokainen oman näkemyksensä mukaan. Ajatus
yhteisestä, alueellisesta palveluyhtiöstä, jonka varassa kaikki toimisivat, oli
varsin kaukana. Ostaminen ja hankinta olivat yrityksillä omissa käsissä.
Jokaisella oli oma organisaatio kyseisiä toimintoja varten ja oman rakenteen
purkaminen sekä uuteen organisaatioon satsaaminen eivät olleet sen hetken
realistisia vaihtoehtoja. Yritykset olivat vahvasti kiinni omassa tavassaan toimia
ja siitä irrottautuminen ei tuntunut ajankohtaiselta. Alueella olikin monella
yrityksellä vahva itse tekemisen kulttuuri taustallaan.
Kun mennään, mennään tänne niin kun hankintapuolelle, varastointipuolelle,
tänne näin, niin se on jollain tavalla niin pyhää aluetta se, se ostaminen ja
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hankinta, ett jokainen pitää omat asiansa saada ite hankkia, eli ei voi niin kun
toisen välityksellä sitä tehdä ja näin poispäin. (D)
Kulttuuriset erot näkyivät myös erilaisten omistusrakenteiden kautta. Suuri
osa alueen yrityksistä oli kansainvälisten konsernien omistuksessa. Alueella
toimivat yritykset noudattivat kukin oman konserninsa menettelytapoja. Alueen
yritysjohdolla oli kunkin konsernin toimintapolitiikasta riippuen enemmän tai
vähemmän päätäntävaltaa. Teollisuusaluetta hyödyttävä näkökulma oli eri kuin
esimerkiksi kansainvälisen ohjauksen näkökulma. OnePoint Oy:n liiketoiminnan
näkökulmasta asiakkaiden päätöksenteon ja toiminnan tavat olivat erilaisia sekä
toisiinsa nähden että suhteessa OnePoint Oy:öön.
Palvelutuote oli uuden yhtiön perustamistilanteessa sama kuin aiemmin
Kemira Oyj:n aikana. Ympäristö, jossa toimittiin, oli muuttunut. OnePoint Oy:n
ja pääasiakkaiden yhteinen nimittäjä, Kemira Oyj organisaationa oli väistynyt.
Tuotteen hinnoittelu oli ensimmäinen kysymys, joka nousi asiakasneuvotteluissa
esiin.
Hinta
oli
Kemira
Oyj:n
aikana
määritelty
lähinnä
kustannustenjakoperusteella. Aiemmin monia asioita hoidettiin pelkästään
Kemira Oyj:n eri osien talousosastojen välillä, ja oli kuluja, joita varsinaisen
työn tehnyt henkilökunta ei tiennyt olevankaan. Vaikka jotkut asiakkaat näkivät
kustannusperusteisen hinnoittelun edelleen sopivana, ei OnePoint Oy voinut
näkemyksensä
mukaan
saada
järkevää
liiketoimintaa
aikaan
kustannusperusteilla. Hintarakennetta oli muutettava.
OnePoint Oy:n pyrkimys oli muuttaa hinnoittelutapaansa tuntiperusteisesta
laskutuksesta kokonaispalveluratkaisuiden suuntaan. Tuntiperusteinen laskutus
ei näyttänyt OnePoint Oy:n ja asiakkaiden näkökulmasta parhaalta ratkaisulta.
Kun myyjä eli OnePoint Oy myi tunteja ja asiakas taas halusi saada työn
tehdyksi mahdollisimman nopeasti, oli tietynlainen perusristiriita jo olemassa.
Palveluiden kokonaishinnoittelun uskottiin hyödyttävän sekä asiakasta että
myyjää. OnePoint Oy tunsi asiakkaan tuotantoprosessit, tuottamansa palvelun ja
sen kustannukset varsin perusteellisesti monien vuosien kokemuksella, ehkä jopa
paremmin kuin asiakas, palvelun käyttäjä. Asiakkaita lähestyttiinkin
ehdotuksella, jossa esimerkiksi jonkun laitoksen kunnossapito luvattiin hoitaa
samalla hinnalla kuin aiempana vuonna. Jos jostain syystä kunnossapito
onnistuisi edullisemmin kuin aiemmin, OnePoint Oy saisi osan edusta. Jos taas
kustannukset olisivat suuremmat kuin oli sovittu, OnePoint Oy pienentäisi
tuntiveloitustaan nollakatteelle tai hieman miinukselle. Saadessaan työn tässä
tilanteessa edullisesti, asiakas saattoi olla varma, ettei myyjä alun alkaen ollut
pyrkinyt lisäkuluihin.
Se on yksi asia mihin me ollaan pyritty me haluttais koko ajan tällaisiin
kokonaisratkaisuihin, koska silloin me voitais hinnoittelukin rakentaa niin
että meillä on yhteinen päämäärä. Eli haettas se asiakkaan lisäarvo mitä se
haluaa ja me vain sovittaisiin siitä se meidän joku osuus. (A)

131

Ja kuinka vaikea se kustannusten jakamisperiaate on, on paljon helpompi
sanoa, että tässä on hinta, ostatte jos haluatte… (A)
Asiakkaat suhtautuivat ehdotukseen myönteisesti ja pitivät sitä
houkuttelevana, mutta valmiutta tai riskinottokykyä uuden palvelumallin
hyväksymiseen ei ollut kuin yhdellä asiakkaalla. Vaikka sopimuksessa ei ollut
asiakkaalle riskiä, oli neuvotteluiden lopputulos se, että hinnoitteluvaihtoehdoksi
valittiin tuntihinta. Tuntihinta antoi asiakkaille mahdollisuuden kilpailuttaa eri
toimittajia ja tehdä vertailua yksinkertaisesti hinnan perusteella, sillä OnePoint
Oy:n kilpailijat perustivat laskutuksensa pääsääntöisesti tuntihinnoitteluun.
Keskustelut palveluista ja niiden toimittamisesta olivat niin kauan helppoja,
kun hintaan ei puututtu. Hinnan muuttuessa alkoivat toimittajan asiakkaan väliset
tyypilliset keskustelut siitä, miksi ja mihin hinta muuttuisi. Koska hinnoitteluun
tuli välttämättä rakenteellisia muutoksia OnePoint Oy:n aloittaessa itsenäisenä
yrityksenä, keskusteluja ja neuvotteluja eri osapuolten välillä käytiin hinnoittelun
perusteista paljon. Neuvottelut muodostuivat pitkiksi ja molemmat osapuolet
kutsuivat niitä ”koviksi väännöiksi”.
Ja se oli, ja kova vääntö oli sillon 2005 syksyllä, mutta kova vääntö oli, niin
ku vielä kovempi oli niin kun 2006… (F)
Pidemmälle meneviä kumppanuussopimuksia tarjottiin kaikille asiakkaille,
mutta niihin ei ollut valmiutta. Sopimukset olivat pääsääntöisesti
perussopimuksia, joissa oli pohjana tuntiveloitus ja joissa seurattiin tarkasti
oikeaa kirjaamista ja veloitusta. Perusteena oli muun muassa se, että OnePoint
Oy:tä piti pystyä vertaamaan myös muihin toimittajiin yhtäläisillä mittareilla.
Teknisissä palveluissa, jotka olivat hieman yli 63 % OnePoint Oy:n myynnistä,
päädyttiin siis varsin perinteisiin ratkaisuihin. Poikkeuksen teki asiakas, joka oli
uusia sopimuksia neuvoteltaessa jo kokonaan valmis kumppanuussopimukseen.
Infrastruktuuripalvelut, jotka olivat välttämättömiä palveluita vanhan Kemiran
alueen yrityksille, kattoivat myynnistä vähän alle 30 %. Tukipalveluiden myynti
oli hieman alle 10 %. Infrastruktuuripalveluista oli maksettu
omakustannusperiaatteen mukaan. Kun OnePoint Oy tuli asiakkaan luo uusien
hintaehdotusten kanssa, alkoi välttämättömän, mutta tuottamattoman
infrastruktuurin merkitys kirkastua asiakkaille. Infrastruktuuripalveluilla ei
OnePoint Oy:n olisi asiakkaiden mielestä pitänyt tehdä tuottavaa liiketoimintaa.
Ja sitte nää, nää hinnottelumallit, varsinki tää infran hinnottelu. Ett ku
aikasemmihan meill oli tavallaan vaan, että oli hyödykkeellä tietty hinta. Ja
se oli kaikki siinä, siinä veden kuutiohinnassa oli niin ku kaikki siihen
kuuluvat kustannukset ja se oli niin ku ainoastaan tällanen
omakustannusperiaate, että. Se vaan katto ne kulut. Nythän, nyt, kun se on,
sillä pitää elää, niin siihen piti keksiä uusia hinnottelumalleja, että miten. Ja
se oli kova vääntäminen esimerkiks viime syksynä meiän asiakkaitten kanss,
(F)
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Meillä se tuotiin niin ku, ymmärrys kasvo joillakin sen niin kun rahan kautta
ja niitten neuvotteluitten kautta, … (G)
Kun neuvotteluja jatkettiin, ja aikaa kului, olivat asiakkaat ehtineet miettiä
vaihtoehtojaan. Tilanne oli se, ettei varsinaisia vaihtoehtoja ollut.
Infrastruktuuripalvelut maksoivat enemmän kuin aiemmin ja OnePoint Oy:llä oli
niiden suhteen monopoliasema. Kaikkien etu kuitenkin oli, että infrastruktuuri
pidettiin kunnossa ennakoiden tulevaisuuden tarpeita, jotta liiketoiminta saattoi
jatkua ja kehittyä häiriöittä. OnePoint Oy:n palveluiden uudet
hinnoitteluratkaisut menestyivät paremmin juuri asiakkaille välttämättömissä
palveluissa, eli niissä palveluissa, joita he eivät voineet kilpailuttaa vastaavasti
kuin teknisiä palveluita.

Asiakasymmärrys kehittyy
Kemira Oyj:n Kokkolan yksikön jakautuessa vuonna 2004 useampaan uuteen
työyhteisöön, tuli jokaiselle opeteltavaksi uudet roolit. Niin OnePoint Oy kuin
asiakkaansakin lähtivät eri lähtökohdista kuin aiemmin. Samoin kuin selvitettiin
henkilöstön tarpeita ja toiveita, otettiin toiminnan lähtökohdaksi myös
asiakkaiden näkemykset ja tarpeet. OnePoint Oy teki asiakaskartoituksen ja
haastatteli asiakkaitaan heti vuoden 2004 aikana. Palautteena tuleva yritys sai
2500 riviä kommentteja. Palautteita arvioitaessa kiinnitettiin huomiota sellaisiin
alueisiin, joissa asiakkaat kokivat olleen eniten puutteita.
Myyjän ja ostajan eli toimittajan ja asiakkaan roolien opettelu ei ollut
helppoa, vaikka oli kyse vanhoista yhteistyökumppaneista. Taustalla oli vanha
toimintamalli, josta ei ollut mahdollista päästä kerralla eroon, vaikka siihen
pyrittiinkin. Tilanne eri asiakkaiden kanssa ei ollut identtinen. Siinä missä yksi
asiakas asetti hyvinkin selviä rajoja, oli muita, joiden kanssa tilanne kehittyi
joustavammin. Monessa tapauksessa toinen osapuoli tunnettiin hyvin ja tarpeet
ja osaaminen olivat tuttuja. Kun esimerkiksi kunnossapitoa oli tehty eri laitoksiin
vuosikymmeniä, tunnettiin asiakkaiden tuotantoprosessit, kemialliset ongelmat,
materiaalipuolen ongelmat jne. OnePoint Oy:n osaamisen saattoi siten ajatella
olevan erittäin sopivaa teollisuusalueen asiakkaille. Lisäksi vanhan Kemiran
alueen yritykset olivat suurelta osin edelleen linkittyneinä toisiinsa muun muassa
kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän kautta. OnePoint Oy tunsi ja osasi
asiakkaidensa prosessit perusteellisesti ja alueen muidenkin yritysten prosessit
tunnettiin hyvin. OnePoint Oy:ssä jokaisella asiakkaalla oli nimetty
asiakasvastaava, joka koordinoi tapaamisia, huolehtii neuvotteluista ja
sopimuskatselmuksista.
…sitä on lajaasti käytetty ja kaikki käyttää sitä, niin. Niin mehän ollaan
tavallaan niin ku sidottu ne asiakkaat tän Artun välityksellä yhteen (F)
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Kemira Oyj:n sisäisessä toimintamallissa kunnossapito-osasto oli tottunut
toimimaan varsin itsenäisesti. Kunnossapito-osasto esitti tuotannolle työn
tekemistä saman tien tai aina tehtävästä työstä ei edes kerrottu etukäteen.
Tehtaan käyttö oli myös saattanut ohjautua sen mukaan, missä kohden
kunnossapito halusi ja tarvitsi käyttökatkokset, joten kunnossapidon tehtävä ja
rooli oli ollut varsin hallitseva.
Vanhojen toimintamallien lisäksi erilaiset asenteet ja mieltä painamaan
jääneet vanhat asiat saattoivat uudessa tilanteessa nousta korostetusti esiin.
Jotkut asiakkaat painottivat neuvotteluissa yritysten jakautumista ja eri rooleja
odotettua voimakkaammin ja ottivat asiakkaan roolin selvästi käyttöönsä.
Asiakkaalla oli valta päättää ja vaikuttaa siihen, ostetaanko ja mihin hintaan.
Lisäksi pieneltä tuntuvat asiat saattoivat nousta merkittävyydessä varsin
korkealla. Liikevaihto eri yritysten välillä oli esimerkiksi miljoonia, mutta siitä
huolimatta muutaman kymmenen euron laskutusvirheet saattoivat nousta
tärkeäksi keskustelun aiheeksi. Toiminnalle oli haettava mandaatti asiakkaalta,
joten tilanne oli muuttunut aivan erilaiseksi kuin aiemmin, jolloin kunnossapidon
omat tarpeet ohjasivat toimintaa enemmän. Asiakkaiden vaikutusvalta oli
kasvanut.
Ja nyt, kun ne pääsee siitä sitten siihen asemaan, että pääsee niin kun
toimittajaa kurmuuttamaan niin kun kunnolla tänne, tähän omaan sisäiseen
palveluun, niin se lähetään sieltä pohjalta sitten, ett otetaan ne kaikki, kaikki
asiat käyttöön, että, tuota niin, näytetään, ett meillä on tää valtikka ja raha.
(D)
Aiempien kollegojen muuttuessa toisaalta asiakkaiksi ja toisaalta toimittajiksi
jouduttiin miettimään uusi toimintamalli. Käytännön tasolla oli hyväksyttävä
esimerkiksi, että asiakkaalle ei voi sanoa mitä vain ja jokainen hyvin hoidettu
tehtävä antoi mahdollisuuden uuteen kauppaan. Mikään itsestäänselvyys tämä ei
kuitenkaan ollut. Roolien muuttuessa asiakkaan ja myyjän osaaminen nousi
keskeiseksi kysymykseksi. Kuten kaikessa muutokseen liittyvässä, roolien
omaksuminen ei ollut yksinkertainen ja helppo prosessi. Se vei aikaa.
Asiakkaiden perusteellinen tunteminen, asiakkaiden määräävän aseman
ymmärtäminen sekä uusien myyjän ja asiakkaan roolien oppiminen edellyttivät
OnePoint Oy:ssä asiakassuuntautuneisuuden omaksumista.
Vaikeus varmaan on ollut että on oltu samassa firmassa ja nyt me ollaan oltu
eri firmassa. Nyt meidän pitää myydä toisillemme. Toisen pitää ostaa ja
toisen pitää myydä. Onko se helpompaa toiselle, mä uskon, että ei… (C)
Ja sitte toinen on tietysti kanssa, että tulla niin kun sellasesta, että yhdestä
perheestä muuttuakin toimittajaksi ja asiakkaaks, niin, niin, tuota, se ei oo
ihan niin yksinkertanen prosessi kuitenkaan, että… (D)
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Luottamuksen ja epäilyn vuoropuhelu
Monelle asiakkaalle ja alueen toimijalle OnePoint Oy:n perustaminen tuli
yllätyksenä. Tilanne oli sekä asiakkaille että OnePoint Oy:lle uusi ja sitä
verrattiin avioeroon. Erityistä pohdintaa herätti se, että kollegoina toimineiden
henkilöiden välillä ei luottamus ollutkaan itsestään selvää, vaikka aiempien
pitkien suhteiden perusteella niin oli oletettu. Kumppanuussopimukset,
läpinäkyvyys ja luottamus olivat enemmän sanoja kuin todellista toimintaa. Erot
olivat eri asiakkaisiin erilaisia. Toisten kanssa keskusteluyhteys katosi kokonaan,
toisten kanssa se säilyi. Kun aikaa kului, alkoi keskusteluyhteys hiljalleen palata
ja asioita voitiin lähteä viemään eteenpäin. Eroaminen oli prosessi, jossa
vaiheittain palattiin uudelleen suhteeseen, ei kuitenkaan samanlaiseen kuin
aiemmin.
…tää on vähän, ehkä vähän niin ku semmonen niin ku avioerotilanne
tavallaan. Että ensinnä niin ku ollaan hyvinki kaukana ja sitte pikku hiljaa
aletaan ymmärtää, että ehkä näitä palv, me tarvittaski toisiamme tässä,
näitten asioitten hoitamisessa. Jotain samantyyppistä varmaan on tässä
havaittavissa. (F)
Yrityksissä oli muuttumassa myös henkilöstö. Ikääntyminen toi mukanaan
sukupolvenvaihdoksen. Samalla kun yritykset ”erosivat”, hävisi tärkeää tietoa ja
katosi se kokonaiskuva, jonka pohjalle luottamusta olisi saattanut rakentaa. Myös
historian painolastilla oli merkitystä. Vaikka roolit muuttuivat, taustat pysyivät
samoina ja vanhat asenteet ja tavat säilyivät. OnePoint Oy:n ja asiakkaiden
suhteissa vuosien varrella saavutettu toisen osapuolen tuntemus ei siirtynyt
kokonaan ja suhteen kehittämisen kannalta ei toivotut, aiemmat mallit taas osin
siirtyivät.
Epäily OnePoint Oy:n toiminnan ja osaamisen suhteen tuli näkyväksi
neuvotteluissa. Uuden yrityksen mahdollinen menestys ei ollut helppo asia
hyväksyä. Pelko siitä, että toinen osapuoli huijaa, oli nähtävissä. Laskutusten
aiheellisuutta,
kustannusten
ja
veloituksen
oikeellisuutta
epäiltiin.
Asiakassuhteessa koettiin byrokraattisuuden lisääntyneen muun muassa
erilaisten hyväksyttämismenettelyiden lisääntymisen myötä. Kaiken kaikkiaan
uudessa tilanteessa toisen toimintaa epäiltiin enemmän kuin aiemmin. Suhteessa
koettu eroprosessi, aiemman tiedon ja tuntemuksen puute tai toisaalta vanhan
toimintamallin siirtyminen ja toisen epäileminen eri tilanteissa kuvasivat
luottamuksen häviämistä suhteessa.
…näitä fraasejahan on aika paljon näissä, niin, niin, tuota, on se aika
raadollista käymistä kuitenki sillä tavalla, että, ett kaikki pelkää, että toinen
huijaa. …että sitä ei pystytä lähteen siitä, että näähän on osannu tän homman
ennenkin. (D)
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Elikkä ei se, ei sitä niin ku luottamusta siellä sillä tavalla ole, että, että oltas
niin ku valmiina ottamaan se, että, että hyvä, toi voi pärjätä, ett me ollaan
valmiita maksamaan tän, tän asian sujumisesta tämän verran ja jos toinen
onnistuu sillä tekemään tilin, niin hyvä niin, jos me onnistutaan niin kun tää
saamaan niillä kustannuksilla, mitä me halutaan. (D)
Sopimuksia saatiin kuitenkin tehtyä. Sopimukseen pääseminen vaati, että
asiaa perusteltiin ja keskusteluja käytiin riittävän kauan, jotta kaikki ymmärsivät
perusteellisesti mistä muutoksessa oli kyse ja epäluulot osapuolten väliltä
hälvenivät. OnePoint Oy:ssä oli ratkaisuja mietitty pitkään ja neuvottelijat
ymmärsivät, että myös toiselle osapuolelle, asiakkaalle tulee antaa aikaa
prosessoida tehtyjä ehdotuksia, jotta yhteinen ymmärrys löytyisi.
Se on sulla itellä niin ku selvänä se homma päässä ja sitte sä meet johonki
ensimmäiseen neuvotteluun, niin ei voi olettaakaan, tota niin, että kaverit niin
ku heti naksahtaa tosta, että selvä, tää on hieno homma (E)
OnePoint Oy:ssä tunnistettiin ristiriidat ja kunnioitettiin muita yrityksiä.
Pikkuasioihin ei takerruttu ja henkilöt totesivat, että traumoja ei tiukissakaan
neuvotteluissa päässyt syntymään. Henkilösuhteet säilyivät uudesta tilanteesta
huolimatta kunnossa, joten moni asia saatiin pitkien neuvotteluiden jälkeen
sovituksi ja vietyä eteenpäin. Tämä todettiin myös asiakkaiden taholta.
Henkilötasolla luottamus suhteessa säilyi. Myös hyvin tehty työ vakuutti
asiakkaat siitä, että toimittajalta löytyi ammattitaitoa ja osaamista. Palveluiden
toimittamisen myötä opittiin tuntemaan paremmin, luottamus alkoi kehittyä ja
epäluulo hälvetä.
Meidän idea on ollut se, että minimoidaan nämä ristiriitaisuudet, mitkä tulee
väliin. Kuitenkin kunnioittaen toista yritystä ja ymmärtäen, että me tehdään
businesta keskenämme… (C)
Sinällään kuitenkin keskusteluyhteys on toiminut, sitä ei voi moittia, että
siellä on meidän mielestä hyviä ammattitaitoisia henkilöitä hoitamassa tuota,
että siitä ei ollut kysymys. (H)
OnePoint Oy:n ja asiakkaiden suhteissa luottamus muuttui. Luottamuksessa
oli osittain lähdetty jopa alemmalta tasolta kuin aivan uuden toimittajan
aloittaessa palveluiden myymisen asiakkaille. Luottamus oli rakennettava
uudelleen askel askeleelta, ilman että eri vaiheiden yli pääsi hyppäämään pitkään
kestäneen, aiemman suhteen perusteella. Prosessi vei aikaa, mutta pienin askelin
ja vaihe kerrallaan suhteessa päästiin eteenpäin. Ymmärryksen lisääminen,
henkilötason luottamuksen säilyminen, onnistuneet palveluprosessit ja pienin
askelin eteneminen auttoivat suhteen ja luottamuksen rakentamisessa. Luottamus
elää ja muuttuu suhteen mukana, eikä sen säilymistä voi muutostilanteessa pitää
selviönä.
136

Että tietysti se, tämmönen pikkuaskelilla eteneminen, niin ehkä tuo
semmosen tukevamman pohjan sille hommalle. Ihmiset oppii tunteen
toisiaan ja luottaan toisiinsa… (E)

4.4.3. Johto
Kemira Oyj:n strategian uudelleen suuntaaminen ja palveluyksikön mahdollinen
yhtiöittäminen toivat mukanaan muutoksen Kokkolan yksikköön. Muutos
näyttäytyi monelle mahdollisuutena uuteen, sillä muutosta saattoi ohjata
aktiivisesti. Oli henkilöitä, jotka alkoivat tunnistaa ympäristössään muita
”kemiralaisia”, jotka näkivät muutoksen positiivisena tekijänä. Samalla
mietittiin, kuka tai ketkä olisivat ne henkilöt, jotka johtaisivat muutosta.
Henkilöille, jotka olivat mukana suunnittelemassa ja selvittämässä uuden
yrityksen alkua, oli yhteistä mahdollisuuden näkeminen muutoksessa ja halu
pitää palvelut yhtenä kokonaisuutena.
Näkee, että näin se tulee menemään, eikä mitään jarrutuksia tarvi tehdä.
Lähtee sillä tavalla ohjaamaan sen määrättyyn suuntaan. Sillä aina kun
muutos tapahtuu, silloin sulla on mahdollisuus ohjata sitä. (C)
OnePoint Oy:n johtamisjärjestelmässä johtajat vastasivat kukin omasta
osastostaan, joita olivat materiaalitoiminnot, suunnittelu, kunnossapito,
automaatio ja laadunvalvonta. Tämän lisäksi osalla kyseisiä johtohenkilöitä oli
vastuullaan yrityksen sisäinen toiminto. Kaikkien edellä mainittujen osastojen
johtajat olivat myös asiakasvastuullisia johtajia. Asiakasprosessit olivat
horisontaalisia, joten asiakasvastuullinen henkilö myi kaikkien osastojen
palveluita vastuullaan oleville asiakkaille. Toimitusjohtajalla oli yrityksen
johtamisen lisäksi vastuullaan uusien asiakkaiden hankinta.

Erilainen avoimuus
Johtamisjärjestelmässä ja organisaatiota rakennettaessa pyrittiin olemaan
mahdollisimman avoimia. OnePoint Oy:n johto päätti heti toiminnan alussa, että
asioita ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin, vaan haetaan systemaattisesti
yhteistyötahoja, joiden avulla liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä viedään
eteenpäin. OnePoint Oy käytti itse muita toimittajia aina, kun se
palvelukokonaisuuden toteuttamisen kannalta oli järkevää. Kukaan OnePoint
Oy:n toimittajista ei kuitenkaan noussut merkittävään asemaan. Lisäksi yhdessä
tekeminen näkyi erilaisten viranomaiskontaktien ja kehittämisorganisaatioiden
määrässä. Aivan ensimmäiseksi otettiin yhteyttä Keski-Pohjanmaan liittoon, joka
alkuvaiheessa näyttelikin tärkeää tekijää yrityksen toiminnassa. Myös Kokkolan
kaupunki tuli mukaan yhteistyöverkostoon. Eri projektien osalta oltiin
yhteydessä muun muassa Tekesiin, joka ei kuitenkaan nähnyt uutta
137

palvelukonseptia riittävän mielenkiintoisena. Alussa uuden liiketoiminnan
laskelmissa auttoi KPMG. Chydenius-instituutti teki asiakaskartoituksen,
henkilöstön kehittämisessä ja kartoituksessa oli apuna Open Progress Oy.
Merkittävä rooli oli Eera Finland Oy:llä, joka teki teollisuusalueen
yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen sekä jatkoi prosessissa kehittäjänä. Apua
infrastruktuuripalveluiden hinnoittelemissa etsittiin VTT:n Tampereen
toimistosta, josta tilattiin myöhemmin alueen kattava infrastruktuuripalveluiden
kehitysprojekti. Erilaiset asiantuntijaorganisaatiot otettiin siis mukaan
kehittämään liiketoimintaa, johtoryhmässä oli laaja edustus yrityksestä, ja
asiakkaista koottu raati arvioi ja kommentoi OnePoint Oy:n laatiman
liiketoimintakonseptin.
Päätettiin välittömästi me ei aleta leikkiin omassa hiekkalaatikossa vaan että
nyt otetaan yhteyttä ja harrastetaan seksiä joka suuntaan (C)
Yhteistyö ei kiinnostanut itseisarvona, vaan sitä haluttiin tehdä tuloksellisesti.
OnePoint Oy:ssä oli strateginen halu kehittää liiketoimintaa sidosryhmien kanssa
kannattavasti eteenpäin. Sidosryhmien kanssa yhdessä tekeminen oli siis
strateginen valinta, jolla haluttiin erottautua muista toimijoista. OnePoint Oy:n
palveluvalikoima oli laaja. Liiketoimintakonseptina oli ”kaikki palvelut yhdestä
pisteestä”. Palveluilla katettiin asiakkaiden koko tuotantoketju, ja osaamista
haluttiin hyödyntää uudella tavalla. Yritykselle luotiin oma selkeä identiteetti,
sekä erottuva nimi
ja logo kuvaamaan liiketoiminnan ideaa.
Liiketoimintakonseptilla haettiin erilaisuutta muihin palveluntarjoajiin nähden.
OnePoint Oy:llä oli selkeä ajatus erottautua muista toimijoista ja saada
kilpailuetua laajan palveluvalikoiman uudenlaisesta yhdistämisestä sekä tavasta
toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
….jos me ei tehdä sitä yhdessä, me ollaan ihan samanlaisia pömpöleitä kuin
nuo muutkin. Elikä me erotutaan jotenkin. Me hallitaan tämä asia, me
osataan se, miksi me ei kombinoitaisi ja hyödynnettäisi sitä osaamista, mitä
meillä on jo ennestään. Se oli itsestään selvää (C)
Uutta organisaatiota päästiin rakentamaan halutuista lähtökohdista.
Konglomeraatin yhden palveluyksikön ja sen järjestelmien muuttaminen
itsenäiseksi pk-yritykseksi vaati paljon erilaisia selvityksiä ja aikaa, jota oli
vähän. Johdon oli keskityttävä uuden rakentamiseen. Myös uuden omistajan
mahdollisuutta lähdettiin heti selvittämään. Työtä oli paljon, eikä johto ehtinyt
hoitaa rutiineita samaan tapaan kuin ennen. Myös henkilöstö joutui kärsimään
tästä tilanteesta, esimerkiksi kehityskeskusteluille ei ollut niiden vaatimaa aikaa.
Johdon työn keskeisiksi asioiksi tulivat eri asiat kuin aiemmin. Prosessien
tarkkaa selvittämistä ja kehittämistä vaati toisaalta kannattavan liiketoiminnan
kehittäminen ja toisaalta yrityksen myyntiprosessi, joka oli koko ajan vireillä.
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Niin, niin, tuota, ne on melkosesti, tuota niin, poikkeavia aikoja ollu, ett ei, ei
niin paljon oo tapahtunu ja niin paljon väännetty, kun tässä on väännetty,
tuota niin, tänä aikana, niin ei mun, mun muistissa (F)
Uuden rakentaminen oli innostavaa, ja yrityksen henkilöstöllä ja johdolla oli
tavoitteet ja päämäärät selvillä. Moneen asiaan piti paneutua huolellisesti ja
prosessi koettiin varsin opettavaisena ja kasvattavana. Johto huomasi, että uutta
osaamista oli kertynyt, mutta toisaalta osaamista myös puuttui. Uutta oli muun
muassa se, aiemmat osaamisalueet piti osata yhdistää uudelleen ja nähdä ne
luovalla tavalla toisin. Johdon työn sisältö muuttui ja vaadittiin uutta osaamista,
koska aiempaan nähden erilaiset tehtävät painottuivat työn sisällössä.

Palveluyksiköstä palveluliiketoimintaan
OnePoint Oy ei enää ollut osa ison yrityksen tuotantoketjua, vaan palvelun
tuottaja. Uuden organisaation synnyttämisessä tarvittiin järjestelmiä ja
järjestelmäosaamista. Erilaisia järjestelmiä oli Kemira Oyj:n ajalta olemassa
paljon. Tietyt järjestelmät säilyivät esimerkiksi ARTTU ja toimivat samalla
vanhan Kemiran alueen asiakkaiden sitouttajina OnePoint Oy:öön. Lisäksi
organisaatiota piti vahvistaa muun muassa omalla talouspäälliköllä ja itpäälliköllä, jotka lisäsivät osaamista tarvittavilla alueilla. Kannattavasta
toiminnasta henkilövaltaisessa yrityksessä tuli toiminnan ohjenuora. Toiminnan
tehokkuus ja yrityksen henkilöstön kapasiteetin kannattava käyttö mahdollistivat
riittävän laskutuksen. Laskutusasteen piti pysyä korkeana, koska OnePoint Oy:n
tapaisessa yrityksessä 80 % kustannuksista on palkkakustannuksia.
Uudessa yrityksessä vanhat järjestelmät vastasivat vain tiettyyn tarpeeseen, ja
siksi henkilöstön oli opeteltava valmistelemaan erilaisia taustaselvityksiä ja
laskelmia. Näkökulma oli vaihtunut isosta yrityksestä pk-yrityksen arkeen.
Erityisen haasteellisena koettiin talouden ja sen toimintaperiaatteiden ymmärrys.
Monia asioita laskettiin ja yhdisteltiin aivan eri tavoin kuin aiemmin oli ollut
tarvetta. Osaaminen oli koetuksella, sillä talouskoulutusta tai taloustaustaa
omaavia ihmisiä ei ollut monta. Niinpä varsinkin yrityksen johto ja asiakkaista
vastaavat henkilöt pääsivät tehokkaaseen talouskoulutukseen ja opettelemaan
yrityksen talouden ja kustannuslaskennan perusteet. Talouden luvut tulivat
kaikille tutuiksi. Erityisesti OnePoint Oy:n myyntiprosessin aikana osoittautui
hyödylliseksi se, että toimintaa oli selvitetty erilaisten laskelmien kautta
perinpohjaisesti. Pyydetyt ja tarvittavat tiedot löytyivät vaivatta ja olivat helposti
kerrottavissa eteenpäin.
Me ollaan hirveesti tehty töitä. Me ollaan opeteltu niin ku esimerkiks
talousasioita, niin ku esimerkiks insinöörinkään ei tarvi niin hirveesti osata
talousasioita, niin me ollaan niin ku ihan oikeesti paneuduttu niihin ja, ja,
tuota, niin on ollu hirveen opettavaista tämä, tämä koko, tää OnePointin
alkutaival…. (F)
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Kemira Oyj:n aikana johdon palavereissa keskusteltiin lähinnä töiden
sujuvuudesta. OnePoint Oy:n toiminnassa keskustelut aloitettiin itsestään selvästi
kannattavuusluvuilla, jotka tuntuivat kasvaneen jokaisen OnePoint Oy:n
työntekijän selkäytimeen. Jos aiemmin Kemira Oyj:n aikana todettiin järkeväksi
tehdä viiden tuhannen euron investointi, oppi OnePoint Oy:n henkilöstö pian
miettimään paljon pienempienkin summien osalta kustannuksia. Palvelun
kustannusten laskeminen osattiin kyllä tarkasti, esimerkiksi kunnossapidon
budjetit olivat osuvuudeltaan erittäin tarkkoja. Oman toiminnan kustannusten
huomioiminen puolestaan oli muututtava paljon tarkemmaksi. Yrityksen
henkilöstön kustannusorientoituneisuus lisääntyi. Talousasioiden oppimisen,
talousjärjestelmien kehittämisen ja kustannusten uudenlaisen huomioimisen
kautta yrityksen talouden kokonaisuus tuli tutuksi ja sitä opittiin hallitsemaan.
Aikasemmin semmoset meni niin kun tossa vaan, niin kun siitä sivusta,
koska sen, sen niin kun osaston omiin kustannuksiin, siellä oli kiinteitten
kustannusten budjetti, mutta ei sitä niin kun muuten, kun sitä ei laskettu
mihinkään, niin kun pysyttiin jollakin tavalla siinä kiinteitten kustannusten
budjetissa, niin hyvä (D)
Uusien asioiden ja toimintatapojen oppiminen koettiin pääsääntöisesti hyvänä
ja mielekkäänä asiana. Näkökulma vaihtui isosta konglomeraatista pk-yrityksen
näkökulmaksi, jolloin toiminta oli joustavampaa, tavoitteellisuus ja
päämäärätietoisuus korostuivat ja erityisesti ajatus omasta elannosta tuli
lähemmäksi jokaista työntekijää. Yrittäjämäinen, aloitteellinen ote tuli
luonnolliseksi liiketoiminnassa.
Palvelut, joita asiakkaille tarjottiin, olivat olleet tarjolla aiemminkin.
Yritystoiminnan muutoksessa palvelun tuottamisen ja palvelukokonaisuuden
hallinnan ymmärrettiin olevan keskeinen asia liiketoiminnassa. Palvelut piti
tuottaa kilpailukykyisesti siten, että kannattava liiketoiminta oli mahdollista.
Liiketoiminnan malli oli Kemira Oyj:n aikana keskittynyt toisille periaatteille ja
erilaisille markkinoille kuin OnePoint Oy:ssä. Toiminta ei ollut aiemmin
markkinoiden ohjaamaa, vaan se perustui pitkälti kunnossapidon tarvitsemiin
tuotannon seisokkeihin. Yhtiöjärjestelmän ja yrittämisen tavan muutos sekä
liiketaloudellisen johtamisen erilaisuus verrattuna aiempaan, ohjasivat ajattelun
OnePoint Oy:ssä tuotanto-ohjautuvasta yrityksestä markkinoita seuraavaksi
yritykseksi. Yrittäjämäinen ote yhdistettynä edellä mainittuun muuttivat
liiketoiminta-ajattelua kohti uudenlaista liiketoiminnan ja kokonaisuuksien
ymmärrystä.
Liiketoiminnan uusi näkökulma, talouden kokonaisuuden hallinta ja palvelun
keskeisyys liiketoiminnassa iskostuivat organisaatioon ja erityisesti sen johtoon
palveluliiketoiminnan oppimisena ja laajempana ymmärtämisenä.
Sanotaan nyt niinku liiketaloudellinen johtaminen on ollut erilaista tässä
aiemmin (D)
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…tuli niinku selkee muutos, se on palvelu se, jota me tuotetaan (D)

4.4.4. Teollisuusalue
Vuosi 2004 oli Kokkolan suurteollisuusalueella ainutlaatuinen. Fortum Power
and Heat Oy, Boliden Kokkola Oy, OMG Kokkola Oy ja Kemira Oyj avasivat
keskustelun alueen mahdollisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä. Ensimmäinen
kokous pidettiin kesäkuun lopussa vuonna 2004. Silloin todettiin, että yhteistyötä
oli yritetty aiemminkin, mutta se oli kaatunut joko resurssipulaan tai siihen, ettei
aktiivista toimijaa ollut löytynyt yhteistyön eteenpäin viejäksi. Kokouksessa
päätettiin, että prosessiin otetaan alueen ulkopuolinen selvitysmies. Alueen
neljällä yrityksellä oli halu kehittää alueen yhteistyötä ja tasapuolisuuden
varmistamiseksi
selvitysmieheksi
valittiin
kilpailuttamisen
jälkeen
konsultointiyritys.
Yhtiöiden pilkkoutuminen, liiketoimintojen myynti ja alueen tiettyjen
avainhenkilöiden vaihtuminen asettivat teollisuusalueen uuden tilanteen eteen.
Aiemmin eri yhtiöiksi eriytynyt Outokummun alue sai seurakseen useaan
yhtiöön jakautuneen Kemiran alueen. Uudenlaisen yhteistyön kimmokkeina
olivat myös alueita yhdistävät tekijät. Alueen teollisuus on hyvin pitkälle
teollisuutta, jossa tuottomarginaalit ovat varsin pieniä. Henkilöstön ikääntyminen
ja sukupolvenvaihdos oli vaikuttamassa koko alueeseen ja erityisesti
kunnossapidon työntekijöihin. Alueelle haluttiin luoda yhtenäinen profiili, joka
tulevaisuudessa tukisi muun muassa uuden työvoiman houkuttelua ja
palkkaamista.
Alueiden välillä oli yhteistä infrastruktuuria. Infrastruktuuripalvelut (vanhalla
Kemira Oyj:n alueella) ja niiden hinnoittelu oli teettänyt varsin paljon töitä
OnePoint Oy:ssä vuoden 2006 aikana. Palvelut olivat olleet alueella
itsestäänselvyyksiä, eikä kukaan ollut valmis maksamaan niistä tai niiden
ylläpidosta enempää kuin aiemmin Kemira Oyj:n aikana. Infrastruktuuri, kuten
alueen yhteinen vesilaitos, uusi tie, yhteinen portti ja aita alueen ympärille,
paineilmaverkko tai autonpesupaikka, olivat hankkeita, jotka enemmän tai
vähemmän nivoivat alueen yrityksiä yhteen.
Yhteistyö yhteistyön vuoksi tai alueeseen kiinteästi liittyvät tekijät eivät
riittäneet alueen yrityksille syyksi lähteä mukaan yhteistyöprosessiin. Jokaiselle
yritykselle oman kilpailukyvyn parantaminen, toiminnan tehostaminen, säästöjen
mahdollisuus ja oman edun huomaaminen mahdollisessa yhteistyössä olivat
tärkeimpiä tekijöitä. Taloudellinen näkökulma oli vahva. Kokkolan
Suurteollisuusalueen yrityksillä oli päällekkäisiä organisaatioita, joiden
toimintoja yhdistämällä tai karsimalla olisi päästy säästöihin. Alueella oli muun
muassa neljä laboratoriota ja kaikilla yrityksillä omat automaatio-osastot.
Säästöjä syntyisi vain, jos päällekkäisistä organisaatioista ja omista resursseista
luovuttaisiin. Tähän alueen yrityksillä ei ollut vielä valmiuksia.
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että sitt, kun päästään niin ku lounaspöydästä vähän etäämmäs, niin, tuota, ja
siihen raadolliseen asiaan, ett pitäs ruveta satsaamaan siihen jotain ja
purkamaan jotaki omaa rakennetta ja asettautumaan niin ku tällasen
palveluyhtiön varaan, niin, niin, tuota, sitt menee jarrut päälle. Ja niin siinä
sitte oikeestaan kävikin, ett ei sitä sitte, semmosta, ihan sen mallista, että
kaikki ostais kaikki palvelut. (D)
Ittekkin rupes huomaamaan niinku etuja (G)
Käytännön yhteistyötä alueiden välillä oli tehty jo aiemmin ja vaikka se ei
ollut laajamittaista, yrityksiä kiinnosti sen lisääminen ja laajentaminen uusille
tasoille. Myös uudet, yhteiset käytännöt ja mahdollisuus verrata omia käytäntöjä
toisten käytäntöihin kiinnostivat alueen yrityksiä. Toisilta yrityksiltä oppiminen
ja yhteistyön laajentaminen eivät heti näkyisi yritysten taloudessa, mutta olivat
strategisia tekijöitä, jotka työnsivät yhteistyötä kohti. Alueen yrityksillä oli sekä
alueeseen itseensä että omaan liiketoimintaan liittyviä syitä lähteä mukaan
vuorovaikutusprosessiin muiden yritysten kanssa.

Yhteistyö virallistetaan
Tehdyssä selvityksessä löydettiin useita konkreettisia kohteita yhteistyön
aloittamiseksi alueella. Konsultointiyritys pidettiin selvityksen jälkeen mukana
alueen eri projekteissa. Alueella aloitettiin yhteistyö, jonka ensimmäisenä
vaiheena oli toukokuussa 2005 julkaistu alueen visio ja alueen nimeäminen
Kokkolan Suurteollisuusalueeksi. Tässä vaiheessa myös uusia organisaatioita tuli
mukaan toimintaan. Yhteistyön olivat aloittaneet Boliden Kokkola Oy, OMG
Kokkola Chemicals Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä Kemiran perinnön
säilyttäjänä OnePoint Oy. Mukana olivat alussa myös muut Kemirasta
irtautuneet yritykset enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Erilaiset
kehityshankkeet vaativat rahaa ja tässä mielessä OnePoint Oy oli alueella
Kemira Oyj:n perinteen jatkaja, vaikka huomattavasti pienempänä ja vähemmän
varakkaana kuin isommat yhteistyökumppaninsa.
Yhteisen vision ja teollisuusalueen muodostumisen jatkoksi päätettiin
mahdollisen yhdistyksen perustamisesta. Tiivis yhteistyö johtikin joulukuussa
2006 siihen, että Kokkolan suurteollisuusalue ry perustettiin ja siihen liittyi
alueelta 12 yritystä. Yritykset halusivat virallistaa hyvin jatkuneen yhteistyön
yhdistyksen kautta ja yhdistyksen perustaminen loi uuden kanavan myös tiedon
välittämiseen alueella.
Kyllähän tää hyvä foorumi tämä Ry minun mielestä antaa niin kuin
semmoisen yhteisen pohjan minkä puitteissa ihmiset voi kokoontua ja alkaa
miettimään rauhassa, se on kaikille puolueeton maaperä siinä mielessä niin
jokainen voi siinä mielessä tuoda niitä ajatuksia kehittämiseen tavallaan ei
olla enää toisen yhtiön alueella tai toisen ison kokonaisuuden alueella vaan
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tämä on puolueeton maaperä kaikille lähteä sitten. Se on ihan hyvä siinä
mielessä. (T)
Aivan kaikki alueen yritykset eivät olleet lähteneet yhdistykseen, vaikka
kaikkia alueella toimivia yrityksiä mukaan kysyttiinkin. Osa yrityksistä oli sen
verran pieniä toimijoita ja niillä oli henkilökuntaa niin vähän, etteivät ne voineet
antaa kehityshankkeeseen paikallisia resursseja mukaan. Toisaalta kaikki eivät
nähneet yhteistyötä ainoastaan positiivisena asiana, varsinkin jos sitä katsottiin
konsernitasolta eikä paikalliselta tasolta. Yhdistykseen kuitenkin liittyi suurin
osa alueen yrityksistä. Yhdistyksen toimintaa ohjasi alueen yritysten edustajista
koottu hallitus ja sen lisäksi yhdistykselle palkattiin sivutoiminen
toiminnanjohtaja.
Kriteerinä yhdistyksen jäsenyydelle oli se, että jäsenellä tuli olla toimipiste
alueella, aktiivista toimintaa ja omaa henkilöstöä. Kannatusjäseneksi otettiin
sitten esimerkiksi alueella palveluja myyviä yrityksiä, joiden toimipisteet olivat
muualla. Heidän intressinsä nähtiin hieman erilaisena kuin alueella yksiköt
omaavien yritysten. Yhdistys ryhtyi myös perimään jäsenmaksu, jonka avulla
saattoi jo tehdä varsin merkittäviä kehittämistoimenpiteitä. Yhdistyksen rooliin
sopi esimerkiksi esiselvitysten tekeminen ja niiden rahoitus jakaantui
jäsenmaksun myötä tasaisesti koko alueen yritysten kesken. Alueen
kehittämisryhmä oli tehnyt hyvää työtä. Alueen johto oli kokoontunut 2,5
vuoden aikana n. 15 kertaa. Se oli varsin paljon verrattuna aiempaan, jolloin
tapaamisia ei ollut. Johto oli aktiivisesti ja sitoutuneesti mukana yhteistyössä.
Tämän alueen yritysjohto on ollut todella aktiivisesti mukana tässä
prosessissa mikä osoittaa sitä että sitoutumista … nimenomaan se, että
johtajat todella pyrkivät siihen tilaisuuteen tulemaan. Tietenkin joskus oli
esteitä, mutta kuitenkin pääsääntöisesti kaikki pääsi paikalle. (Y)
Alueelle kehitettiin erilaisia tapoja, joiden avulla alueen yritykset ja heidän
työntekijänsä pääsivät yhdessä pohtimaan alueen kehitystä ja sopivia
yhteistyömuotoja. Näitä tapaamisia kutsuttiin ideariihiksi, joissa erilaiset
työryhmät työskentelivät ja ideoivat alueelle uusia toimintamuotoja. Yhteiset
ideariihet toivat ruohonjuuritasolta ajatuksia siitä, mihin asioihin tulisi kiinnittää
huomiota. Ideariihillä muokattiin ”maaperää” otollisemmaksi kehittämiselle.
Alueen johto työsti omalla tahollaan pidemmän aikavälin suunnitelmaa ja mietti,
mitä strategisia toimia alueella tulisi tehdä.
Ett näin, näin mä oon niin ku sen kokenu, että. Ett se on hyvä, että nyt se
keskustelu on saatu auki ja ideariihiä pietään ja ideoidaan ja varmasti sieltä
sitte aina poikii jotakin. Mutt sitte, että löytyy se konsensus sitte, kun on
monta tahoo siinä, että kaikilla on aina vähän jonkunlaista ristivetoo, että
joku ei näe sitä asiaa ehkä niin tärkeenä ja sitt, kun tullaan siihen vaiheeseen,
että pitäs ihan oikeesti alkaa joku projekti ja pitäs löytää rahaa, niin yleensä
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mun mielestä se näyttää, että se siinä vähän sitte niin ku rupee. Ett niin kauan
kun ideoidaan, niin kaikill on kivaa ja hyviä ideoita tulee. (E)
Yhdistyksen tehtäväksi jäi eri hankkeiden vieminen eteenpäin. Yhdistyksen
haasteena oli löytää tekijä tai taho, joka olisi motivoitunut ja innostunut
toteuttamaan yhteiseksi sovittuja hankkeita, joiden kautta vähitellen alueelle
alkaisi muodostua yhteisiä käytäntöjä. Alueen tiedonkulun kehittäminen ja
yhteinen visio sekä yritysjohdon ja koko henkilöstön osallistuminen
suunnitteluun pyrkivät tuottamaan alueelle yhteisen näkemyksen, johon kaikki
sitoutuvat. Vielä ei kuitenkaan oltu aivan niin pitkällä ja epäilyn ääniäkin kuului.
Epäilyistä huolimatta yhteistyön aikaan saamiseksi ja kehittämiseksi alueen
kehittämiseen osallistuvien taustalla oli erilaisia yhteistyötä edistäviä tekijöitä ja
yhteisesti sovittu päämäärä.

OnePoint Oy alueen kehittäjänä
Teollisuusalueen yhteisen näkemyksen vahvistaminen ja Kokkolan teollisuuden
kehittäminen kokonaisuudessaan oli OnePoint Oy:n oman kehittymisen kannalta
järkevää. Alueen yritykset olivat myös osittain mukana muokkaamassa OnePoint
Oy:n liiketoimintakonseptia. Kun OnePoint Oy oli muodostumassa ja alueen
palveluitten organisointia, tuottamista ja hankkimista suunniteltiin, oli alueen
yrityksillä ajatus OnePoint Oy:n roolista keskeisenä toimijana.
Eli me ollaan sparranneet silloin kun OnePoint teki liiketoimintasuunnitelmansa niin se oli tällä kehitysryhmällä kommentoitavana…(Y)
Liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti OnePoint Oy otti alueen
kehittämisessä merkittävän roolin, ajatellen sen satsauksena tulevaisuuden
toimintaan. Toimitusjohtaja ja yrityksen muu johto vei asiaa voimakkaasti
eteenpäin. Yksin ei muutoksia voinut tehdä, oli oltava joku, joka uskoi vahvasti
asiaan ja otti hoitaakseen ”matkasaarnaajan” roolin. OnePoint Oy toimi
alullepanijana, primus motorina alueen hankkeille oman toimintansa
kehittämisen ohella. OnePoint Oy:n vetäjät lähtivät aktiivisesti mukaan alueen
yhteistyöprosessiin ja ottivat vastuun erilaisista aluetta koskevista selvityksistä.
OnePoint Oy keräsi alueen yritykset johdon tapaamisiin ja yhteisille
tutustumismatkoille. Vastuu alueen yhteistyöstä ja sen eteenpäin vieminen
nähtiin osana strategista markkinointia. Muut yritykset osallistuivat omien
aikataulujensa mukaan. Uskottiin, että onnistuneet hyvät esimerkit pohjustaisivat
etenemistä ja antaisivat uskoa myös niille yrityksille, jotka eivät olleet vielä
valmiita yhteistyöhön.
…ja tietenkin sieltä on tullut ideoita tämän alueen kehittämiseen koko ajan.
X on ollut todella aktiivinen siinä suhteessa. (Y)
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Ennen yhdistyksen syntymistä OnePoint Oy teki konsulttiyrityksen
avustuksella teollisuusalueen projekteja. Näissä yhteyksissä koettiin, että
OnePoint Oy oli alueen talkootyöläinen. Tehtyä työtä ei voitu laskuttaa miltään
taholta, vaan kulut jäivät OnePoint Oy:lle. Vaikka tämä olikin ollut OnePoint
Oy:ltä selkeästi valittu tapa toimia, Suurteollisuusalueen yhdistyksen
perustaminen helpotti tilannetta. Joidenkin kehittämishankkeiden eteenpäin
viemistä kuvattiin ”kivireen vetämiseksi”. Kun vastuu hankkeista siirtyi
yhdistykselle ja muutkin yritykset osallistuivat enemmän, väistyi OnePoint Oy:n
kokema suora vastuu hankkeista. Aiemmin joillakin yrityksillä oli ollut
epäilyksiä yhteistyön järkevyydestä, eli hyödyttääkö se heitä suoraan vai ei,
mutta yhdistyksen myötä ymmärrys lisääntyi. Opittiin, että kaikkien hankkeiden
ei tarvinnut olla yhtä merkittäviä kaikille ja omaakin osaamista kannatti jakaa, se
ei ollut keneltäkään pois.
OnePoint Oy kantoi vastuuta ja investoi alueen yhteisiin hankkeisiin
tekemänsä strategisen linjauksen mukaan. Pelkkä linjaus ei kuitenkaan riittänyt,
vaan OnePoint Oy:n johto huomasi, että ilman innostuneisuutta, sitkeää asian
esille nostamista ja halua tehdä asioiden eteen, ei yhteistyötä voi edistää. Hyvä
henki ja aito prosessissa mukana oleminen koettiin tärkeäksi yhteistyön
kehittymiselle. Yhteistyön kehittämisessä oli oleellista löytää aktiivinen tekijä ja
vastuunottaja, joka kehitti yhteistyötä eri tavoin aidosti hyvässä hengessä.
Meill on ollu tommonen, vois sanoa niin ku jonkin näkönen drive päällä, että,
tota niin, kuitenki, että on ihan oikeesti haluttu niin ku viiä näitä asioita
eteenpäin. (F)
Vanhan Outokummun ja Kemiran alueiden välillä oli ollut epämuodollista ja
pienimuotoista yhteistyötä koko historian ajan. Yhteistyö oli näkynyt tarjottuna
apuna, kollegoiden välillä oli siirretty ja lainattu osia sekä laitteita. Luottamus oli
toiminut pienimuotoisessa yhteistyössä, mutta uudessa, laajemmassa tilanteessa
teollisuusalueella se ei riittänyt. Varautuneisuus ja toisten motiivien epäily osoitti
jonkinlaista luottamuspulaa alueella.
Avainasia, että. Esitetään hyvä idea, esimerkiks joku ja, ja, tota, niin se on
ihan pomminvarma niin ku periaatteessa, että näin tää kannattas tehä ja näin
tää ilman muuta ois hyvä. Mutt sitte alkaa justiin se, tota niin, ihmisten, tota
niin, välinen juttu, että joku rupee miettiin, että onko toisella joku ketunhäntä
kainalossa ja … (E)
Yhteistyön järkevyys asetettiin kyseenalaiseksi, ja perinteinen asetelma
Kemiran ja Outokummun alueiden välillä heräsi eloon. Vanhoja asenteita ja
ajatusmaailmaa ei muutettu nopeasti. Muiden yritysten henkilöstö oli kokenut
OnePoint Oy:n roolin ristiriitaisesti. OnePoint Oy:n aloittaessa toimintansa, moni
teollisuusalueen
työntekijä
oli
ajatellut,
että
OnePoint
Oy:n
liiketoimintakonsepti, palvelut yhdestä pisteestä, olisi uhka työpaikalle. Kun yksi
alueen yrityksistä otti merkittävän rooli, epäilykset yrityksen motiiveista
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heräsivät. Erityisen selvästi tämä näkyi yhteisissä ideariihissä, jossa eri
organisaatioiden edustajat työskentelivät yhdessä. Tämä olikin yhteistyön ja
suhteiden kehittymisen esteinä.
Ja ne teki ryhmätöitä ja niin edespäin siellä. Meidän porukoilta tuli sieltä
semmosta viestiä, että siell oli OnePointilaisten osittain vähän vaikea olla. Eli
niissä joissakin ryhmissä synty vähän semmonen niin ku vihamielinen
ilmapiiri OnePointia kohtaan, kun se nyt on tässä niin kun viemässä muitten
työpaikkoja, ett, ja tarjoutumassa niin kun yhteistyöhön kaikennäkösissä
jutuissa ja tekemään näitä asioita niin ku koko alueen nimissä. (G)
Uuden liiketoiminta-ajattelun tuominen alueelle ei ollut niin nopea ja
yksinkertainen prosessi kuin OnePoint Oy:n henkilöt olivat alussa ajatelleet. Isot
linjat alueen yhteistyölle oli jo sovittu. OnePoint Oy:ssä nähtiin, että pienin
askelin etenemällä epäluulot ja ristiriidat voidaan jättää taakse. Työtä oli tehty
kovasti ja välillä se oli ollut hyvinkin raskasta. Yhteistyön ajateltiin kehittyvän
paremmin ja odotukset muutoksen nopeudesta olivat olleet liian suuret. Silti
tehtyä työtä ei pidetty turhana, vaan nähtiin, että sen avulla oli luotu pohjaa
tulevaisuuteen. Usein ajatukset, jotka eivät saaneet heti tuulta siipiensä alle,
nousivat myöhemmin esiin, hieman erilaisina, mutta toteuttaen alkuperäistä
suunnitelmaa.
Varmimmin
etenivät
konkreettiset
hankkeet,
kuten
infrastruktuuriin liittyvät. Ne pohjustivat suhteita ja syntyvää luottamusta.
Yhteistyö kehittyi alueella askeleittain. Yhteistyösuhteen rakentaminen vei aikaa
ja vaati paljon työtä sekä luottamuksen olemassaolon.
Kun mä oon ite niin ku kanss niin ku sitä pelänny, että, että käy, kävi,
käyköhän tässä niin, että me oltiin liian aikasin. (E)
Niin, ei. Se on aivan taivaan tosi, että kyllähän me on niin ku paljo muutettu
tätä tässä jo, ja tätä ajattelumaailmaa ja tämmöstä. Mutta ei ihan keretty
tarpeeks mun mielestä vielä muuttaa. Mutta se oli just se, että muut ei vaan
kerenny ihan mukaan siihen. Ehkä mentiin niin ku liian nopeesti. Mä tässä
just kerran muuten mietinki, että oisko pitäny tehä niin, että se OnePoint olis
perustettu ja sitte ois reilusti niin ku tehty vaan sitä työtä niin ku pari vuotta.
Sitte vasta ois käynnistetty se myyntiprosessi. Että nyt se, kaikki meni. Siis
sillon ehkä, sillai ehkä ne ois paremmin kerenny niin ku muut tässä,
ympäristö niin ku mukaan tähän. (F)

4.4.5. Omistajat
Omistaja Kemira Oyj oli OnePoint Oy:n muodostumisen kannalta tärkeässä
asemassa. Palveluyksikön tulevaisuuden suuntaviivat olivat omistajan käsissä,
vaikka eri vaihtoehdot toimintatavaksi esitteli ryhmä, jossa Kemira Oyj:n
Kokkolan toimipisteellä oli vahva edustus. Ensimmäiseksi omistajalta saatiin
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valtuutus lähteä selvittämään palveluyksikön eri vaihtoehdot. Pian kartoituksen
ja eri vaihtoehtojen esittelyn jälkeen sovittiin omistajan kanssa, että itsenäinen
palveluyhtiö on toiminnan muoto, johon pyritään. Kemira Oyj antoi OnePoint
Oy:lle aikaa etsiä uutta omistajaa ja oli itse kiinnostunut omistajuudesta vain niin
kauan, kunnes uusi omistaja löydetään. Kun uuden yhtiön muodostamisesta oli
päätetty, ei Kemira Oyj omistajan roolissaan asettanut suuria rajoitteita
toiminnalle. Ison konglomeraatin osana päätökset oli tehty pääkonttorissa,
eivätkä päätöksentekoprosessit aina olleet nopeita ja joustavia. Paikallisesti
perustettuna pk-yrityksenä OnePoint Oy sai laajemmin sekä itsenäistä
päätösvaltaa että toimintavapautta.
Erilaisia omistajavaihtoehtoja selvitettiin alusta alkaen muun yrityksen
kehittämisen rinnalla. Yhtenä mahdollisuutena OnePoint Oy:lle suunniteltiin
roolia koko Suurteollisuusalueen palveluitten tuottajana tai mahdollisena
yhteisenä hankintaorganisaationa. Tällöin alueen yritysten yhteisomistajuus olisi
ollut OnePoint Oy:lle eräs vaihtoehto. Vastaavia malleja oli löydettävissä
teollisuusalueilta eri puolilta maailmaa. Ajatus vahvistui syksyllä 2005, kun
alueen yritysten johtajat tekivät tutustumismatkan Frankfurtissa sijaitsevaan
isoon teollisuuspuistoon. Siellä toteutettu malli näytti sopivalta myös Kokkolan
Suurteollisuusalueelle. Matkalla sovittiin, että OnePoint Oy tekee ehdotuksen
sen suhteen, miten Suurteollisuusalueen palvelut tulisi järjestää. Saman syksyn
aikana OnePoint Oy sitten valmisteli esityksen sekä entisille Kemiran yksiköille
että Boliden Kokkola Oy:lle, OMG Kokkola Chemicals Oy:lle ja Fortum Power
and Heat Oy:lle. Esityksen hyväksymisen tai hylkäämisen aikarajaksi OnePoint
Oy asetti vuodenvaihteen 2005. OnePoint Oy esitti muille yrityksille ostettavaksi
yrityksestä osan ja tiettyjen toimintojen siirtämisen teollisuusalueen yrityksistä
OnePoint Oy:n hoitoon. Kiinnostusta järjestelyitä kohtaan oli, mutta ehdotusta ei
hyväksytty. Päätökseen vaikutti myös OnePoint Oy:n asettama tiukka aikaraja.
Tämä kävi selväksi viimeistään silloin, kun teollisuusalueen yritykset lähestyivät
omia omistajiaan. Ajatus yhteisestä palveluorganisaatiosta ei ollut läheskään yhtä
selkeä ja kirkas tahoille, jotka eivät olleet paikallisia vaan kansainvälisiä. Vaikka
yritysten alueellisia edustajia ajatus kiinnostikin, ei eri yhtiöiden omistajilla ollut
intressiä lähteä ostamaan osaa OnePoint Oy:stä.
Ja tarkotuksena oliki, että tälle ois löydetty semmonen omistaja, joka ois
ostanu tän koko kokonaisuuden. Elikkä haettiin, että nää meiän asiakkaat ois
tavallaan voinu tulla omistajiks. Elikkä niin ku … sieltä nää GrowHow ja
Kemira ja KemFine ja Tetra. Ja sitte naapurin, naapurista OMG, Boliden. (F)
Mut sitten kun lähdettiin lopullisesti niitä omistuskeskusteluja käymään eli
kuka OnePointin omistaa ja jokainen lähti sitten oman johtonsa puheille
niitten ideoitten kanssa niin kyllä sieltä kaikilta tuli aika nopeasti vastaus että
ei he voikkaan olla mukana. (A)
OnePoint Oy:n tekemissä laajentumissuunnitelmissa koko Kokkolan
teollisuusalueelle ja muille mahdollisille teollisuusaluealueille Suomessa, ei
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Kemira Oyj omistajana antanut tarvittavaa leimaa kunnossapidon tai ylipäätään
palveluiden osaajana. Lisäksi Kemira Oyj:n omistajuus saattoi olla pitkien
perinteiden
vuoksi
myös
rasite
haettaessa
asiakkaita
Kokkolan
Suurteollisuusalueen yrityksistä. Alueen yritykset korostivat, että OnePoint
Oy:ltä puuttui uskottava omistaja ja kunnossapitopalvelun kumppani. OnePoint
Oy lähtikin etsimään uutta omistajaa muualta kuin teollisuusalueelta. Erilaisia
ostotarjouksia tehtiin OnePoint Oy:lle useampia, mutta yritys halusi pitää kiinni
liiketoimintakonseptistaan ”kaikki palvelut yhdestä pisteestä” ja kehittää sitä
edelleen. Uskottavia laaja-alaisia ostajia tai konseptin kehittäjiä ei ollut tarjolla ja
myyntiprosessi venyi.
Uuden omistajan löytämistä hankaloitti siis OnePoint Oy:n peruskonsepti,
kaikki palvelut yhdestä pisteestä. Siinä missä yrityksen henkilöstö ja osin
asiakkaatkin näkivät konseptin uutena, innovatiivisena ja lisäarvoa tuottavana
tekijänä, omistajuuskeskusteluissa konsepti oli rasite. OnePoint Oy:n tarjoamat
palvelut olivat perinteisesti olleet eri aloilla toimivien yritysten valikoimissa.
Sellaista yritystä, joka olisi ollut valmis ostamaan uudella tai ainakin erilaisella
tavalla toimivan OnePoint Oy:n kokonaisuutena, oli vaikea löytää. Kilpailijat
olivat eri vaiheissa kiinnostuneita OnePoint Oy:stä ja valmiita ostamaan sen
osaksi omaa organisaatiotaan. Alueella oli kilpailua muun muassa entisen
Fortum Servicen nykyisen Maintpartner Oy:n taholta. Alueella toimivat myös
isot yritykset kuten YIT ja ABB, mutta ne eivät suoraan keskittyneet samoihin
palvelukokonaisuuksiin kuin OnePoint Oy.
Erityisesti asiakkaiden mielestä OnePoint Oy:n uskottavuus laajana
palvelujen toimittajana kärsi myyntiprosessin pitkittyessä. Kemiralainen tausta,
joka ei tukenut palveluosaamista, oli jo tuonut oman vaikeutensa suhteeseen.
Omistajaroolista tai sen puutteesta tuli rasite myös siksi, että asiakkaat vetosivat
usein prosessin keskeneräisyyteen. Kun uusi omistaja ei ollut selvillä, ei haluttu
tai uskallettu lähteä esimerkiksi pitkiin kehittämiskumppanuuksiin OnePoint
Oy:n kanssa.
Aivan. No, se, kyllä ne, nuo asiakkaan puolelta niin ku ne, yhteyshenkilöt,
joitten kanss, tota niin, näillä tiimoilla niin ku keskustellaan, niin kyllähän ne
on niin ku vaan nyt tässä ootellu, että. Yleensä aina, kun näkee, ne kysyy,
että no, mikä on tilanne, että millon selviää ja. Niin, ett se omistajuus on niin
oleellinen asia tässä. (E)
Pohjolan Voima Oy:n kokonaan omistama voimayhtiö Kokkolan Voima tuli
mukaan omistajakeskusteluun vuoden 2006 lopulla. Neuvottelut etenivät
nopeasti ja pienten omaisuussiirtojen lisäksi tehtiin vuoden lopussa aiesopimus
OnePoint Oy:n koko osakekannan kaupasta 2007 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Aiesopimuksen jälkeen Kokkolan Voima osti loput
OnePoint Oy:stä vuoden 2007 alkupuolella ja siirsi samalla omistuksen
Maintpartner Oy:lle, entiselle OnePoint Oy:n kilpailijalle ja kunnossapidon
ammattilaiselle. Alueelle rakentui OnePoint Oy:n kaupan jälkeen myös OnePoint
Infra Oy, Kokkolan Voiman tytäryhtiö, joka keskittyi Kokkolan
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4.5. OnePoint Oy:n todellisten sidosryhmäsuhteiden
jatkoanalyysi
4.5.1. Johtopäätökset todellisten sidosryhmäsuhteiden analyysistä
OnePoint Oy:n perustamisessa kiteytyi Kemira Kokkolan palveluyksikön muutos
itsenäiseksi palveluliiketoimintaan keskittyväksi pk-yritykseksi. OnePoint Oy
kävi liiketoiminnassaan läpi suuren muutoksen. Luvussa 4.4. käytiin läpi ja
analysoitiin OnePoint Oy:lle määritetyt todelliset sidosryhmäsuhteet. Todellisten
sidosryhmäsuhteiden kohdalla analysoitiin, mitä asioita strateginen muutos vaatii
tai edellyttää kyseisiltä sidosryhmäsuhteilta. Tulokseksi analyysistä saatiin
kategorioita, jotka on edeltävässä luvussa nostettu esiin tekstistä kursiivilla
kunkin sidosryhmäsuhteen kohdalla.
Strategisen muutoksen edellytykset on edellisissä luvuissa analysoitu
sidosryhmäsuhteittain. Analyysi paljasti sidosryhmäsuhteelta edellytettäviä
asioita, jos liiketoiminnan arvon luomisen muutos halutaan saada aikaan ja
vastasi näin osittain kysymykseen, miten arvon luomista voi ymmärtää
liiketoiminnassa. Analyysi ei kuitenkaan kiteyttänyt riittävästi sitä, mikä on
sidosryhmäsuhteiden merkitys liiketoiminnan arvon luomisessa. Yritys nähdään
tässä tutkimuksessa sidosryhmäsuhteiden solmukohtana, joukkona toisistaan
riippuvaisia ensisijaisten sidosryhmien välisiä suhteita. Sidosryhmät toimivat siis
aina suhteessa toisiin sidosryhmiin. Tämä ei tullut tarpeeksi selkeästi esiin
todellisten sidosryhmäsuhteisen analyysissä.
Seuraava askel oli kysyä aineistolta, paljastavatko suhteelta strategisessa
muutoksessa edellytetyt asiat jotakin OnePoint Oy:n liiketoiminnan arvon
luomisesta. Kun haastateltavat puhuivat arvon luomisen muutosprosessista, ja
siitä, mitä se sidosryhmäsuhteelta vaati, mitä olivat ne asiat, joista he todella
puhuivat. Analyysissä palattiin uudelleen sisällön analyysin yläkategorioihin.
Tätä voi kutsua empiirisen analyysin vaiheen kaksi toiseksi askeleeksi,
jatkoanalyysiksi.
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Taulukko 8.

OnePoint Oy:n todellisten sidosryhmäsuhteiden ominaisuudet – vaihe 1

HENKILÖSTÖ
H Yhteinen
L historia
Tiedon
Ö
jakaminen mm.
S osaamisista
T Vuorovaikutus
Ö eri kanavien
kautta
A
S Yhteinen
I historia
A Asiakas
K
A tunnettiin
S Oma
osaaminen:
 Ajattelutavan
muutos
palveluun,
asiakkaaseen
 Uusien
roolien
ymmärrys
 Talouden
ymmärrys
Tiedonvälitys ei
riittävää
Vuorovaikutus
työn tekemisen
tasolla

ASIAKKAAT
Yhteinen
historia
tekemisissä ja
palveluprosessissa
Tieto ei siirtynyt
Byrokraattisuus
lisääntyi
Yhteydessä
toisiinsa
alueen
kehittämisen
kautta

J
O
H
T
O

Yhteinen
historia
Oman roolin
ymmärtäminen
Luottamus,
säilyi
henkilötasolla
Vuorovaikutus
 Suhteet
OnePointtiin
erilaisia mm.
ostamistavat
 Suhteet
muuttuivat,
mutta
säilyivät

Yhteinen
historia
Mukaan omaaloitteisesti
Avoimuus
Vuorovaikutus
Tiedon
jakaminen
Luottamus
säilyi

150

Ei juurikaan
yhteisiä
tapaamisia
liittyen OnePoint
Oy:n
liiketoimintaan

JOHTO
Yhteinen
historia
Luottamus
Vuorovaikutus,
monia kanavia
käytössä
Tavoitteiden
jakaminen
Osalla yhteinen
historia
Asiakkailla
valta-asema
Ero eri
asiakkaisiin
eriasteinen
Vuorovaikutus
 Avoimuus
kahdenkeskistä eri
asiakkaiden
kanssa
 Palveluprosessi ja
hinnat
neuvotteluiden tuloksia
Oma osaaminen
Asiakkaan
osaamiselle
odotuksia
Yhteinen
historia, tavoite
ja muutoshalu
Luottamus
Tieto välittyi
Osaamisen
kehittäminen
 Talouden
kok.valt.
ymmärrys
 Työn painotus
asioissa ja
vastuissa
muuttui
Uusi
näkökulma,
liiketoiminnan
ymmärrys

OMISTAJA
Yhteinen
historia,
yksikkö
tunnettiin
Ei suoraa
vuorovaikutusta

ALUE
Koko alueen
yritysten
henkilöstö
mukaan
kehittämiseen,
vuorovaikutus

Kokkolan
Kemiran
yksiköt
tunnettiin,
yhteinen
historia,
ei suoraa
vuorovaikutusta
Kemira
Oyj:n
rikkihappotehdas myös
asiakas

Asiakkaat
toimivat alueella

Yhteinen
historia
Hyväksyttiin
OnePoint
Oy:n
näkemys
Vapaat
kädet,
omistajan
vaihtaminen
keskeistä

OnePoint Oy:n
johto
hyväksyttiin
toimijaksi
Kemiran jälkeen
Johto tunnettiin
ennestään
OnePoint Oy:n
johdon rooli
tunnustettiin
alueen
kehittäjänä

O
M
I
S
T
A
J
A
A
L
U
E

HENKILÖSTÖ
Yhteinen
historia
Uuden
aloittaminen
tärkeää

ASIAKKAAT
Osin yhteinen
historia
Kemira ei
uskottava
teollisuuden
palveluyritys

Vuorovaikutus
eri yritysten
henkilöstön
kanssa ollut jo
aiemmin
OnePoint Oy:n
henkilöstö koki
roolinsa myös
vaikeaksi,
ristiriitoja

Lähes kaikki
mukana
yhdistyksessä
Oman
liiketoiminnan
kehittäminen
yhteistyöprosessissa

JOHTO
Yhteinen
historia
Avoin pääsy
omistajien
puheille
Samansuuntainen
näkemys
Aktiivisesti
mukaan alueen
kehittämiseen
Avoimuus,
vuorovaikutus
eri
aluetoimijoiden
ja yritysten
suuntaan
Omien resurssien
panostus
Oman
liiketoiminnan
kehittäminen
motivoi
Luottamuksen
saavuttaminen
työn takana
OnePoint Oy
antoi esimerkin
muille

OMISTAJA
Omistaja
valmis
omistuksen
muutokseen

ALUE
Omistajien
historia
tunnettiin
alueella hyvin

Alueella
sijaitsi vielä
yksi Kemira
Oyj:n
yksikkö

Tiedon välitys
Vuorovaikutus
Taustatekijät
vaikuttivat,
valmius
yhteistyöhön.
Yhteistyöprosessi ja sen
kehittäminen
Alueen johto
aktiivista
Alueen yhdessä
tuotettu visio
Luottamus piti
rakentaa,
Vei aikaa ja vaati
työtä
Motivaatio ja
innostus oleellisia

Tehdäkseni kaikki suhteet näkyviksi, jatkoin analyysiä ja taulukoin todelliset
sidosryhmäsuhteet taulukkoon 8. Taulukkoa luetaan ylhäältä alas siten, että
haluttaessa lukea henkilöstön suhteesta asiakkaaseen valitaan vaaka-akselilta
henkilöstö ja pystyakselilta asiakas. Jos taas samaa suhdetta halutaan katsoa
asiakkaan näkökulmasta, valitaan vaaka-akselilta asiakas ja pystyakselilta
henkilöstö. Taulukon harmaisiin alueisiin, kunkin sidosryhmän sisäisiin osioihin
listattiin ne asiat, joita sidosryhmältä vaadittiin, jotta uusi ja aiemmasta eroava
arvon luominen oli mahdollinen eli sidosryhmältä edellytetyt muutokset.
Taulukko 8 kuvaa siis, ei vain suhteita yrityksen ja todellisen sidosryhmän
välillä, vaan suhteet todellisten sidosryhmien välillä. Tämän jälkeen tarkensin ja
selkeytin analyysiä taulukoimalla kahdenväliset suhteet vielä kerran uuteen
taulukkoon (taulukko 9), jotta suhteiden ominaisuudet voidaan kiteyttää.
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Taulukko 9.

OnePoint Oy:n todellisten sidosryhmäsuhteiden ominaisuudet – vaihe 2

Asiakkaat – henkilöstö
Yhteinen historia
tekemisissä ja palveluprosessissa
Tieto ei siirtynyt
Byrokraattisuuden lis.

Henkilöstö – Johto
Yhteinen historia
Mukaan oma-aloitteisesti
Avoimuus
Vuorovaikutus
Tiedon jakaminen
Luottamus säilyi
Henkilöstö – Omistajat
Yhteinen historia
Uuden aloittaminen tärkeää
Henkilöstö – Alue
Vuorovaikutusta eri yritysten
henkilöstön kanssa ollut jo aiemmin
OnePoint Oy:n henkilöstö koki roolinsa myös
vaikeaksi, ristiriitoja
Asiakkaat – Johto
Yhteinen historia
Oman roolin ymmärtäminen
Luottamus säilyi henkilötasolla
Vuorovaikutus:
Suhteet OnePointtiin erilaisia mm. ostamistavat
Suhteet muuttuivat, mutta säilyivät

Asiakkaat – Omistajat
Osin yhteinen historia
Epäilivät Kemiraa omistajana, ei uskottava
Asiakkaat – Alue
Lähes kaikki mukana yhdistyksessä
Oman liiketoiminnan kehittäminen
yhteistyöprosessissa
Johto – Omistajat
Yhteinen historia
Avoin pääsy omistajien puheille
Samansuuntainen tavoite
Johto – Alue
Aktiivisesti mukaan alueen kehittämiseen
Avoimuus, vuorovaikutus eri aluetoimijoiden
ja yritysten suuntaan
Luottamuksen saavuttaminen työn takana
Omistajat – Alue
Alueella sijaitsi vielä yksi Kemira Oyj:n
yksikkö
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Henkilöstö – asiakkaat
Yhteinen historia
Asiakas tunnettiin
Oma osaaminen:
Ajattelutavan muutos palveluun,
asiakkaaseen – vie aikaa
Talouden ymmärrys
Uusien roolien ymmärtäminen
Tiedonvälitys ei riittävää
Vuorovaikutus työn tekemisen tasolla
Johto – Henkilöstö
Yhteinen historia
Luottamus
Vuorovaikutus, avoimuus, eri kanavat
käytössä
Tavoitteiden jakaminen
Omistajat - Henkilöstö
Yhteinen historia, yksikkö tunnettiin
Ei suoraa kanssakäymistä
Alue – Henkilöstö
Koko alueen yritysten henkilöstö mukaan
kehittämiseen, vuorovaikutus
Johto – Asiakkaat
Osin yhteinen historia
Asiakkailla valta-asema
Vuorovaikutus
Avoimuus kahdenkeskistä
Palveluprosessi ja hinnat neuvotteluiden
tuloksia
Oma osaaminen
Uusi näkökulma palveluun
Asiakkaan kehitettävä osaamistaan
Omistajat - Asiakkaat
Kokkolan Kemiran yksiköt tunnettiin,
yhteinen historia, ei suoraa kanssakäymistä
Alue – Asiakkaat
Asiakkaat toimivat alueella

Omistajat - Johto
Yhteinen historia
Hyväksyttiin OnePoint Oy:n näkemys
Vapaat kädet, omistajan vaihtaminen keskeistä
Alue – Johto
OnePoint Oy:n johto hyväksyttiin toimijaksi
Kemiran jälkeen, tunnettiin ennestään
OnePoint Oy:n johdon rooli tunnustettiin
alueen kehittäjänä
Alue – Omistajat
Omistajien historia tunnettiin alueella hyvin
Alueella toimi omistajien yksikkö

Seuraavien lukujen 4.5.2.−4.5.4. alussa esitetään kiteytyksenä harmaissa
laatikoissa ne strategisen muutoksen edellytykset, jotka saatiin tuloksena
edeltävän luvun analyysissä. Keskustelu yhdistyy taulukoissa 8 ja 9
analysoituihin suhteiden ominaisuuksiin. Taulukoihin 8 ja 9 koottiin
sidosryhmäsuhteet sekä suhteissa esiintyneet ominaisuudet arvon luomisen ja sen
muutoksen näkökulmasta. Taulukoissa esitetyt suhteen ominaisuudet ovat:
historia, tieto, osaaminen, vuorovaikutus, luottamus ja tavoitteet. Kaikissa
suhteissa ei esiinny jokaista ominaisuutta, eivätkä ominaisuudet ole
merkitykseltään samanlaisia eri suhteissa.
Luku on jaoteltu siten, että suhteet asiakkaisiin ja omistajiin käsitellään
johdon, henkilöstön ja teollisuusalueen kohdalla. Asiakassuhteista analysoidut
strategisen muutoksen edellytykset esitetään johtoa käsittelevässä kappaleessa
4.5.3, koska asiakassuhteisiin liittyvät strategisen muutoksen edellytykset olivat
pääsääntöisesti liiketoimintatason asioita, jotka olivat asiakasvastuullisen johdon
tehtäviä. Alueen prosessi esitetään edelleen erikseen, vaikka prosessit olivat
yhteen kietoutuneita ja erotettavissa selvästi ainoastaan analyysin tasolla. Luvun
4 lopussa tehdään synteesi OnePoint Oy:n sidosryhmäsuhteista liiketoiminnan
arvon luomisen muutoksessa.

4.5.2. Strategisen muutoksen edellytykset henkilöstön
sidosryhmäsuhteissa
 Aiemmat tapahtumat ja taustatekijät tukivat henkilöstön muutosvalmiutta,
loivat muutoskykyä
 Pyrkimys laajaan yhteisten tavoitteiden ja tietämyksen jakamiseen
 Osaamisen kehittäminen henkilöstön palvelusuuntautuneisuudessa

Henkilöstö oli osoittanut tyytyväisyytensä ratkaisuun, jossa palvelutoiminnot
yhtiöitettiin omaksi, itsenäiseksi yrityksekseen. Henkilöstöllä oli myös alusta
alkaen tiedossa, että yritykselle haettiin uutta omistajaa Kemiran tilalle.
OnePoint Oy:n henkilöstöllä oli takanaan monia vaiheita Kemira Oyj:n
palveluksessa ja nämä kokemukset helpottivat uuden muutoksen aikaan saamista
organisaatiossa. Työntekijöiden taustaa leimasi vuosikausien painolla
”kemiralaisuus”. Aiemmasta omistajasta irrottautuminen ja vanhoista tavoista
erottautuminen nähtiin tärkeänä.
Nykyiset ja samalla merkittävimmät asiakkaat olivat Kemira Oyj:n entistä
henkilöstöä. Muut asiakkaat olivat samalta teollisuusalueelta, vaikkakin eri
yhtiöistä. Toisen alueen henkilöstöä ei tunnettu laajalti, mutta historia oli
maantieteellisesti yhtenäiseltä alueelta. Taustaltaan kemiralainen johto ja
omistaja tunnettiin pitkältä ajalta henkilöstön keskuudessa. Uuden organisaation
henkilöillä ja sidosryhmillä oli monella tapaa yhteistä taustaa ja historiaa.
Henkilöstön ja johdon suhteissa sekä henkilöstön keskuudessa kehitettiin
useita erilaisia tiedon välittämiseen liittyviä kanavia. Erityisesti painotettiin
säännöllisiä tapaamisia ja muun muassa oman internet- ja intranetsivuston
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perustamista. Pelkkä tiedon jakaminen ei riittänyt, vaan OnePoint Oy:ssä
pyrittiin vuorovaikutukseen niin johtoryhmätyöskentelyssä kuin henkilöstön
kesken. Henkilöstöllä oli mahdollisuus eri kanavien kautta, mutta erityisesti
johtoryhmätyöskentelyyn osallistuessaan, oman näkemyksensä ilmaisemiseen.
Organisaation
jäsenet
eivät
tunteneet
teknisten
palveluiden,
infrastruktuuripalveluiden tai tukipalveluiden henkilöstön osaamista tarkasti.
Siksi kehitettiin erilaisia tapoja, joiden avulla henkilöstö kuvasi toisiaan varten
omaa osaamistaan. Säännöllinen yrityksen henkilöstön tiedon, näkemyksien ja
osaamisen välittäminen niin yksisuuntaisesti (esimerkiksi intranet) kuin
vuorovaikutuksessa (esimerkiksi johtoryhmä) oli tietoisesti valittu tapa toimia.
Avoimuus, jolla yrityksessä lähdettiin toiminnassa liikkeelle, tuki
luottamusta. Luottamus ei sanana esiintynyt haastatteluissa henkilöstön ja johdon
välillä, mutta se ilmeni erilaisissa toimenpiteissä muun muassa eläke-etuuksien
järjestämisessä uudella tavalla. Lisäksi haastatteluissa puhuttiin muun muassa
”omasta johdosta”, joka hoitaa asiat omistajaan eli Kemiran johtoon, joten
luottamus näyttäytyi myös tällä tavoin. Yrityksen sisäistä luottamusta ei
muutoksessa jouduttu rakentamaan alkutekijöistä, kuten suhteessa esimerkiksi
asiakkaisiin kävi. Luottamus ei näyttäytynyt sisäisesti kaikkialla organisaatiossa
samanlaisena, vaan oman osaston tulevaisuuden puolesta pelättiin tulevissa
omistajajärjestelyissä. Kaikesta huolimatta laaja yhteisten tavoitteiden ja
tietämyksen jakaminen tuki sekä luottamuksen syntymistä että vahvistumista.
Ajattelu- ja toimintatavan muutostarve tuli erityisesti esiin suhteessa
asiakkaisiin. OnePoint Oy:n henkilöstöllä oli yhtenäinen tausta siinä mielessä,
että jokaisen työntekijän työnantaja oli ollut tavalla tai toisella Kemiran yksikkö.
Myös suurin osa asiakkaista oli liiketoimintaa aloitettaessa tuttuja. Henkilöstön
tekemän työn sisältö ei muuttunut, vain varmuus siitä, että asiakas tilaa työn
OnePoint Oy:ltä hävisi. Ajattelutavan muutos, erityisesti uusien roolien, niin
asiakkaan kuin myyjän roolin miettiminen ja asemoiminen uudelleen, osoittautui
keskeiseksi. Henkilöstöltä löytyi halukkuutta ja uskallusta jättää aiempi
toimintatapa taakseen. Tätä tuettiin myös koulutuksella. OnePoint Oy tunsi
asiakkaansa hyvin. Työtä oli tehty ja palveluita toimitettu yhdessä ja erikseen
vuosikymmenien ajan. OnePoint Oy:n henkilöstöllä oli laaja kokemus muun
muassa asiakkaiden tuotantoprosesseista ja niiden kunnossapidosta. OnePoint
Oy:n henkilöstö koki osaavansa ja tuntevansa työnsä, jopa paremmin kuin työn
tilaava asiakas.
Kun ostajan ja myyjän roolit olivat olemassa ja ne erotettiin nyt selkeämmin,
piti OnePoint Oy:n henkilöstön myyntiosaamista kehittää. Asiakkaalle tuli
pystyä osoittamaan selkeästi, mitä tehdään ja milloin sekä mitä se maksaa.
Asiakkaan aiempaan tietämykseen työn luonteesta ei voinut turvautua. Työn
tekemisestä ja valmistumisesta ei tiedotettu tarpeeksi. Asiakkaalle ei tehty
riittävässä määrin näkyväksi omaa työsuoritusta, joten asiakkaalle ei myöskään
aina ollut selvää se, mikä palvelussa maksoi. Henkilöstön ja asiakkaan
vuorovaikutus käytiinkin pääsääntöisesti työn tekemisen tasolla, mutta
tiedonvaihto tehdystä työstä ei riittänyt.

154

Palveluiden myyminen edellytti niin uuden asenteen opettelua asiakkaiden
suuntaan kuin kykyä eritellä ja ymmärtää oman työn sisältö. Uudessa myyjän
roolissa tuli eteen siis oman työn arvostaminen ja työstä laskuttaminen. Tämä
vaati talouden osaamisen ulottamista palveluun ja palveluprosessiin. Ymmärrys
pk-yrityksen talouden toimintaperiaatteista vietiin koko organisaatioon muun
muassa yrityspelin pelaamisen muodossa. Vaikka työn perussisältö suhteessa
asiakkaaseen ei muuttunut, piti henkilöstön ymmärrys ja osaaminen nousta
uudelle tasolle, koska asiakkaan tarve ja siihen sopivan palvelun tuottaminen tuli
keskeiseksi tekijäksi. Kun ajatukset olivat suunnattu aiemmin oman työn
sujumiseen, oli nyt keskityttävä kokonaisvaltaiseen palveluntuottamiseen
asiakkaalle.
Henkilöstön suhteissa toisiin sidosryhmiin ja myös henkilöstön kesken näkyi
vahvasti yhteinen tausta ja historia. Erityisesti henkilöstön ja osastojen
keskinäisissä suhteissa, suhteessa asiakkaisiin ja johtoon yhteisellä taustalla oli
merkitystä liiketoiminnan rakentamisessa. Edellä mainitut suhteet perustuivat
vuorovaikutukseen monen eri kanavan kautta ja tiedon vaihtamiseen osapuolien
kesken. Vuorovaikutteinen tapa toimia näkyi myös teollisuusalueen
kehittämiseen keskittyneissä ideariihissä. Alueen eri yritysten henkilöstöt olivat
mukana ideoimassa uusia ratkaisuita teollisuusalueelle, ja mukana olivat myös
OnePoint Oy:n työntekijät työskentelemässä omissa työryhmissään.
Henkilöstön ja johdon välistä suhdetta leimasi yhteinen Kemiraan liittyvä
historia, joten toinen osapuoli tunnettiin varsin hyvin. Henkilöstön ja johdon
suhteen kehityksessä näkyivät yhteiset tavoitteet, jotka antoivat pohjan yhteiselle
näkemykselle ja luottamuksen syntymiselle. Johto ja henkilöstö jakoivat
tavoitteen, jonka eteen työskentelivät. OnePoint Oy:n tulevaisuus nähtiin
palveluliiketoiminnassa teollisuusalueella ja myöhemmin laajemmallakin
maantieteellisellä alueella. Organisaation arvomaailma oli varsin yhtenäinen ja
haasteellinen alku sekä uudenlainen toiminta lähtivät yllättävänkin yksimielisesti
liikkeelle. Molemmat sidosryhmät osallistuivat oma-aloitteisesti, aktiivisesti ja
avoimesti keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta vahvistettiin
käyttämällä erilaisia osallistumis- ja tiedonvälityskanavia. Tietoa sekä jaettiin
että tuotettiin yhdessä. Sidosryhmien välinen luottamus oli olemassa ja se
kehittyi liiketoimintaa tehdessä.
Henkilöstön ja asiakkaiden suhteet näkyivät palvelun toimittamisen ja työn
tekemisen tasolla. Vuorovaikutus ja siihen vaikuttavat ristiriidat kohdattiin
useimmin juuri tällä tasolla. Suhteessa asiakkaaseen vuorovaikutusväyliä oli
vähemmän eikä tietoa vaihdettu riittävässä määrin. Siihen vaikuttivat muun
muassa pitkän työkokemuksen omanneiden henkilöiden vaihtuminen ja
työprosessin vaatimaton näkyvyys asiakkaan silmissä. Myös henkilöstö huomasi,
että byrokraattisuus lisääntyi asiakassuhteessa. Henkilöstön osaaminen ja
ajattelutavan muutos suhteessa palvelun myyntiin vei oman aikansa. Uusien
roolien ja asiakassuuntautuneisuuden ymmärtäminen vaativat henkilöstöltä
asennemuutoksen lisäksi laajempaa liiketoiminnan ja yrityksen talouden
oppimista.

155

Henkilöstö ja omistajat tiesivät ja tunsivat toisensa, vaikka isossa konsernissa
henkilötasolla ei yhteyksiä ollutkaan. Vuorovaikutus oli johtohenkilöiden välillä,
mutta yhteinen kokemus oli kuitenkin pitkä. Henkilöstölle suhteessa omistajaan
oli tärkeintä se, että uutta liiketoimintaa päästiin aloittamaan. Omistajan vaihdos
tutusta Kemirasta ei pelottanut, uuden omistajan toivottiin löytyvän nopeasti ja
niin, että OnePoint Oy:n liiketoiminta olisi kokonaisuudessaan ostettu.

4.5.3. Strategisen muutoksen edellytykset johdon
sidosryhmäsuhteissa
 Johdon työn sisältö muuttui ja osaamisen kehittämistä vaadittiin, koska
uudenlaiset tehtävät painottuivat työn sisällössä
 Erottautuminen laajalla palveluvalikoimalla, liiket oimintakonseptilla sekä
tavalla toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 Palveluliiketoiminnan oppiminen ja laajempi ymmärtäminen
 Uudet ratkaisut menestyivät paremmin asiakkaille välttämättömissä
palveluissa
 Asiakkaiden tekemisen- ja päättämisen toimintatavat olivat erilaisia sekä
toisiinsa nähden että suhteessa OnePoint Oy:öön
 Asiakassuuntautuneisuuden omaksuminen
 Luottamus elää ja muuttuu suhteen mukana, eikä sitä voi muutostilanteessa
pitää selviönä

OnePoint
Oy:n
ja
yhtenäisen
palveluliiketoimintakokonaisuuden
perustaminen oli edellyttänyt sitä, että Kokkolan Kemira Oyj:n johdossa oli
henkilöitä, jotka näkivät muutoksen mahdollisuutena. Halu ohjata muutosta
(mm. Ramírez & Wallin 2001, 297) ja muutoksen tekijöiden (henkilöiden)
tunnistaminen alueella, oli alku uudelle yritykselle. Toisensa löytäneet henkilöt
ja heidän yhteinen tavoitteensa loi pohjan uuden yrityksen syntymiselle. Eri
mahdollisuuksia selvittämään palkatun konsulttiyrityksen raportti vahvisti sen,
minkä johto oli jo keskenään todennut, palvelut säilytetään yhdessä. Johdon
keskinäisissä suhteissa tunnistettiin luottamus ja erikseen mainittiin myös
luottamus toimitusjohtajaan.
Kun johdon työssä oli aiemmin ollut aikaa keskittyä rutiineihin, vei uuden
yrityksen perustaminen ja prosessien selvittäminen kaiken ajan. Töitä oli paljon
ja työ vaati aiempaa tarkempaa paneutumista muun muassa talouden
järjestelmien kehittämiseen. Johdon välisen tiedonkulun parantamiseen
kehitettiin oma työkalu, johdon työpöytä. Monenlaista osaamista oli jo olemassa,
mutta aiempaa osaamista piti nyt opetella käyttämään ja yhdistämään uudella
tavalla, koska yrityksen tehtäväksi tuli kannattavan liiketoiminnan aikaan
saaminen. Sen lisäksi eri toimintojen piti olla selvillä ja kunnossa yrityksen
myyntiprosessin vuoksi. Johdon työ muuttui, kun arvon luomisen muutoksessa
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työssä painottuivat eri asiat kuin aiemmin ja osaamisen tuli seurata tätä
muutosta.
Johto teki toimintaa aloittaessaan päätöksen siitä, että se muokkaa
toimintansa suhteessa aiempaan menettelytapaan ja suhteessa kilpailijoihinsa
erilaiseksi. Avoimuuteen pyrittiin liiketoiminnan kehittämisessä, jossa
asiakkaiden ja erilaisten kehittämisorganisaatioiden panos kutsuttiin
vuorovaikutusprosessiin mukaan. Samanlainen avoimuus toimi myös alueen
kehittämisprosessissa. Tätä tuki toimintaperiaate, jossa oli pohdittu mitä halutaan
ja kannattaa tehdä itse ja mitkä asiat voi antaa kumppaneiden hoidettavaksi.
Näiden päätösten avulla uskottiin erottautumiseen kilpailijoista. Valitun
toimintatavan lisäksi erottautumista haettiin liiketoimintakonseptilla, joka
perustui laajaan palveluvalikoimaan yhdestä pisteestä tarjottuna. Omanlaatuista
liiketoimintakonseptia rakennettiin systemaattisesti ja tietoisesti. Sillä pyrittiin
vaikuttamaan muun muassa asiakkaiden haluun jatkaa ja kehittää yhteistyötä
OnePoint Oy:n kanssa. Avoimuus toimi myös yrityksen sisällä henkilöstön
suuntaan, kun johto teki oman päätöksensä kutsua henkilöstön vastaavalla tavalla
kuin muutkin sidosryhmät mukaan kehittämiseen.
Moni yrityksen toimintaan liittyvä asia vaati johdolta uuden näkökulman
”uuden vinkkelin”, kuten sitä haastatteluissa kuvattiin. Liiketoiminnan perusteet
muuttuivat kokonaan, kun entisestä tuotannon ohjaamasta toiminnasta siirryttiin
kuuntelemaan ensisijaisesti asiakasta ja markkinoita. Erityisesti muutoksessa
tehtiin töitä talouden ymmärryksen (kustannustietoisuus ja kannattavuus),
hallinnan (talousjärjestelmät ja niiden muutos) ja talouden kokonaisuuden
oppimisen kanssa. OnePoint Oy:n pk-yrityksen luonne tuli esiin myös
johtamisessa. Vaikka kukaan johtajista ei ollut yrityksen omistaja, vastuu
liiketoiminnasta siirtyi lähemmäksi jokaista johtajaa. Tämä oli nähtävissä myös
henkilökunnassa, jossa oman elannon hankkiminen näkyi selvemmin kuin
aiemmin. ”Yrittäjämäinen” rooli tuli johdon ja henkilöstön tavaksi toimia.
OnePoint Oy:n palvelutarjonta ei muuttunut aiemmasta, sillä palvelut, joita
asiakkaille myytiin, olivat lähes samat kuin Kemira Oyj:n aikana. Palvelut
tarjottiin yhdestä pisteestä, kun aiemmin palvelut olivat olleet hajallaan eri
osastoilla. Kannattavan liiketoiminnan aikaan saaminen palveluvalikoiman
pohjalta oli OnePoint Oy:n johdon keskeinen tehtävä. Liian suuresta varastosta ja
kauttakulkutavaran toimittamisesta ei tuottoja tullut. Jokaisen yrityksen
toiminnon oli kannatettava ja palvelun tuottamisprosessin oli oltava toiminnassa
keskeistä. Asiakassuhteessa työn sujuminen oli ollut se, mitä aiemmin seurattiin.
Työn piti sujua edelleenkin, mutta tuottavan palveluliiketoiminnan kehittäminen
oli tärkeintä. Uusi näkökulma yrityksen jokaisen toiminnon johtamiseen oli
välttämätöntä.
OnePoint Oy oli itsenäistä liiketoimintaa aloittaessaan sikäli
poikkeuksellisessa
asemassa,
että
asiakassuhteet
olivat
olemassa.
Asiakassuhteiden jatkuvuus ensimmäisen toimintavuoden jälkeen oli sen sijaan
epävarmaa. Asiakkaat kyseenalaistivat OnePoint Oy:n toimittajan roolin
alkuvaiheessa kokonaan, sillä mahdollista oli löytää joku sopivampi
palveluntarjoaja kuin OnePoint Oy. OnePoint Oy:n asemaa tuki
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liiketoimintakonsepti, joka oli käyty läpi ja hyväksytty asiakkaiden ja
potentiaalisten asiakkaiden muodostamassa raadissa.
Asiakasneuvottelut aloitettiin heti. Neuvotteluita lähdettiin käymään
OnePoint Oy:n uuden liiketoiminnan lähtökohdista. OnePoint Oy:ssä oli
tarkkaan mietitty palveluiden uutta hinnoittelua ja uusia hinnoittelumalleja.
OnePoint Oy:n pyrkimys oli muuttaa hinnoittelutapaansa tuntiperusteisesta
laskutuksesta kokonaispalveluratkaisuiden suuntaan. OnePoint Oy oli miettinyt
kokonaisuuden, jolla voisi vaikuttaa positiivisesti sekä omaan että asiakkaan
toimintaan. Ehdotuksilla lähestyttiin asiakkaita. Neuvotteluja käytiin useita, eikä
yhteisen ymmärryksen saavuttaminen osoittautunut helpoksi tehtäväksi.
Neuvottelijoiden lähtökohdat olivat erilaiset. Asiakkaalle sekä OnePoint Oy:n
muodostaminen että uudet hintaehdotukset olivat tulleet yllättäen. Asiakas
tarvitsi aikaa uuden tilanteen hahmottamiseen. Suhde asiakkaan ja OnePoint
Oy:n välillä näyttäytyikin selkeimmin neuvotteluissa. Asiakasvastaavat, jotka
olivat OnePoint Oy:n johtoa, keskustelivat asiakasyritysten johdon kanssa.
Toisen neuvottelijat tunnettiin ja Kemira Oyj:n aikaiset mallit vaikuttivat ja
elivät vahvasti taustalla. Toisaalta myös sukupolvenvaihdos eri yrityksissä toi
oman lisänsä suhteisiin. Tieto ja tietämys eivät aina siirtyneet osapuolten välillä.
OnePoint Oy:n ja asiakkaan suhteessa ei päästy johtamaan sitä, mikä tieto on
oleellista suhteen jatkuvuuden kannalta ja minkälaisista tottumuksista tulee
päästä eroon.
OnePoint Oy:n tehtävänä oli luoda uutta liiketoimintaa, asiakas halusi
säilyttää hinnoittelun mahdollisimman samanlaisena kuin aiemmin. Asiakkaiden
painoarvo neuvotteluissa johti siihen, että teknisten palveluiden myynnissä
päädyttiin uudistamaan hinnoittelua asiakkaan osoittamaan suuntaan.
Infrastruktuuripalvelut olivat asiakkaan toiminnalle välttämättömiä, mutta niissä
asiakasta kiinnosti vielä vähemmän toteuttaa OnePoint Oy:n liiketaloudellisia
tavoitteita. Ratkaisuun päästiin kuitenkin enemmän OnePoint Oy:n tavoitteiden
mukaan, koska näille palveluille asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta pyytää
kilpailevia tarjouksia. Asiakkaiden toiminnassa oli selviä aste-eroja. Siinä missä
toinen oli vahvasti kiinni kulttuurissa, jossa kaikki palvelut tuotetaan itse, oli
toinen asiakas jo pidempään tehnyt valintoja siten, että palveluita ostettiin
yrityksen ulkopuolelta. Tähän vaikuttivat muun muassa asiakkaan omistajan
strategiset valinnat ja yrityskulttuuri. Eräissä asiakasyrityksissä ei selvästikään
nähty palveluiden olevan asiakkaan ydintoimintaa. OnePoint Oy:n tarjoama
kokonaispalvelu ja siihen liittyvä uusi hinnoittelumalli ymmärrettiinkin näissä
organisaatioissa paremmin. Kaikkiin asiakkaisiin suhteet säilyivät tavalla tai
toisella, vaikkakin pitkien neuvotteluiden jälkeen.
Uusi tilanne ja aiemman tietämyksen häviäminen toi suhteeseen mukanaan
asiakkaan epäilyn myyjää kohtaan. Toisen tuottamaa tietoa muun muassa
kustannuksia, laskutusta ja hintaa epäiltiin. Tämä lisäsi byrokraattisuutta
suhteessa, koska erilaiset tuntimäärien tarkistukset ja pientenkin laskujen tarkka
seuraaminen ja reklamointi aiheuttivat lisää työtä. Jos suhteessa oli ennen
liiketoiminnan muutosta vallinnut jonkin asteinen luottamus, oli OnePoint Oy:n
muodostuminen hävittänyt siitä suurimman osan.
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Organisaatioiden välillä lähdettiin rakentamaan luottamusta uudelleen,
henkilötasolla luottamus säilyi. Ymmärrys asiakkaan ja OnePoint Oy:n välillä
lisääntyi pitkien neuvotteluiden, perusteluiden ja onnistuneiden palvelujen
toimituksen pohjalta. OnePoint Oy oli ollut liian toiveikas sen suhteen, kuinka
nopeasti asiakkaat voisivat nähdä liiketoiminnan heidän näkökulmastaan. Myös
lähtötaso, jolta luottamusta lähdettiin rakentamaan, oli matalampi kuin OnePoint
Oy:ssä oli ajateltu. Asiakas tarvitsi paljon enemmän aikaa ja luottamusta
rakennettiin askel kerrallaan. Luottamus säilyi paremmin niissä suhteissa, joissa
suhteen toinen osapuoli oli tehnyt oman päätöksensä samansuuntaisesti kuin
mihin OnePoint Oy suuntasi toimintaansa. Luottamus ei ollut suhteessa sellainen
ominaisuus, joka pysyi arvon luomisen muutoksessa samana, vaikka osapuolet
säilyvät. Luottamus eli suhteen mukana, se muuttui suhteen muuttuessa, eikä sitä
voinut pitää itsestään selvyytenä.
OnePoint Oy:n johdon suhde omistajiin näyttäytyi suhteellisen avoimena ja
joustavana. Yhteisen historian lisäksi tilannetta helpotti se, että OnePoint Oy:n
johdon näkemys oman, itsenäisen liiketoiminnan aloittamisesta, oli lähellä
Kemira Oyj:n omia ratkaisuita. Kemira Oyj:n sisällä oli palveluiden roolia
mietitty ja kehitetty jo aiemmin itsenäiseen suuntaan, joten Kokkolan
toimipaikan esitys omasta yrityksestä ei ollut vieras Kemira Oyj:n johdolle.
Kemira Oyj oli päättänyt irrottautua suurimmasta osasta Kokkolaan
sijoittautuneita liiketoimintoja ja oli puolestaan tehnyt omia ratkaisujaan
järjestellessään
palvelutoimintaansa
uudelleen.
Näkemys
Kokkolan
palvelutoimintojen muutoksen suunnasta oli ainakin osin yhteinen. Kemira Oyj:n
tekemä strateginen päätös ja organisatorinen valmius palvelujen roolin
ymmärtämiseen uudella tavalla tukivat mahdollisuutta itsenäisen yrityksen
perustamiseen Kokkolan palvelutoiminnoista. Kemira Oyj ei omistajan
roolissaan asettanut toiminnalle rajoitteita, vaan OnePoint Oy:llä oli
mahdollisuus varsin vapaasti toteuttaa omaa strategiaansa. Kemira Oyj jatkaisi
omistajana juuri niin kauan, kun liiketoiminnalle löydettäisiin uusi omistaja.
Kemira Oyj:n Kokkolan rikkihappotehtaalla oli myös asiakkaan rooli OnePoint
Oy:n suuntaan.
Omistajuudesta nousi merkittävä tekijä asiakassuhteiden hoitamisen ja uusien
asiakassuhteiden hankkimisen kannalta. Koska alueen asiakasyritykset eivät
olleet valmiita harkitsemaan osuutta OnePoint Oy:ssä, oli löydettävä muita
ratkaisuja. OnePoint Oy:n pääasiakkaat tunsivat Kemira Oyj:n hyvin, olihan
monella yhteinen historia takanaan. Osin juuri tästä syystä Kemira Oyj:tä ei
pidetty asiakkaiden silmissä uskottavana palvelutoiminnan omistajana. Kemira
Oyj ei ollut teollisuuden palveluihin keskittynyt yritys, joten asiakkaat ja myös
potentiaaliset asiakkaat vetosivat omistajan vaihdosprosessin keskeneräisyyteen.
Monet asiakkaat jäivät odottamaan ratkaisua omistajuuden suhteen.
Kehittämiskumppanuudet asiakkaiden kanssa eivät tulleet kysymykseen niin
kauan, kun omistajuus ja OnePoint Oy:n toimitusvarmuus olivat epäselviä
asiakkaan näkökulmasta. Vaikka omistaja suhteessa johtoon antoi vapauden
toimia, tuli omistajan roolista kuitenkin OnePoint Oy:n kehityksen este. Lisäksi
OnePoint Oy:n liiketoimintakonsepti, jolla se oli halunnut erottautua muista
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palvelutoimittajista, ei ollut yhtä ymmärrettävä ostajaehdokkaiden näkökulmasta.
Uskottavuus toimijana alueella ja laajemminkin ei kehittynyt toivotulla tavalla.
Johdon suhteita muihin todellisiin sidosryhmiin leimasi yhteinen tausta.
Yhteisestä taustasta ja eletystä historiasta oli sekä hyötyä että haittaa
liiketoiminnan muutoksessa. Johdon ja asiakkaiden suhteen taustalla ja
merkittävillä OnePoint Oy:n asiakkailla oli yhteinen tausta OnePoint Oy:n
kanssa. Asiakkaan ollessa kyseessä tuotantoprosessit ja tavat toimia tunnettiin.
Asiakkaan merkitys lisääntyi yrityksen toiminnassa, sillä palvelut eivät voineet
enää lähteä oman tuotannon tarpeista, vaan mandaatti toimintaan haettiin
asiakkailta. Jokainen asiakas mietti suhteensa liiketoiminnan muutoksessa
OnePoint Oy:öön, jatkaako yhteistyötä vai ei. Kun arvon luomisen perusteita
lähdettiin muuttamaan, erot asiakkaisiin osoittautuivat voimakkuudeltaan
erilaisiksi. Ero oli OnePoint Oy:n näkökulmasta sitä helpompi, mitä enemmän
asiakkaan ja yrityksen tavoitteet olivat samansuuntaisia. Loppujen lopuksi
yhteydet säilyivät, mutta suhde muuttui.
Eri asiakkaiden suhteet olivat erilaisia OnePoint Oy:öön nähden. Suhteen
erilaisuus johtui muun muassa asiakkaan omasta strategiasta. Valinnat
palveluiden tuottamisen tai palveluiden ostamisen erosivat toisistaan. Mitä
enemmän asiakkaan ja OnePoint Oy:n tavoitteet lähenivät toisiaan, sitä
varmemmin OnePoint Oy sai omia näkemyksiään esimerkiksi kokonaispalvelun
tai hinnan suhteen eteenpäin. Asiakas, jonka omat strategiset tavoitteet olivat
samansuuntaisia OnePoint Oy:n ratkaisujen kanssa, oli helpoimmin voitettavissa
mukaan.
Asiakkaiden merkittävyys ja valta korostuivat siinä, että OnePoint Oy,
valitsemansa toimintatavan mukaisesti, keskusteli ja neuvotteli asiakkaan kanssa
linjauksistaan. Keskusteluja käytiin liiketoimintakonseptista ja erityisesti
palvelukokonaisuudesta sekä hinnasta neuvoteltiin pitkään. Eri palveluiden
hintaratkaisut syntyivät neuvotteluiden tuloksina. Asiakkaiden välisiä palvelu- ja
hintaneuvotteluja, joissa asiakkaat olisi sitoutettu yhteisiin keskusteluihin, ei
ollut. Vuorovaikutus ja tiedon vaihto asiakkaiden kanssa uusista malleista ja
hinnoittelusta oli kahdenvälistä. Asiakkaiden kanssa ei lähdetty monenvälisiin
keskusteluihin asiakassopimuksien kehittämiseksi, vaikka joitakin tällaisia
keskusteluja käytiin.
Asiakkaan ja johdon suhteessa molemmille oli tärkeää uusien asiakkaana ja
myyjänä roolien ymmärtäminen. Johdon oman osaamisen ja ymmärryksen
lisääminen suhteessa asiakkaaseen sisälsi myös palvelun ja uuden näkökulman
oppimisen palveluun. Asiakkaan ja johdon väliltä oli löydettävissä luottamusta,
joka ilmeni lähinnä henkilötasolla, mutta muutoin epäily toisen toimintaa
kohtaan kasvoi.
Johdon ja omistajien välinen vuorovaikutus oli vilkkaimmillaan muutoksen
alussa, kun OnePoint Oy:n tulevaisuuden vaihtoehtoja selviteltiin. Jälleen kerran
suhteen taustalla vaikutti yhteinen yritystausta. Vuorovaikutus omistajien kanssa
oli mahdollista. OnePoint Oy:n ehdotus itsenäisen yrityksen perustamisesta
hyväksyttiin omistajan taholta. Tähän vaikutti, jos ei täysin samanlainen, niin
samaan suuntaan kehittynyt näkemys palveluiden roolista. Kemira Oyj ei nähnyt
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itseään palveluiden tuottajana ja oli tehnyt suunnitelmia sekä päätöksiä
itsenäisemmän palveluyksikön suhteen myös konsernitasolla. Selvää oli myös
OnePoint Oy:n myyminen ja omistajan vaihtaminen mahdollisimman pian. Tätä
prosessia OnePoint Oy saattoi viedä varsin vapaasti ja ilman suuria rajoituksia
eteenpäin. Omistajien ja johdon välillä tavoitteiden samansuuntaisuus näkyi
neuvotteluprosessin vaivattomuudessa.
OnePoint Oy:n pääasiakkaat vanhalta Kemiran alueelta ja omistaja Kemira
Oyj tunsivat toisensa hyvin. Eriytyminen Kemirasta oli kuitenkin tapahtunut,
omistajuus oli vaihtunut eikä suoraa kanssakäymistä ollut. Erottautuminen ja
rajat ainakin alussa tehtiin varsin selväksi. Asiakkaat epäilivät Kemiraa OnePoint
Oy:n omistajana, koska eivät pitäneet Kemiraa uskottavana palveluitten
toimittajana. Kemira Oyj:llä oli sidosryhmänä kaksoisrooli, koska omistajuuden
lisäksi Kemira Oyj:n rikkihappotehdas teollisuusalueella oli OnePoint Oy:n
asiakas.

4.5.4. Strategisen muutoksen edellytykset teollisuusalueen
sidosryhmäsuhteissa
 Yhteistyön aikaan saamiseksi ja kehittämiseksi tuli prosessiin osallistuvien
taustalla olla erilaisia yhteistyötä edistäviä tekijöitä ja yhteisesti sovittu
päämäärä
 Yhteistyön kehittämisessä oli oleellista löytää aktiivinen tekijä ja
vastuunottaja, joka hyvässä hengessä työsti asioita eteenpäin
 Yhteistyösuhteen rakentaminen vei aikaa, se vaatii paljon työtä ja
luottamuksen olemassaolon

Fortum Power and Heat Oy, Boliden Kokkola Oy, OMG Kokkola Oy ja
Kemira Oyj aloittivat keskustelut teollisuusalueen yhteistyön kehittämiseksi.
Alueen yritykset tunnettiin ja jonkinasteista vuorovaikutusta sekä yritystä
yhteistyön suuntaan oli ollut aiemminkin. Konkreettisia hankkeita ei kuitenkaan
saatu aikaiseksi. Uuden yhteistyön lähtökohtana oli ajatus siitä, millainen
teollisuusalue tehtäisiin, jos lähdettäisiin uudelleen liikkeelle puhtaalta pöydältä.
Kemira Oyj:n alueen liiketoiminta oli jakautumassa eri yksiköihin ja
Outokummun alue oli järjestäytynyt uudelleen jo vuosikymmen aiemmin. Kun
liiketoimintojen jakautuminen Kemira Oyj:n alueella oli viety päätökseen, jatkoi
OnePoint Oy Kemiran perintönä yhteistyöneuvotteluissa. OnePoint Oy:n
kehittämiseen oli saatu aikaiseksi motivaatio sekä oikea asenne ja samanlaisella
asenteella lähdettiin mukaan myös teollisuusalueen kehittämiseen. OnePoint Oy
otti aktiivisen roolin konsultointiyrityksen ohella teollisuusalueen kehittämisestä.
Alueen yritysten yhteistyön taustalla ei ollut vain pelkkä halu alueen
kehittämiseen, vaikka alueen yhtenäinen kuva auttoikin muun muassa
työntekijöiden houkuttelemisessa alueen yrityksiin. Ajoitus oli oleellinen tekijä
yhteistyön aloittamisessa ja monella alueen yrityksellä olikin valmius
yhteistyöhön. Eniten vaakakupissa painoi kuitenkin mahdollisuus oman
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liiketoiminnan kehittämiseen, mahdollisiin säästöihin ja erityisesti strategisesta
näkökulmasta houkutteli yhteistyön laajentaminen. Alueella oli osaavia yrityksiä,
joilta saattoi oppia ja joiden kanssa oli mahdollista rakentaa yhteisiä käytäntöjä.
Yhteistyön edut saattoivat seurata pidemmän ajan kuluessa, eivät välittömästi, ja
tämän tosiasian alueen yritykset alkoivat hyväksyä ja ymmärtää.
Yhteistyön rakentamiseen oli otettu mukaan konsultointiyritys, joka alueen
ulkopuolisena toimijana toi yhteistyöprosessiin systemaattisuutta ja
puolueettomuutta. Ensimmäinen vaihe oli vision rakentaminen alueelle.
Yhteinen näkemys siitä, mihin aluetta viedään, oli syntynyt. Alue nimettiin
uudelleen ja nimeksi valittiin Kokkolan Suurteollisuusalue. Prosessiin oli
onnistuneesti sitoutettu mukaan yritysten johto, joka kokoontui aktiivisesti.
Alueen nimen ja vision jälkeen perustettiin yhdistys jatkamaan alkanutta
yhteistyötä. Tässä vaiheessa mukaan alueen kehittämisprosessiin otettiin muun
muassa ideariihitilaisuuksien kautta yritysten henkilöstöt, jotka jatkoivat työtä
omissa ryhmissään. Yhdistys virallisena toimijana sekä eri puolilla erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa jaettu ja tuotettu tieto rakensivat pohjaa yhteiselle
näkemykselle.
OnePoint Oy:n johto lähti aktiivisesti heti alussa teollisuusalueen
kehittämiseen mukaan. OnePoint Oy:n johdon tavoite oli toisaalta luoda omaa
liiketoimintaa teollisuusalueen prosessin myötä, he muun muassa näkivät
alueella potentiaalisia asiakkaita, jotka tulivat mukaan teollisuusalueen
kehittämiseen. Toisaalta teollisuusalueen kehittäminen sekä yhteistyön
kehittyminen alueella oli tavoittelemisen arvoista itsessään. Jotta prosessi saatiin
hyvään vauhtiin, oltiin yhteistyöhön valmiita panostamaan aikaa ja rahaa.
Yhteistyön kehittämisessä oli oleellista löytää aktiivinen tekijä ja vastuunottaja,
joka hyvässä, aidossa hengessä kehitti yhteistyötä eri tavoin. OnePoint Oy koki,
että ilman tällaista toimijaa yhteistyöprosessi ei alueella etene ja se halusikin olla
se muutosagentti, joka toimi ”matkasaarnaajana” vieden prosessia eteenpäin.
OnePoint Oy otti vastuuta teollisuusalueen hankkeiden aloittamisesta ja
eteenpäin viemisestä. Kemira Oyj oli ollut aloittamassa kehitystä alueella, mutta
OnePoint Oy:n johto hyväksyttiin toimijaksi Kemiran jälkeen, muun muassa
toimitusjohtaja nähtiin aktiivisena toimijana ja OnePoint Oy:n johdon rooli
hyväksyttiin ja tunnustettiin alueen kehittäjänä. Panostetun talkootyön uskottiin
tuottavan tuloksia niin alueella kuin omassa liiketoiminnassakin. OnePoint Oy
valitsi aktiivisen roolin sekä alueen että oman liiketoiminnan kehittäjänä.
Yhdistyksen aloittaessa toimintansa innostuneita tekijöitä tarvittiin edelleenkin,
mutta OnePoint Oy:n oli aika jättää vastuu yhdistykselle ja sille valitulle
hallitukselle.
Johdon ja alueen väliset linkit sisälsivät useita kahdenvälisiä suhteita eri
sidosryhmiin, mutta toisaalta alueen kehittämisprosessissa suhteet eri
sidosryhmien kesken olivat monenvälisiä ja verkostomaisia. Teollisuusalueelle
luodun vision ja yhdistyksen kautta pyrittiin toimimaan avoimesti ja
vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Luottamus näyttäytyi jälleen
tärkeänä tekijänä. Luottamuksen löytämisen koettiin olevan kovan työn takana,
eikä se ollut nopea prosessi. Yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen olivat kuin
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elefantti, joka voidaan syödä vain pala kerrallaan ja se vaati paljon työtä. Työ oli
raskasta ja sitä kuvattiinkin ”kivireen vetämiseksi”. Lisäksi työ vei aikaa,
ajatusmaailmaa ei muutu hetkessä. OnePoint Oy oli itse valmis yhteistyöhön,
eikä ollut varautunut riittävässä määrin siihen, että muut organisaatiot alkoivat
vasta totutella ajatukseen. OnePoint Oy:n odotukset sekä luottamuksen että
yhteistyöprosessin kehittymisnopeuden suhteen olivat liian korkeat. Yhteistyö
syveni, kun organisaatioiden yhteisestä päätöksestä edettiin sidosryhmien muun
muassa eri yritysten henkilöstöiden yhteiseen tekemiseen eri projektien kautta.
OnePoint Oy:n asiakkaiden ja teollisuusalueen suhteessa oli huomion
arvoista muun muassa se, että kaikki sijaitsivat Kokkolan suurteollisuusalueella.
Osa asiakkaista oli valinnut aktiivisen vaikuttamisen tien, toiset tulivat mukaan
hitaammin ja oli myös asiakkaita, jotka vetäytyivät prosessista kokonaan. Lähes
kaikki asiakkaat (yhtä isoa lukuun ottamatta) lähtivät yhteistyöprosessiin ja
olivat mukana yhdistyksessä. Asiakkaiden motivaatio alueen kehittämiseen
johtui toisaalta alueeseen kiinteästi liittyvistä tekijöistä, ja toisaalta motivaatio
lähti oman liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudesta. Myös viranomaiset,
kuten kaupunki, tulivat mukaan yhdistykseen. Yhteistyö ei ollut kuitenkaan
lähtenyt kaupungista tai elinkeinopolitiikan lähtökohdista. Alueen yritykset
olivat itse motivoituneet yhteistyöhön ja tässä roolissaan ajoivat myös kaupungin
tarkoitukseen ja lähtökohtiin sopivaa aluekehitys ja elinkeinopolitiikkaa.
Henkilöstö ja teollisuusalue olivat historiansa aikana liittyneet toiminnan eri
muotojen kautta satunnaisesti yhteen. Kanssakäyminen Kemiran alueella oli
jokapäiväistä, ja ruohonjuuritason yhteistyötä oli tehty myös Outokummun ja
Kemiran alueiden yritysten välillä. Uudessa alueen yhteistyöprosessissa
Kokkolan Suurteollisuusalueen yhdistykseen osallistuneiden yritysten
henkilöstöt tekivät yhteistyötä erilaisissa ryhmissä, jotka liittyivät omaan
erikoisalaan, esimerkiksi luottamusmiehet toimivat omassa ryhmässään. Tätä
työskentelyä aloitettaessa OnePoint Oy:n henkilöstö koki epäilyä toisten
yritysten suunnasta ja näki roolinsa osin vaikeaksi ja ristiriitaiseksi. OnePoint
Oy:n rooli herätti kysymyksiä muiden alueen yritysten työntekijöiden
keskuudessa. Oliko tarkoitus, että yritys tekisi tulevaisuudessa muiden
teollisuudenpalveluja tarjoavien yksiköiden työt? Luottamuspula oli ilmeinen
alueen työntekijöiden kesken. Vuorovaikutus ja tiedon jakaminen ei toteutunut
alueella sujuvasti ilman ongelmia. Siksi olikin tärkeää, että yritysten johto tapasi
yhdistyksen puitteissa ja suunnitteli alueelle laajempia kokonaisuuksia, joiden
mukaan toimittiin. Tämän jälkeen edettiin pala kerrallaan, pienin askelin.

163

4.5.5. Synteesi: OnePoint Oy:n sidosryhmäsuhteet liiketoiminnan
arvon luomisen muutoksessa

4.5.5.1. Strategiset sidosryhmäsuhteet
Henkilöstön ja johdon välisessä suhteessa näkyivät yhteinen historia, tiedon
vaihto, keskinäinen vuorovaikutus, luottamus ja jaetut tavoitteet. Suhteessa
panostettiin alusta alkaen tiedon jakamiseen ja sitä varten kehitettiin erilaisia
kanavia. Osa näistä perustui vastavuoroisuuteen ja vuorovaikutukseen, osa oli
yksisuuntaisia tiedonvälityskanavia. Tavoite oli yhteinen: itsenäisen
palveluliiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen. On todettava, että myös
soraääniä kuului joukosta muun muassa tiedonvälityksen riittävyyden suhteen.
Molempien tavoite oli kuitenkin saada liiketoiminta hyvään vauhtiin ja siinä
luottamuksellisilla suhteilla johdon ja henkilöstön välillä oli merkittävä rooli.
Myös johdon ja asiakkaiden suhteissa esiintyivät kaikki edellä mainitut asiat,
mutta eivät yhtä samansuuntaisina kuin henkilöstön ja johdon kesken.
Suurimmalla osalla asiakkaista ja OnePoint Oy:llä oli yhteinen historia. Henkilöt
tunnettiin ja erilaisten palveluihin ja hintaa liittyvien neuvotteluiden kautta
vuorovaikutus oli tiivistä. Tietoa vaihdettiin, mutta siitä ei keskusteltu yhdessä
eri asiakkaiden kanssa, vaan OnePoint Oy:llä oli asiakkaisiin kahdenväliset
suhteet. OnePoint Oy käsitteli sidosryhmäsuhteitaan kahdenvälisinä ja
asiakkaiden kanssa ei lähdetty monenvälisiin keskusteluihin asiakassopimuksien
kehittämisestä, vaikka OnePoint Oy:n tilanteessa se olisi ollut mahdollista.
Asiakkaat tunsivat toisensa ja sijaitsivatkin fyysisesti lähellä toisiaan.
Teollisuusalueen yhteistyö toi kuitenkin asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja
seutukunnan edustajia yhteen OnePoint Oy:n henkilöstön ja johdon kanssa ja
huomioitavaksi tuli, ei vain kahdenväliset, vaan myös sidosryhmien väliset
suhteet.
Luottamus ei näissä suhteissa ollut annettu tekijä, vaan sitä alettiin rakentaa
uusista lähtökohdista. Asiakkaiden välillä oli eroa myös luottamuksen määrän
suhteen. Osaaminen sekä asiakkaan puolella että erityisesti johdon osaaminen
kehittyi prosessissa suhteessa asiakkaisiin. Asiakkaiden ja johdon tavoitteet eivät
osoittautuneet neuvotteluissa samansuuntaiseksi. OnePoint Oy:n palveluiden
hinnoittelu oli asiakasneuvotteluiden tulos. OnePoint Oy:n tarjoama
kokonaispalvelu ei saanut vastakaikua suurimmalta osalta asiakkaita. Siinä missä
OnePoint Oy loi uutta liiketoimintaa ja halusi muuttaa suhdettaan asiakkaaseen,
asiakas halusi säilyttää hinnoittelun ja suhteen samanlaisena kuin aiemmin.
Suhteiden laatu eri asiakkaisiin muuttui ja oli asiakkaiden kesken erilainen
suhteessa OnePoint Oy:öön. Muutos ei kuitenkaan aina tapahtunut laajemman
yhteistyön suuntaan, kuten OnePoint Oy oli ajatellut. Asiakkaat eivät jakaneet
OnePoint Oy:n ymmärrystä liiketoiminnasta, eikä suhde kehittynyt OnePoint
Oy:n toivomaan suuntaan. Sellaisessa organisaatiossa, jossa palveluiden rooli
organisaatiossa nähtiin OnePoint Oy:n kanssa samansuuntaisesti, ymmärrettiin
kokonaishyötyyn
perustuva
hinnoittelumalli
paremmin.
Tällaisen
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asiakasorganisaation kanssa oli suhteen ja arvon luomisen muutokselle enemmän
mahdollisuuksia. Asiakas, jonka kanssa löydettiin yhteisymmärrys parhaiten, oli
muuttanut omaa käytöstään omien strategioidensa mukaisesti jo aiemmin. Nämä
strategiat vastasivat enemmän OnePoint Oy:n tavoitteita.
Johdon ja omistajien suhteesta saattoi myös löytää yhteisen taustan,
vuorovaikutuksen, tiedon välityksen ja samansuuntaisen näkemyksen. OnePoint
Oy:n johto esitteli omistajalle eri näkemyksiä palveluyksikön tulevaisuudesta,
mutta oli itse vahvasti itsenäisen yrityksen perustamisen kannalla. Kemira Oyj:n
omistajana antoi tälle vaihtoehdolle mahdollisuuden, koska oman strategian
muutoksensa mukaisesti keskittyi vain tiettyihin liiketoiminta-alueisiin ja oli
järjestänyt myös omia palveluitaan uudella tavalla. OnePoint Oy:n ja omistajan
samansuuntainen näkemys tuki päätöstä OnePoint Oy:n johdon haluamaan
suuntaan. Luottamus ei sanana tullut esiin johdon ja omistajien suhteessa, mutta
henkilötason kontaktit ja yhteinen tausta sekä saavutettu päätös koskien
OnePoint Oy:tä tukevat näkemystä luottamukseen perustuvasta suhteesta.
Neljäs suhde, josta oli löydettävissä mainitut tekijät, oli johdon ja
teollisuusalueen välinen suhde. Pitkään alueella vaikuttaneet toimijat tunsivat tai
tiesivät toisensa. Vaikka vuorovaikutus Kemiran ja Outokummun alueiden
välillä oli ollut minimaalista, oman alueen yksiköt tunnettiin. Kun koko
teollisuusalueen yhteistyöprosessi aloitettiin, aloitettiin ensin alueen johdon ja
myöhemmin myös muiden sidosryhmien vuorovaikutteisella prosessilla.
Yhdistyksen perustaminen antoi yhteistyölle virallisen pohjan ja
tiedonvälityskanavan. Yhteistyöprosessiin osallistuneiden toimijoiden intressit
olivat vain osin yhteneviä keskenään tai OnePoint Oy:n kanssa, mutta visio oli
kaikille yhteinen. Luottamuksesta suhteissa puhuttiin paljon, koska se ei
alueenkaan prosessissa näyttäytynyt itsestään selvänä tai helppona suhteisiin
liittyvänä ominaisuutena. Luottamuksen rakentuminen alueprosessin toimijoiden
välille vaati työtä ja eteni pienin askelin.
Näiden neljän suhteen lisäksi asiakkaiden ja henkilöstön, henkilöstön ja
alueen sekä asiakkaiden ja alueen välillä oli selvästi nähtävissä useita suhteeseen
liittyviä tekijöitä, kuten yhteinen historia, joka oli esillä kaikissa mainituissa
suhteissa. Tieto, vuorovaikutus, luottamus, tavoitteet tai osaaminen esiintyivät
suhteissa eri tavoin. Tiedon välitys ja vuorovaikutus näkyivät parhaiten
asiakkaiden ja alueen välisissä suhteissa. Asiakkaiden ja henkilöstön välillä tieto
ja vuorovaikutteisuus olivat merkityksellisiä tekijöitä, mutta ne eivät toteutuneet
suhteessa riittävässä määrin. Luottamus oli kaikissa näissä suhteissa
alkutekijöissä ja sitä piti lähteä rakentamaan osapuolten välille. Tavoitteet olivat
joilta osin yhteneviä, mutta tavoitteiden määrittely ei tapahtunut pelkästään
näissä suhteissa, vaan taustalla olivat jokaisen sidosryhmän oman organisaation
tavoitteet.
Henkilöstön ja omistajien, asiakkaiden ja omistajien sekä omistajien ja
alueen välisissä suhteissa oli yhteistä historiaa, mutta suoraa kanssakäymistä eri
sidosryhmien välillä ei ollut. Näissä suhteissa saattoi löytää muitakin mainittuja
tekijöitä, mutta mikään niistä ei ollut suhteen kannalta aktiivisesti esillä.
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Edeltävä yhteenveto tuo kirkkaasti esiin sen, että johto oli keskeinen
sidosryhmä OnePoint Oy:n liiketoiminnan arvonluonnin muutosprosessissa.
Johdon rooli ei kuitenkaan ollut itseisarvo, vaan sen arvo muodostui suhteessa
toisiin sidosryhmiin. Muina osapuolina olivat henkilöstö, omistajat, asiakas ja
alue.
Nämä
neljä
sidosryhmäsuhdetta
osoittautuivat
strategisiksi
sidosryhmäsuhteiksi OnePoint Oy:n arvon luomisprosessin muutoksessa.

4.5.5.2. Strategisten sidosryhmäsuhteiden ominaisuudet
OnePoint Oy:n liiketoiminnan arvon luominen ja sen muutos kiteytyivät
sidosryhmäsuhteissa seuraavassa yksitellen esitettäviin ominaisuuksiin.
Liiketoiminnan arvon luomisen muutos ja arvon luominen sidosryhmäsuhteissa
näyttävät muotoutuvan muun muassa näiden mainittujen ominaisuuksien eri
yhdistelmien avulla. Kun liiketoiminnan arvon luomisprosessia lähdetään
muuttamaan, on näihin sidosryhmäsuhteissa esiintyviin ominaisuuksiin
kiinnitettävä huomiota.
Historia, yhteinen tai ei, vaikuttaa jokaiseen myös muutostilanteessa.
Kohdeyritys, sen johto ja henkilöstö, asiakkaat ja omistajat jakoivat lyhyemmän
tai pidemmän ajan historiaa. Myös muut toimijat olivat kiinni teollisuusalueessa
tavalla tai toisella. Lisäksi Kemira Oyj:n alueelta lähteneet kohdeyrityksen
sidosryhmät kävivät läpi muutoksen, joka vaikutti jokaiseen eri tavoin.
Sidosryhmien tavoitteet näyttäytyivät suhteissa monin eri tavoin. Yhteinen
tavoite, kuten halu muuttaa palveluyksikkö palveluliiketoiminnaksi, oli ilmeinen
henkilöstön ja johdon suhteessa. Sidosryhmien intressit saattoivat erota,
esimerkiksi henkilöstöllä oli halu säilyttää työpaikka ja johdolla taas oli halu
luoda uudenlainen ja aikaisemmasta eroava liiketoimintatapa, mutta yhteisellä
tavoitteen saavuttamisella molempien intressit toteutuisivat. Yhteinen visio oli
merkittävä myös teollisuusalueen prosessissa. Tavoitteen ei kuitenkaan tarvinnut
olla yhteinen, jotta haluttuja muutoksia saatiin aikaan. Sidosryhmät, joiden
strateginen tavoite oli samansuuntainen tai se oli muuttumassa samaan suuntaan,
löysivät parhaiten yhteisen näkemyksen ja tavan toimia. Tämä toteutui muun
muassa asiakkaan kanssa, joka hyväksyi neuvotteluissa OnePoint Oy:n esittämän
kokonaispalvelun. Jos tavoitteet eivät olleet yhteisiä, eikä toinen osapuoli
ymmärtänyt toisen tavoitetta, päästiin neuvotteluissa ratkaisuun, mutta
neuvotteluratkaisu syntyi muun muassa resurssiriippuvuuden perusteella.
Ratkaisu tiettyjen asiakkaiden kanssa saatiin aikaiseksi sen mukaan, oliko
myyjällä tai ostajalla valta päättää resurssista.
Laajin keskustelu yrityksessä kiteytyi oppimisen ympärille. Oppiminen ja
osaamisen kehittäminen olivat liiketoiminnan arvon luomisen muutoksessa
oleellisia, eikä niitä siinä voi ohittaa (Mintzberg & Westley, 1992, 45).
Sidosryhmistä johdon ja henkilöstön sisällä, taulukon 8 harmaalla alueella,
ymmärryksen lisääntyminen ja osaamisen nostaminen olivat välttämättömiä,
jotta liiketoiminnan arvon luomisessa saatiin aikaiseksi muutos. Vastaavaa
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muutosta oli nähtävissä myös alueen prosessissa, mutta asiakkaiden
sidosryhmässä ei motivaatiota muutokselle löytynyt.
Osaaminen ja sen muutos näkyivät henkilöstön näkökulmasta eniten
suhteessa asiakkaaseen. OnePoint Oy:n henkilöstölle tämä tarkoitti ajattelutavan
muutosta palveluiden tuottamisen suhteen. Palvelu suhteen keskeisenä tekijänä,
asiakkaan ja myyjän roolit tuli hahmottaa uudelleen ja hyväksyä asiakkaan
merkityksen kasvaminen. Siihen liittyi myös yrityksen talouden oppiminen. Sekä
henkilöstön että muiden osapuolien oli kyettävä oppimaan uutta ja yhdistelemään
aiempaa osaamistaan uudella tavalla. Johdon oli ajateltava liiketoiminta
kokonaan uudesta näkökulmasta. Johdolle talouden kokonaisvaltainen
ymmärtäminen, työn painotuksen ja vastuiden muuttuminen sekä uuden
näkökulman löytäminen liiketoimintaan tekivät muutoksesta haastavan.
Tiedon välittyminen suhteessa painottui erityisesti johdon ja henkilöstön
välillä. OnePoint Oy pyrki avoimuuteen tiedon välittämisessä myös muiden
sidosryhmien kanssa. Erityisesti näin oli kahdenvälisissä suhteissa, mutta myös
OnePoint Oy:n liiketoimintakonseptia suunniteltaessa sekä alueprosessissa,
joissa mukana oli myös monen sidosryhmänvälistä tiedon välitystä.
Vuorovaikutus oli esillä kaikissa strategisissa sidosryhmäsuhteissa.
Kokoukset, tapaamiset ja neuvottelut olivat säännöllisiä ja useita sähköisiä
tiedonvälityskanavia käytettiin. Vuorovaikutus oli tiivistä varsinkin sellaisissa
suhteissa, joissa lopputulos saavutettiin neuvotteluiden kautta, kuten esimerkiksi
hintaan liittyneet neuvottelut asiakkaiden kanssa.
Luottamus oli aihe, josta keskusteltiin ja joka tuli esiin jokaisessa
strategisessa suhteessa. OnePoint Oy:n johto tunsi toisensa ennestään. Luottamus
sekä toimitusjohtajaan että johdon välillä oli olemassa. Johdon välinen
keskinäinen luottamus auttoivat muutoksen ohjaamisessa. Tämä päti myös
suhteessa henkilöstöön. Henkilöstö jakoi sidosryhmänä yhteisen historian, välitti
tietoa ja osaamista ja oli vuorovaikutuksessa monin eri tavoin. Eri osastojen
henkilöstön välillä voi perustellusti nähdä olleen luottamusta, jota kehitettiin
yhteisen tekemisen keinoin. Luottamus olikin henkilöstön ja johdon suhteissa
ominaisuus, joka mahdollisti liiketoiminnan arvon luomisen muutoksen nopealla
aikataululla.
Asiakkaan ja yrityksen kesken luottamusta kuvattiin hyväksi henkilötasolla,
olivathan monet nykyisistä asiakkaista ja myyjistä työskennelleet keskenään.
Lisäksi niin asiakas kuin myyjäkin totesivat, ettei toisen ammattitaitoa ja osaamista epäillä. Kemira Oyj:n yhtiöiden eriytyessä eri suuntiin rakentui myös
palveluyksikölle organisaatiorajat OnePoint Oy:n perustamisessa. Tämä aiheutti
sen, että henkilöihin kerrottiin luotettavan edelleenkin, vaikka liiketoimintaa
tekevään organisaatioon ei. Luottamukseen näytti vaikuttavan uuden
organisaation syntyminen, uudet organisaatiorajat heikensivät luottamusta ja
lisäsivät epäilyä sidosryhmien suunnasta.
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5. TUTKIMUKSEN
JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1. Liiketoiminnan arvon luominen –
sidosryhmäanalyysistä sidosryhmäsuhdeanalyysiin
Tutkimuksen sidosryhmäanalyysissä kohdeyrityksen sidosryhmien luokitteluun
käytetään Mitchell ym. (1997) mallia, jossa todelliset sidosryhmäsuhteet
määritetään kolmen ominaisuuden (valta, legitimiteetti ja kiireellisyys)
perusteella. Mitä enemmän sidosryhmään liittyy mainittuja ominaisuuksia, sitä
tärkeämmän roolin sidosryhmä johdon silmissä saa. Sidosryhmäsuhteiden
tärkeyden
mallilla
määritettiin
ja
luokiteltiin
sidosryhmät
eri
sidosryhmätyyppeihin. Sidosryhmät jaettiin attribuuttien perusteella todellisiin,
odottaviin ja piileviin sidosryhmiin kohdeyrityksen eri strategisissa vaiheissa.
Tämä tutkimus vahvistaa näkemystä, että sidosryhmäanalyysin lisäksi on
keskityttävä sidosryhmäsuhdeanalyysiin. Arvon luomisen näkökulmasta tärkeäksi
nousee kysymys, miten arvoa luodaan sidosryhmäsuhteissa. Sidosryhmäsuhteen
tärkeyden malli ei ole riittävä sidosryhmäsuhteiden tutkimiseen tilanteessa, jossa
sidosryhmäsuhteen nähdään olevan liiketoiminnan arvon luomisen kannalta
keskeinen yksikkö. Sidosryhmien tärkeyden analyysillä ei tavoitettu yrityksen
arvon luomisen prosessia.
OnePoint Oy:ssä todellisiksi määrittyneet sidosryhmät olivat niitä, jotka ovat
sidosryhmätutkimuksessa usein todettu ensisijaisiksi tai kriittisiksi sidosryhmiksi
(mm. Clarkson 1995, Freeman 1984, Ahlstedt & Jahnukainen 1971). OnePoint
Oy:n todellisiksi sidosryhmiksi osoittautuivat johto, henkilöstö, asiakkaat,
omistajat ja teollisuusalue. Analyysin tuloksena voi todeta, että
sidosryhmäsuhteiden tärkeyden malli auttaa määrittämään yrityksen todelliset
sidosryhmäsuhteet.
Sidosryhmäanalyysi ja suhteen tärkeyden ominaisuudet, valta, oikeutus ja
kiireellisyys, auttavat löytämään yrityksen todelliset sidosryhmät. Nämä
todelliset sidosryhmät ovat myös niitä, joihin tulisi kiinnittää tarkempi huomio,
sillä ensisijaisten tai kriittisten sidosryhmien nähdään olevan keskeisessä roolissa
liiketoiminnan arvon luomisessa (mm. Post ym. 2002, 9; Hillman & Keim 2001,
127; Clarkson 1995). Sidosryhmäsuhteiden tärkeyden analyysi antaa
lähtökohdan syvällisempään sidosryhmäsuhteiden tutkimiseen. Samansuuntaisia
tuloksia, vaikkakin eri kontekstissa, ovat saaneet mm. Parent & Deephouse
(2007). Heidän tuloksenaan on, että Mitchell ym. (1997) mukaan erotellut
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sidosryhmätyypit ovat käytännössä teoriaa harvalukuisemmat, joten malli ei
saavuta teorian tasoa käytännön näkökulmasta katsottuna. Tässä tutkimuksessa
sidosryhmäsuhteen tärkeyden mallilla analysoidut ominaisuudet eivät
paljastaneet, mikä sidosryhmäsuhteissa on keskeistä arvon luomisen kannalta.
Yhdistämällä sidosryhmätyypit ja kohdeyrityksen liiketoiminnan strategiset
vaiheet saatiin kuvatuksi suhteiden dynamiikka eli se, kuinka eri sidosryhmät
voivat
eri
strategisissa
vaiheissa
menettää
tai
saavuttaa
sidosryhmäominaisuuksiaan. Sidosryhmäsuhteen esittäminen edellä mainitulla
tavalla visualisoi suhteen ja tuo esiin sen dynaamisuuden. Sidosryhmäsuhteessa
voi olla eri positioita lyhyelläkin aikavälillä ja siksi sidosryhmäsuhdetta ei voi
nähdä vakiona, vaan se on prosessi, joka ajan myötä kehkeytyy ja kehittyy.
Tutkimalla yrityksiä, niiden toimintaa ja suhteita ajallisena ilmiönä, voidaan
mallin avulla päästä varsin dynaamiseen tapaan kuvata sidosryhmäsuhde, kuten
tässä tutkimuksessa on tehty.
Sidosryhmien suhteet toisiinsa osoittautuivat liiketoiminnan arvon luomisen
näkökulmasta merkittäviksi. Tutkimus osoitti, että liiketoiminnan arvon luominen
tulee ymmärtää monenvälisten sidosryhmäsuhteiden kokonaisuutena, eikä
kiinnittää huomiota vain kahdenvälisiin suhteisiin. Harvey & Schaefer (2001)
totesivat, että sidosryhmäsuhteen tärkeyden malli on käyttökelpoinen
ympäristöjohtamisen kontekstissa tulkittaessa johdon havaintoja sidosryhmien
vaikutuksesta. He kuitenkin kysyvät, voiko yksinkertainen kolmivaiheinen malli
vangita yrityksen esittämien sidosryhmäsuhteiden perusolemuksen. (Ks. myös
Jones ym. 2007, 153; Jawahar & McLaughlin 2001) Aiemmassa tutkimuksessa
sidosryhmäsuhteen tärkeyden analyysissa on keskitytty yrityksen (johdon) ja
sidosryhmän kahdenvälisiin suhteisiin, jotka toimivat mallin mukaisesti
analyysiyksikköinä. Malli kahdenvälisine suhteineen on havainnollinen ja
lähestyttävissä. Organisaation ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus ei
kuitenkaan ole riippumatonta ja vain kahdenvälistä. Sidosryhmien vaikutus ei
johdu pelkästään yksittäisten sidosryhmien ominaisuuksista, vaan siitä, miten eri
sidosryhmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat omia
verkostojaan (mm. Pajunen 2006, Frooman 1999, Rowley 1997). Sidosryhmien
suhteiden monimuotoisuutta lisäsi se, että sidosryhmillä oli eri rooleja
suhteessaan kohdeyritykseen. Sidosryhmät voivat kuulua moneen eri ryhmään,
jolloin sidosryhmät ovat limittäisiä (Pajunen 2006, Rowley & Moldoveanu
2003). Kohdeyrityksen tapauksessa asiakkaat olivat sekä asiakkaan että
teollisuusalueen toimijan roolissa.
Analyysin tulokset viittaavat myös siihen, että sidosryhmien tutkiminen
kokonaisuuksina ei ole liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta riittävää.
Johtopäätös on, että liiketoiminnan arvon luomisessa yrityksen
sidosryhmäsuhteita ei tule kaikissa tapauksissa tarkastella kokonaisuutena eli
yhtenä sidosryhmäsuhteena, vaan todellisten sidosryhmien intressit tulee
selvittää. Tämä päti tutkimuksessa erityisesti asiakkaiden kohdalla. Asiakkaat
eivät ole ryhmä, jolla on vain yksi yhteinen intressi. Sidosryhmien sisäisiin
intressieroavuuksiin ei ole juurikaan kiinnitetty sidosryhmätutkimuksessa
huomiota. Wolfe & Putler (2002) esittävät, että käsityksemme sidosryhmästä
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homogeenisena kokonaisuutena hämärtää ymmärrystämme organisaation ja
sidosryhmän välisistä suhteista. He ovat todenneet, että sidosryhmäanalyysin
voisi muokata uudelleen, sillä tähän saakka se on perustunut liikaa
homogeenisten sidosryhmien intressien perusteella tehdylle jaolle (Wolfe &
Putler 2002, 77). Tutkimukseni kohdeyrityksessä osoitti, että homogeenisiin
sidosryhmiin suuntautuvien suhteiden ymmärtäminen ei riitä liiketoiminnan
arvon luomisen näkökulmasta katsottuna. Sen sijaan yksittäisten
sidosryhmäsuhteiden ymmärtäminen ryhmän sisällä on ilmeisen tärkeää. Tämä
näkyi erityisesti kohdeyrityksen asiakkaiden ja teollisuusalueen kohdalla.

5.2. Sidosryhmäsuhteen ominaisuudet liiketoiminnan
arvon luomisen muutoksessa
Sidosryhmäsuhteiden tärkeyden malli osoittautui liiketoiminnan arvon luomisen
näkökulmasta riittämättömäksi. Analysoidut todelliset sidosryhmät ovat
kuitenkin arvon luomisessa keskeisessä roolissa (mm. Clarkson 1995). Tehty
analyysi yrityksen ja sidosryhmien välisistä sidosryhmäsuhteista ei kertonut
sidosryhmien suhteesta toisiinsa. Kuten edellä on todettu, liiketoiminta ei ole
vain
kahdenvälisten
suhteiden
verkosto,
vaan
monenvälisten
sidosryhmäsuhteiden kokonaisuus.
Kohdeyritys perusti liiketoimintansa sidosryhmäsuhteille tarkoituksenaan
muuttaa sidosryhmäsuhteiden laatua yhteistyön suuntaan. Sidosryhmien, johdon
ja henkilöstön, oli kyettävä muuttamaan ajatteluaan ja oppimaan uutta arvon
luomisen muutoksessa, jotta suhteet erityisesti asiakkaisiin saataisiin
kehittymään. Kun tähän yhdistettiin uudenlaisen kokonaispalvelun tarjoaminen
asiakkaalle, vaati suhde kaikilta osapuolilta uudenlaista osaamista. Analyysin
tulosten perusteella voi sanoa, että liiketoiminnan arvon luomisen muutoksessa
myös sidosryhmäsuhteiden laadulta edellytetään muutosta. Suhteen laadun
muuttaminen edellyttää eri sidosryhmiltä omien roolien ymmärtämistä uudella
tavalla, keskittymistä osaamisien kehittämiseen ja yhdistelemiseen aiempaan
verrattuna toisin. Usein muutokset ovat sidosryhmäsuhteissa eriasteisia ja siten
laadultaan erilaisia.
Strategisen muutoksen edellytysten analyysin johtopäätökset kertoivat jo
hieman siitä, mihin sidosryhmäsuhteissa tulee kiinnittää huomiota liiketoiminnan
arvon luomisen muutosta arvioitaessa. Analyysi ei kuitenkaan riittävästi
paljastanut niitä tekijöitä, joihin arvon luominen mahdollisesti kytkeytyy. Tätä
seurannut jatkoanalyysi osoitti, että kohdeyrityksen sidosryhmäsuhteissa on
kuusi eri ominaisuutta, jotka näyttivät liiketoiminnan arvon luomisen kannalta
olennaisilta. Löydetyt piirteet olivat suhteen historia, sidosryhmäsuhteen
tavoitteet, vuorovaikutus suhteessa, tiedon jakaminen suhteessa, osaamisen
kehittäminen ja luottamus. Johtopäätöksenä tämän tutkimuksen perusteella voi
sanoa näiden kuuden ominaisuuden olevan niitä, joihin tulee kiinnittää huomio,
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kun liiketoiminnan arvon luomisen prosessia muutetaan. Jäljittämäni
sidosryhmäsuhteen ominaisuudet eivät ole uusia havaintoja organisaatioiden
suhteita koskevassa tutkimuskirjallisuudessa. Suhteen ominaisuudet ovat
toisistaan riippuvaisia ja ne sekä edistävät että vaikuttavat toistensa läsnäoloon.
Jokainen ominaisuus olisi itsessään laaja ja ainutlaatuinen tutkimuskenttä.
Sidosryhmäsuhteiden historia, oli se sitten yhteinen tai ei, muokkaa
muutoksessa jokaista suhdetta (mm. Pettigrew 1992). Tässä tapauksessa tilanne
oli poikkeuksellinen, sillä usean kohdeyrityksen liiketoimintaan vaikuttaneen
sidosryhmän tausta oli teollisuusalueella.
Liiketoiminnan arvon luonti yhdessä johtaa keskustelun pois vastakkaisista
sidosryhmäintresseistä kohti intressejä, jotka eivät ole kaikilla samat, mutta
riittävässä harmoniassa (ks. Freeman ym. 2007b) keskenään, jotta yhteinen arvon
luominen on mahdollista. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan strateginen
kumppanuus syntyy ja liiketoiminnan arvoa voidaan kasvattaa, jos sidosryhmien
intressit tai tavoitteet ovat harmoniassa keskenään. Sidosryhmäsuhteiden
tavoitteet (ks. Galbreath 2002) ilmenivät monin eri tavoin. Suhteen tavoitteen
painopisteen tulee olla sidosryhmälähtöinen, ja sen voi määrittää vain kunkin
sidosryhmän kannalta (Ramírez & Wallin 2001, 316). Sidosryhmät, joiden
strateginen tavoite oli samansuuntainen tai se oli muuttumassa samaan suuntaan,
löysivät parhaiten yhteisen näkemyksen. Yhteisen tavoitteen saavuttamalla
sidosryhmät kokisivat saavansa havittelemansa edut (ks. Kochan & Rubinstein
2000, 383). Sidosryhmät voivat tuottaa arvoa yhdessä, mutta jokainen eri
tarkoituksiin (ks. Heugens & van Oosterhout 2002, 389; Ramírez & Wallin
2001, 316). Sidosryhmien intressit saattoivat erota, esimerkiksi henkilöstöllä oli
halu säilyttää työpaikka ja johdolla taas oli halu luoda uudenlainen ja
aikaisemmasta eroava liiketoimintatapa. Johdon ja henkilöstön välillä tavoite oli
kuitenkin yhteinen, itsenäisen palveluliiketoiminnan aloittaminen ja
kehittäminen.
Sidosryhmäsuhteessa tavoitteen ei tarvinnut olla yhteisen, jotta haluttuja
muutoksia saatiin aikaiseksi. Vain harvat asiakkaat olivat valmiita
kokonaispalveluiden ostamiseen. Ennemmin luotettiin aiempaan malliin,
yksityiskohtaiseen erittelyyn ja tuntihinnoitteluun. Ne asiakkaat, jotka
hyväksyivät uuden tavan luoda arvoa, olivat muuttaneet omaa strategiaansa jo
aiemmin ja heidän intressinsä olivat samansuuntaisia kuin kohdeyrityksen (mm.
Freeman ym. 2004, 365; Harrison & St. John 1996, 50). Jos tavoitteet eivät olleet
samansuuntaisia, eikä sidosryhmä ymmärtänyt kohdeyrityksen tavoitetta,
neuvotteluissa saatettiin päästä ratkaisuun esimerkiksi resurssiriippuvuuden
perusteella, mutta tällaisessa mallissa ei päästy nauttimaan lisääntyvästä arvosta.
Tiedon jakamista ja vuorovaikutusta pidetään tärkeinä suhteen perustoina
erityisesti silloin, kun kyseessä on kohdeyrityksen tapaan halu muuttaa suhteen
laatua enemmän yhteistyön suuntaan (mm. Svendsen ym. 2002; Dyer & Singh
1998). Tiedon jakaminen on suhteen rakentamisen ydintä (Spence 2004, 66),
sillä suhde perustuu muun muassa oppimiselle, tiedolle ja molemminpuoliselle
ymmärrykselle (mm. Galbreath 2002). Pyrkimys hyvään tiedon välittämiseen
näkyi erityisesti johdon ja henkilöstön suhteessa. Kohdeyritys pyrki avoimeen
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tiedon välittämiseen myös muiden sidosryhmien kanssa. Erityisesti näin oli
kahdenvälisissä suhteissa, mutta myös teollisuusalueen kehittämisprosessissa,
jossa kyseessä oli tiedonvälitys monenvälisissä suhteissa. Arvon
konkretisoituminen
suhteessa
edellyttää
aktiivisuutta
ja
syntyy
vuorovaikutuksessa (Ramírez & Wallin 2001, 64). Vuorovaikutus oli esillä
kaikissa strategisissa sidosryhmäsuhteissa. Kohdeyrityksen vuorovaikutus oli
tiivistä varsinkin sellaisissa sidosryhmäsuhteissa, joissa lopputulos saavutettiin
neuvotteluiden kautta. Jos suhteessa päädyttiin pitkällisiin neuvotteluihin, nähtiin
myös kyseinen neuvottelukumppani yrityksen kannalta merkittävänä
liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta.
Laajin keskustelu yrityksessä kiteytyi oppimisen ympärille. Sekä oppiminen
että luottamus ovat prosesseja, jotka syntyäkseen ja kehittyäkseen vaativat aikaa.
Organisaation oppimiseen liittyy laaja kirjallisuus. Oppiminen ja osaamisen
kehittäminen ovat liiketoiminnan arvon luomisen muutoksessa keskeisiä ja
ohittamattomia (mm. Mintzberg & Westley, 1992, 45). Liiketoiminnan arvon
luomisen yhteydessä oppiminen ja tieto voidaan nähdä muun muassa
organisaation dynaamisien kyvykkyyksien yhtenä lähtökohtana (Amit & Zott
2001, 497, Eisenhardt & Martin 2000; Teece ym. 1997). Dynaamiset
kyvykkyydet ovat muun muassa allianssien, tuotekehityksen ja strategisen
johtamisen prosesseja. Näiden arvo yrityksen kilpailukyvylle on niiden kyvyssä
muuttaa resurssipohjaa. (Eisenhardt & Martin 2000; 1116, 1118) Dynaamiset
kyvykkyydet ovat välineitä, jotka ohjailevat yrityksen resurssikonfiguraatioita,
joissa on yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyky.
Ei ole yllättävää, että luottamus oli läsnä monissa keskusteluissa. Uuden
organisaation rajojen vaikutus aiemmin samassa korporaatiossa työskennelleiden
henkilöiden väleihin vahvisti oletusta, että kumppanuuteen pyrkivissä
sidosryhmäsuhteissa luottamuksessa on haastavaa muun muassa sen
laajentaminen yksilötasolta organisaatiotasolle. Luottamus on aiemmassa
tutkimuksessa osoittautunut monitahoiseksi ilmiöksi, eikä yhtä kattavaa
määritelmää ole löydetty. Se on käsitteenä määritelty eri näkökulmista ja monin
eri tavoin (ks. Seppänen ym. 2007). Yksimielisiä ollaan siitä, että
organisaatioiden välisten suhteiden toimivuus ja yhteistoiminta perustuu
luottamukselle, luottamus on suhteen kriittisimpiä tekijöitä ja kumppanuuteen
pohjautuvissa suhteissa luottamuksella on kiistatta merkitystä (mm. Seppänen
ym. 2007, Blomqvist 2002, Wicks ym. 1999, Harrison & St. John 1996, Ring &
Van de Ven 1994, 1992). Luottamuksen merkityksen ymmärtäminen suhteen
laadun muutoksessa on eräs keskeinen tekijä (ks. Amit & Zott 2001, 496).
Kohdeyrityksen strategiset suhteet olivat vastavuoroisia ja neuvoteltuja ja
luottamuksen rooli tuli esiin juuri näissä suhteissa. Muun muassa yrityksen johto,
työntekijät ja pääasiakkaat olivat työskennelleet samassa korporaatiossa
aiemmin. Yksilöiden välinen luottamus ei kuitenkaan alentanut neuvottelukuluja,
kuten organisaatioiden välisen luottamuksen on osoitettu tekevän (Zaheer ym.
1998). Haastatellut kuvasivat luottamuksen henkilöiden välisissä suhteissa
kertomalla, että toisen osapuolen taitoihin ja osaamiseen luotetaan.
Kohdeyrityksen muuttuessa palveluyksiköstä itsenäiseksi yritykseksi, luottamus
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ei ollut enää itsestään selvää osapuolten välillä. Yrityksen rajojen syntyminen ja
liiketoiminnan arvon luomisen tavan muutos lisäsivät sidosryhmien epäilyä
kohdeyritystä ja sen motiiveja kohtaan. Asiakas saattoi edelleen kertoa
luottavansa henkilöihin kohdeyrityksessä, mutta itse yrityksen toimintaa
epäiltiin.
Tutkimuksessa saattoi identifioida kaksi prosessia, joilla kohdeyritys loi
arvoa toiminnalleen. Yritys loi arvoa oman liiketoiminnan prosessinsa kautta
sitouttamalla toimintaansa eri sidosryhmiä. Näitä sidosryhmiä olivat henkilöstö,
asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä monet kehittäjäorganisaatiot, alueellisista
muun muassa Keski-Pohjanmaa liitto ja Chydenius-instituutti, valtakunnallisista
VTT sekä konsultointitoimistot. Toinen teollisuusalueen kehittämisen prosessi
(ks. Hillman & Keim 2001, 127; Vanhaverbeke 2001, 106; Freeman & Liedtka
1997, 291), jossa yritys oli mukana, oli sidosryhmiltään suurelta osin
päällekkäinen liiketoiminnan prosessin kanssa. Analyysin tasolla kutsun
kohdeyrityksen liiketoiminnan prosessia ”rahan tekemisen perspektiiviksi” ja
teollisuusalueen kehittämisen prosessia ”hyvän tekemisen perspektiiviksi”.
Vaikka prosessit esitetään erillisinä, on huomattava, että kohdeyrityksen
molemmat prosessit olivat siten yhteen kietoutuneita, että niiden erottaminen
toisistaan ei ole yksinkertaista. Sidosryhmät olivat kuvatuissa prosesseissa osin
eri rooleissa. Esimerkiksi asiakkaat olivat liiketoiminnan prosessissa
perinteisessä asiakkaan roolissa, mutta teollisuusalueen kehittämisen prosessissa
asiakkaat saivat yhteistyökumppanin roolin. Prosesseissa sekä yhteiset että
erilliset sidosryhmäsuhteet ovat mukana molempien perspektiivien muokkaajina.
Yrityksessä erottaa eri perspektiivit toisistaan olisi saattanut menettää
olennaisia piirteitä, jotka selittävät yrityksen liiketoiminnan arvon luomista.
Edeltävien johtopäätösten yhdistäminen aiemmin esitettyyn tutkimuksen
teoreettiseen viitekehykseen antaa mahdollisuuden esittää tutkimuksen tulokset
tiivistetyssä muodossa kuviossa 16. Näkökulmat, arvoa kenelle ja arvoa miten on
kuviossa esitetty limittäin. Tutkimuksessa osoittautui, että näkökulmien
erottaminen ja niiden sisällä tehty jako, ovat yksinkertaistuksia, ja näkökulmat
kietoutuvat yhteen.
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Kuvio 16.

Liiketoiminnan arvon luominen todellisissa sidosryhmäsuhteissa

5.3. Muut teoreettiset johtopäätökset
Tutkimus jatkaa kuvailevan sidosryhmätutkimuksen perinnettä. Kuvailevaa
sidosryhmätutkimusta on ollut vähän ja analyysit sidosryhmistä ovat kuvanneet
niitä yleisellä tasolla, ei liittyen yritysten strategioihin. Sidosryhmäajattelun
kehittämiseksi on esitetty, että kuvailevaa ja empiiristä tutkimusta tulisi lisätä
(mm. Jawahar & McLaughlin 2001; Gioia 1999, 230). Kuvaileva tutkimus on
itsessään arvokasta ja sen tehtävänä on tuottaa erilaisia tapoja ymmärtää
yrityksen toimintaa sidosryhmänäkökulmasta (Freeman 1999; ks. Reynolds ym.
2006, 297–298). Tämä empiirinen tutkimus on myötävaikuttanut kuvailevan
sidosryhmätutkimuksen kehittämiseen tutkimalla yrityksen tosiasiallisia
sidosryhmäsuhteita. Sidosryhmätutkimus on identifioinut erilaisia sidosryhmiä,
mutta sidosryhmäsuhteet ovat jääneet vähälle huomiolle (Friedman & Miles
2002). Suhteen dynaaminen luonne ja sen kuvaaminen ovat alkaneet kiinnostaa
tutkijoita vasta viime
aikoina. Tässä
tutkimuksessa keskityttiin
sidosryhmäsuhteiden tutkimiseen ja esitettiin dynaaminen kuvaus pk-yrityksen
sidosryhmäsuhteista.
Tutkimus edistää liiketoiminnan arvon luontiin liittyvää kirjallisuutta
osoittamalla, että omistajien ja asiakkaiden lisäksi myös muut sidosryhmät
voivat olla liiketoiminnan arvon luomisessa olennaisia. Liiketoiminnan arvon
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luominen on varsin usein määritetty asiakkaan ja yrityksen suhteen kautta (ks.
Vargo & Lusch 2004, 3) tai on painotettu, että yrityksen päätarkoitus on tuottaa
arvoa omistajalle (mm. Jensen & Meckling 1976; Friedman 1970). Myös tässä
tutkimuksessa on omistajan ja asiakkaan merkitys eräinä liiketoiminnan
avainsidosryhminä tullut esiin. Asiakas osoittautui yrityksen kaikissa vaiheissa
todelliseksi sidosryhmäksi ja oli yrityksen liiketoiminnan kannalta olennainen.
Asiakkaan intressien maksimoiminen ei ole kuitenkaan pitkällä aikavälillä arvon
luomisen näkökulmasta kestävää. Yhden sidosryhmän intressien maksimoiminen
ja tämän intressien asettaminen vastakkain toisen sidosryhmän intressien kanssa
aiheuttaa kompromissin toisen sidosryhmän kustannuksella. Kompromissien
tekeminen ei ole sidosryhmäajattelun mukainen toimintatapa (Freeman ym.
2007a, 157), vaikka käytännössä niihin joudutaan joskus turvautumaan.
Liiketoiminnan arvon luomisessa sidosryhmälähestymistapa tuo näkyväksi ja
tärkeäksi kaikki sidosryhmäsuhteet.
Sidosryhmäjohtaminen ja -tutkimus ovat pääosin keskittyneet sidosryhmiin
homogeenisina ryhminä ja suhteita on tutkittu kahdenvälisinä, yrityksen ja
sidosryhmien välillä. Liiketoiminnan arvon luomisen ymmärtämiseen
homogeeniset sidosryhmät eivät anna tarvittavaa informaatiota, vaan yrityksen
suhteet sidosryhmien sisälle tulee avata (ks. Parent & Deephouse 2007; Rowley
& Moldoveanu 2003). Sen huomaaminen, että yritys elää monenvälisten
suhteiden kentässä, on keskeinen (ks. Pajunen 2004, Rowley 1997, Freeman &
Evan 1990). Sidosryhmät voivat kuulua moneen eri ryhmään, niillä voi olla eri
rooleja ja niiden intressit ja identiteetti voivat vaihdella (Rowley & Moldoveanu
2003). Mikään sidosryhmä ei ole yksinään arvon luomisen prosessissa, vaan eri
sidosryhmillä on monia intressejä ja ne ovat luonnostaan yhteydessä toisiinsa
(Freeman 2008). Tämä tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan
sidosryhmäsuhteiden kahdenvälisyys ei anna riittävää informaatioita
liiketoiminnasta. Sidosryhmäsuhteiden monenvälisyys, suhteiden linkittyminen ja
sidosryhmien limittäisyys ovat keskeisiä tekijöitä liiketoiminnan arvon
luomisessa.
Tutkimuksessa löydetyt kuusi suhteen ominaisuutta täydentävät ja muuttavat
aiempaa sidosryhmäsuhteen tärkeyden analyysiä. Mitchell ym. (1997) ovat
sidosryhmäsuhteiden tärkeyttä koskevassa mallissaan lisänneet tietoa siitä,
kuinka sidosryhmät voivat saavuttaa tai menettää tärkeyttä yrityksen johdon
silmissä. Kun liiketoiminnan arvon luomisessa tapahtuu strateginen muutos,
sidosryhmien tärkeyden analyysin avulla selviää yrityksen todelliset
sidosryhmäsuhteet, jotka antavat perustan liiketoiminnan arvon luomisen
jatkoanalyysille. Sidosryhmäsuhteiden analyysi ja mahdollinen priorisointi ovat
olennaisia liiketoiminnan arvon luomisessa (ks. Nevill & Menguc 2006), sillä eri
tilanteissa sidosryhmien merkitys vaihtelee (mm. Jawahar & McLaughlin 2001).
Sidosryhmäsuhteiden tärkeyden analyysi (Mitchell ym. 1997) ei ole riittävä
liiketoiminnan arvon luomisen näkökulmasta. Sidosryhmien tärkeyden mallissa
esitettävä kysymys, kuka ja mikä todella merkitsee (who and what really counts),
ei ole keskeisin. Suhdeanalyysi auttaa selventämään niiden merkitystä arvon
luomisessa ja vastaa kysymykseen, miten arvoa luodaan suhteissa ja yleensä.
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Kumppanuuteen perustuva ajattelu suuntaa sidosryhmätutkimusta
sidosryhmien tunnistamisen ja luokittelun sijasta kohti sidosryhmäsuhteita ja
niiden tutkimista. Kohdeyritys kutsui sidosryhmät mukaan yrityksen toiminnan
kehittämiseen, ja antoi vallan myös sellaisille sidosryhmille, joilla sitä ei
muutoin olisi ollut samassa määrin. Useimmissa vallan määritelmissä puhutaan
vallasta yli (power over) (ks. Jones ym. 2007, 141) jonkun toisen, kun
yhteistoiminnallisen mallin pohjalta voisi puhua vallasta yhdessä (power with)
jonkun kanssa (ks. Follet 1925, 101). Myös toista suhteen attribuuttia, oikeutusta,
voidaan tarkastella esitetystä näkökulmasta ja todeta, että yhteistyön
näkökulmasta oikeutuksen saivat sellaisetkin sidosryhmät, jotka muutoin eivät
olisi olleet yhtä merkittävinä toimijoita yrityksen kannalta. Tällaisia olivat muun
muassa potentiaaliset asiakkaat. Harrison & St. John (1996, 58) ovat ehdottaneet
sidosryhmäanalyysiä avainsidosryhmien määrittämiseen ja avainsidosryhmien
perusteella
määrittämään
yrityksen
sidosryhmäjohtamisen
luonteen.
Sidosryhmäjohtamisen he jakavat kahteen tapaan. Toinen on suojautuminen
sidosryhmiltä tai niiden kontrollointi (buffering, perinteisempi näkemys) ja
toinen on sillan rakentaminen (bridging), jolloin kyse on strategisista
kumppanuuksista. Sidosryhmäjohtaminen perustuu kumppanuusajattelulle, jonka
pohjana on kommunikointi, neuvottelu, sopiminen, suhteiden johtaminen ja
motivointi. Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaista johtamista, mutta
liiketoiminnan arvon luominen yhdessä on mahdollista vain, jos
sidosryhmäjohtaminen nähdään sillanrakentamisena.
Sidosryhmätutkimus on viime vuosikymmenenä keskittynyt vahvasti
yrityksen yhteiskuntavastuun ja yritysetiikan alueelle, joka näkyy myös
kotimaisista väitöskirjoista (mm. Lindfelt 2006, Mikkilä 2006).
Sidosryhmätutkimuksen suuntautuminen yhteiskuntavastuuseen ja etiikkaan on
johtanut ajatteluun, jossa sidosryhmäsuhteet nähdään enemmänkin rajoitteina.
Vastakkain asettuvat liiketoimintaan ja yhteiskuntavastuuseen keskittyvät
sidosryhmäsuhteet. Tämä on johtanut siihen, että sidosryhmäteoria on nähty
enemmän eettisenä teoriana kuin liiketoiminnan teoriana. Sidosryhmäajatteluun
sisältyvät kuitenkin sekä etiikan että liiketoiminnan näkökulmat (Freeman ym.
2004), eivätkä ne ole keskenään ristiriidassa (mm. Reynolds ym. 2006, 296).
Tässä tutkimuksessa liiketoiminnan arvon luominen ja sidosryhmäsuhteiden
analyysi tuo sidosryhmätutkimuksen lähemmäksi yrityksen strategiaan ja
liiketoimintaan liittyvää keskustelua.
Yrityksen arvon luomisen voi kokonaisvaltaisimmillaan ajatella
muodostuvan kolmesta ulottuvuudesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja
ympäristöulottuvuudesta. Yritys etsii mainitun kolmen dimension välillä
synergiaa ja sitä kautta hyvää lopputulosta. (Wheeler ym. 2003) Tutkimuksessa
näkyy, että yrityksen toiminnassa on vaikea erottaa keskustelut ”tekeekö yritys
rahaa” vai ”tekeekö yritys hyvää”. Tässä tutkimuksessa hyvän tekemisen ja
rahan tekemisen perspektiivit olivat yhteen kietoutuneita. Niiden erottaminen
toisistaan ei anna kattavaa käsitystä liiketoiminnasta. (Ks. Kujala 2001)
Sidosryhmäsuhteiden tutkiminen joko eettisestä näkökulmasta tai liiketoiminnan
näkökulmasta ja niiden erottaminen (ks. Freeman ym. 2007b, Freeman 1995)
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toisistaan vahvistaa sitä käsitystä, että liiketoiminta ja eettinen toiminta eivät
kuulu yhteen. Tämä tutkimus tukee käsitystä siitä, että liiketoimintaa ja
vastuullisuutta ei voi erottaa liiketoiminnan arvon luontia kuvattaessa.
Sidosryhmätutkimuksen yksi pääteema on ollut sidosryhmien vastakkaiset
intressit (Mitcell ym. 1997, Freeman 1984). Intressierot näkyvät muun muassa
ympäristöjohtamisessa usein selvästi (ks. Mitchell ym. 1997). Käsitys intressien
vastakkaisuudesta synnyttää ajatuksen nollasummapelistä, jossa sidosryhmän
intressin saavuttaminen on pois toiselta sidosryhmältä (mm. Zyglidopoulos
2008). Kun lähtökohdaksi otetaan se, että sidosryhmät ovat yhdessä arvon
luomisen prosessissa (mm. Freeman ym. 2007b), on mahdollista ajatella, ettei
kyse ole intressien vaihtokaupoista toisen osapuolen kustannuksella, vaan että
pitkällä aikavälillä syntyy riittävästi yhteisyyttä ja harmoniaa arvon luomiseksi.
Liiketoiminnan arvon luomisen yleisin tarina on tarina epäilystä (ks.
Galbreath 2002, 21; Freeman 1995, 41). Kun lähtökohdaksi otetaan
kumppanuuden rakentaminen ja arvon luominen yhdessä sidosryhmien kanssa ja
sidosryhmille, keskustelua ei käydä siitä kuka saa ja mitä, vaan kuinka luodaan
yhdessä lisää kaikille. Nollasummapeli ajattelutapana väistyy eikä arvon valtaus
itselle ole päällimmäisenä. Yhteisen arvon luomisen mahdollistava positiivinen
summapeli korvaa sen. Epäilyn väistyessä taustalle voidaan liiketoiminnan
arvonluonti käsittää yhteisenä prosessina. Keskustelu siitä, miksi yritys on
olemassa ja ns. yrityksen teorian kaksi peruskysymystä, teoria taloudellisesta
arvosta ja teoria taloudellisen arvon jakamisesta (Acher ym. 2005) ovat
muuttumassa jakamisen näkökulmasta kysymykseksi, miten arvoa luodaan lisää
yhdessä kaikkien sidosryhmien kesken. Muodollisen ja yleisesti pätevän teorian,
yhden hallitsevan paradigman tilalle etsitään sellaista syvää ymmärrystä, joka
inspiroi uusien paikallisten ratkaisujen kehittämistä (ks. Løwendahl & Revang
1998, 765). Keskeiseksi nousee monipuolinen empiirinen tutkimus, joka
synnyttää erilaisia tapoja ymmärtää yrityksen toimintaa (Freeman 1999;
Løwendahl & Revang 1998). Sidosryhmätutkimus, joka keskittyy
sidosryhmäsuhteiden monimutkaisiin verkostoihin, on tuomassa erään selityksen
yrityksen olemassa olon syyksi.

5.4. Loppuhuomautukset
5.4.1. Käytännölliset johtopäätökset
Käytännöllisissä johtopäätöksissä esitän niitä ajatuksia, joita tutkimukseni on
antanut liiketoiminnan johtamiseen. Tutkimuksen kohdeyritys aloitti
liiketoimintansa toisenlaisissa olosuhteissa kuin yritykset yleensä. Itsenäisen
taipaleensa aikana se ehti kuitenkin kokea monia liiketoiminnalle tyypillisiä
vaiheita. Jos liiketoiminnan onnistumisen mittari on itsenäisyys, ei kohdeyritys
onnistunut tavoitteessaan. Liiketoiminta siirtyi erillisinä osina useamman
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yrityksen haltuun. Kohdeyrityksen liiketoiminnat jatkavat uusien yritysten
omistuksessa, ja siinä mielessä toiminnassa ei epäonnistuttu.
Yrityksessä ymmärrettiin, että palveluyksikön muuttuminen itsenäiseksi
yritykseksi vaatii ajattelutavan muutosta. Muutosta lähdettiin tekemään
sidosryhmäsuhteissa. Tätä sidosryhmäsuhteen laadun muutosta ei kuitenkaan
saatu riittävässä määrin aikaan esimerkiksi kaikkien asiakkaiden kanssa. Arvon
luomisen tavan muutoksessa ei riitä, että oma osaaminen muuntuu tai lisääntyy,
vaan myös suhteen toisen osapuolen on nähtävä asioita uudella tavalla. Yrityksen
kokema episodi oli kuitenkin merkityksellinen. Siitä voi oppia muun muassa sen,
että kilpailuedun hakeminen monelta eri suunnalta yhtä aikaa on erittäin
haastavaa ja onnistuu harvoin.
Laatu, hinta tai ylivoimainen palvelu eivät enää riitä kilpailutekijöinä.
Kohtuullinen hinta ja hyvä laatu ovat itsestään selvänä pidettyjä ominaisuuksia.
(Svendsen 2002, 14; Simpson ym. 2001, 123) Kun yrityksen tehtävänä on arvon
luominen sidosryhmille, kaikki sidosryhmäsuhteet ovat itsessään arvokkaita,
mutta kaikki eivät ole liiketoiminnan arvon luomisen kannalta yhtä tärkeitä.
Sidosryhmäanalyysillä yritys hahmottaa kannaltaan tärkeitä toimijoita.
Tutkimuksessa käytetty sidosryhmäajattelu tarjoaa käyttökelpoisen työkalun
ymmärtää paremmin avainsidosryhmien vaikutuksia organisaation toimintaan
(ks. Nevill & Menguc 2006, 387). Analyysin on oltava jatkuvaa, sillä kuten tässä
tutkimuksessa on nähty, sidosryhmäpositiot muuttuvat liiketoiminnan eri
vaiheissa ja yrityksen tulee ymmärtää suhteiden merkitys eri tilanteissa.
Sidosryhmäsuhteiden priorisointi lisää johdon ymmärrystä siitä, mitkä suhteet
liiketoiminnan arvon luomisessa ovat kulloinkin olennaisia. Pärjätäkseen
monimuotoisessa liiketoimintaympäristössä yritys tulee luoda suhteet
sidosryhmiin siten, että se saavuttaa kestävän kilpailuedun verrattuna muihin
samassa liiketoiminnassa kilpaileviin yrityksiin.
Sidosryhmälähestymistapa on yritykselle hyvä väline ympäristön
kuvaamiseen. Kuvauksen lisäksi sidosryhmäajattelu ohjaa johtajien toimintaa
eikä ensisijaisesti ole tarkoitettu vain johtamisen tutkijoille (ks. Freeman ym.
2004, 354). Yritys keskittää tällöin huomion konkreettisiin toimijoihin
ympäristössään, eikä tyydy vain epämääräiseen toteamukseen kilpailun ja
muutoksen lisääntyvästä vaikutuksesta. Konkreettisten toimijoiden erottaminen
mahdollistaa keskittymisen osaamisiin ja kyvykkyyksiin, jotka ovat yrityksen
toiminnalle olennaisia. Liiketoiminnan arvon luomisen muutoksen aikaan
saamiseksi johdon tulee toisaalta olla valmis siihen, että suhteen ominaisuuksissa
tapahtuu muutos ja toisaalta olla valmis myös muuttamaan niitä itse. Johdon
huomion tulee kiinnittyä muun muassa eri sidosryhmien osaamiseen ja sen
muuttamiseen tarvittavalle tasolle. Tämä muutos edellyttää, että yrityksen
prosessit ja tietojärjestelmät ovat riittävät ja ajantasaiset.
Liiketoiminnan arvon luomista seuraava menestys on ympäristön muutoksen
ja myllerryksen keskellä yhä enemmän kiinni suhteista. Nykyaikana suhteet
muodostavat tiedon ohella tärkeän osan yrityksen aineettomasta omaisuudesta.
Aineettomasta omaisuudesta muodostuu monen yrityksen koko omaisuus tai
ainakin suurin osa siitä. Aineettoman omaisuuden merkitys on kasvanut
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huomattavasti ja se on tuonut muassaan muun muassa sen, että johdettavat asiat
eivät rajoitu yrityksen sisäpuolelle. Yritys, joka kykenee ymmärtämään ja
hoitamaan aineettomia ja suhdepohjaisia resursseja, pystyy todennäköisimmin
pitämään kiinni myös mainituista resursseista riippuvaisten sopimusten arvosta
(Wheeler & Davies 2004). Yritys, joka ei kiinnitä huomiota suhteisiinsa
menettää todennäköisemmin sopimuksista saadun arvon.
Vallitsevat johtamismallit, joilla on aiemmin hahmotettu organisaatiota ja
liiketoimintaa, eivät saa ympäristön muutoksesta riittävässä määrin kiinni.
Sidosryhmäsuhteet vaativat enemmän ja erilaista huomiota kuin aiemmin.
Sidosryhmäsuhteet ovat moninaisia ja monimutkaisia, ja niitä tulisi osata
arvostaa ja johtaa niiden edellyttämällä tavalla. Yrityksen johdon tehtävä on
muuttumassa ja myös ajattelutavan tulee muuttua. Yksisuuntainen, hierarkkisen
organisaation ohjaajan rooli ja johdon vuorovaikutukseton sidosryhmien kohtelu
eivät ole toimivia tapoja suhteiden aikakaudella.
Uusi tilanne tuottaa uudenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia
yritysten hallituksille ja johtoryhmille. Yrityksen johdon tehtäväksi muodostuu
ennen kaikkea sidosryhmien intressien ohjaaminen samaan suuntaa, jotta
liiketoiminnan arvon luomisessa pitkällä tähtäyksellä onnistutaan. Kun yritys
haluaa muuttaa liiketoimintansa arvon luomisen tapaa esimerkiksi muuttamalla
sidosryhmäsuhteen laatua kohti yhteistyötä, on hyvä etsiä kumppaneita, joiden
kanssa intressit ovat samansuuntaiset tai muutoin harmoniassa keskenään. Kun
intressien suunta on sama, strategisen kumppanuuden aikaan saaminen on
todennäköisempää. Näin oli esimerkiksi kohdeyrityksen suhteessa asiakkaaseen,
jonka kanssa saatiin aikaiseksi ehdotettu sopimus palvelukokonaisuudesta ja
uudesta hinnoittelusta. Kohdeyritys pystyi tarjoamaan asiakkaan tarvetta
vastaavan kokonaispalvelun, sillä asiakas oli omassa strategiassaan tehnyt
linjauksen, joka oli sopivan suuntainen kohdeyrityksen päätösten kanssa.
Yrityksen on palvelua muuttaessaan osattava ohjata keskustelu asiakkaan kanssa
esimerkiksi palvelun hinnasta uuden kokonaisuuden asiakkaalle tuottamaan
hyötyyn.
Johtopäätöksissä todettiin, että liiketoiminnan arvon luomisen yleisin tarina
on tarina epäilystä toista ja toisen motiiveja kohtaan. Jos epäily on
liiketoiminnan lähtökohta, keskustellaan arvon jakamisesta. Ajattelu pohjautuu
nollasummapeliin ja tuoton valtaaminen itselle nousee keskeiseksi. Jos epäily
väistyy ja luottamus astuu sijalle, siirrytään positiiviseen summapeliin ja
keskitytään siihen, kuinka arvoa luodaan yhdessä lisää kaikille. Positiivisen
summapelin alkupanoksia asetettiin teollisuusalueen prosessissa, kun
lähtökohdaksi hyväksyttiin se, että sidosryhmä ei voi joka kerta saada itselleen
osuutta, jonka kokee ansaitsevansa, vaan yhteistyössä saavutetaan pitkällä
tähtäyksellä tasapaino toisten sidosryhmien kanssa.
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5.4.2. Ehdotukset jatkotutkimukselle ja tutkimuksen rajoitteet
Tutkimusprosessin aikana on herännyt useita ajatuksia, joihin tutkija olisi voinut
ottaa kantaa ja teoreettisia keskusteluita, jotka voisivat viedä mielekkäällä tavalla
ajattelua liiketoiminnan arvon luomisesta eteenpäin.
Sidosryhmäajattelun kehittymiseen vaikuttavia jatkotutkimuskohteita ovat
muun muassa vallan ja oikeutuksen merkitys suhteessa. Tutkimukseni
analyysissä valta ja oikeutus on erotettu toisistaan, mutta muu tutkimus esittää,
että käytännössä ne eivät ole erotettavissa (Pajunen 2006, Phillips 2003).
Oikeutus ja valta näyttävät olevan ominaisuuksina yhteen kietoutuneita ja
edellyttävät lisää analysointia. Johdon rooli, joka sidosryhmäajattelussa on
keskeinen,
on
tärkeä
myös
monenvälisten,
yhteistyöhakuisten
sidosryhmäsuhteiden kehittämisessä. Jo mainittu johdon painopisteen muutos
yksiäänisestä ohjaajasta dialogiin taipuvaksi sidosryhmäksi (ks. Friedman &
Miles 2003, Kujala & Kuvaja 2002, Lehtimäki 2000, Freeman & Liedtka 1997)
vaatii omaa tutkimustaan. Miten johto pystyy vastaamaan haasteisiin suhteiden
maailmassa ja löytää uudenlaisia tapoja johtaa, kun hierarkkinen ja usein
byrokraattinen malli ei toimi tai on menettämässä merkityksensä?
Tässä tutkimuksessa lähtökohtana ollut sidosryhmänäkemys ja
tutkimustulokset eivät tukeneet ajatusta ns. erotteluteesistä (ks. Freeman 1995),
jossa yrityksen liiketoiminta ja eettisyys käsitetään erillisiksi. Jos
sidosryhmänäkemys on liiketoiminnan perusta, ei eettisyyttä ole syytä nähdä
liiketoiminnasta irrallaan. Myös tutkimuksen keskeinen analyysiyksikkö, suhde,
on moraalinen käsite (ks. Freeman ym. 2007b, 309). ”Hyvän tekemisen” ja
”rahan tekemisen” näkökulmat näyttivät olevan tutkimuksessa yhteen
kietoutuneita. Jatkossa onkin syytä lisätä kuvailevaa sidosryhmäsuhteiden
tutkimusta, jossa voidaan tarkemmin avata näitä prosesseja.
Organisaatioiden välisiä suhteita (interorganisational relationships) on
selvitetty useasta eri näkökulmasta eri teorioiden avulla (ks. Barringer &
Harrison 2000). Sidosryhmäajattelu on näistä eräs. Sidosryhmäsuhdeanalyysin
avulla löydetyt kuusi suhteen ominaisuutta ohjaavat osaltaan teoreettisen
keskustelun organisaatioiden välisten suhteiden tutkimiseen. Ne jättävät
sidosryhmäajattelussa esitetyt suhteen ominaisuudet valta, legitimiteetti ja
kiireellisyys vähemmälle huomiolle liiketoiminnan arvon luomisen yhteisessä
tehtävässä.
Organisaatioiden välisten suhteiden tutkimuksesta nostin työni
ensimmäisessä kappaleessa esiin verkostoteoriat. Rajasin verkostoteoriat pois
siten, että valitsin sidosryhmälähestymistavan avaamaan toimijoiden välisiä
suhteita. Sidosryhmäajattelu tarjosi tälle tutkimukselle lähtökohdan ja erään
näkemyksen yrityksen suhteista ja verkostoista. Jatkotutkimuksessa onkin
mielenkiintoista
selvittää
tarkemmin
verkostoteorioiden
ja
sidosryhmänäkemyksen yhteyttä lisäämällä muun muassa kuvailevaa tutkimusta,
joka testaa ja tuo sidosryhmäajattelun lähemmäs liiketoimintaa ja lisää näin
ymmärrystä sen suhteesta verkostolähestymistapaan. Arvoverkostoiksi
kutsutuissa kokonaisuuksissa vaihdannan kohteena voi olla muun muassa tavarat
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ja palvelut, tieto tai aineettomat edut. Arvoa eli vaihdannan kohdetta
(deliverable) vaihdetaan (transaction) verkostossa eri osapuolien (participant)
välillä. (Allee 2002) Siinä missä sidosryhmäorganisaation on katsottu tässä
tutkimuksessa luovan arvoa kaikille sidosryhmille siten, että arvoa luodaan
yhteisesti lisää kaikille, myös verkostojen muodostumisen taustalla on
arvontuotannon mahdollisuus.
Suhteissa ja verkostoissa luotu arvo kasvattaa sosiaalista pääomaa.
Sosiaalisen pääoman voi erottaa taloudellisesta ja inhimillisestä pääomasta ja
kuvat niiden eroa siten, että taloudellinen pääoma on sidosryhmien pankkitileillä,
inhimillinen pääoma heidän päässään, mutta sosiaalinen pääoma on luontaisesti
sidosryhmäsuhteiden rakenteissa (Portes 1998, 7). Sosiaalisen pääoman voi
katsoa muodostuvan kolmesta ominaisuudesta. Suhteen rakenteellinen laatu
viittaa sosiaalisen verkoston rakenteeseen, suhteen laatu käsittelee muun muassa
luottamusta ja vuorovaikutusta ja suhteen kognitiivinen laatu puolestaan
heijastaa yhteisen ymmärryksen ja päämäärien tasoa. (Nahapiet & Gohshal
1998). Tutkimuksessa löytämäni ja suhteen ominaisuuksiksi kutsumani tekijät,
jotka liittyivät arvon luomisen muutokseen, olivat: suhteen historia, tavoitteet,
vuorovaikutus, tiedon jakaminen, oppiminen ja luottamus. Useat ominaisuuksista
on esitetty edellä myös sosiaalisen pääoman yhteydessä ja niinpä sosiaalisen
pääoman yhteys liiketoiminnan arvon luomiseen onkin ilmeinen (mm. Svendsen
2002, Nahapiet & Gohshal 1998). Sosiaalisen pääoman on nähty luovan arvoa
liiketoimintaan monin tavoin ja jatkotutkimuksen osalta voikin olla
mielenkiintoista syventää tutkimusta siitä, miten eri ominaisuudet ovat liittyneitä
yhteen ja onko arvon luomisen muutostilanteissa jollain ominaisuudella
enemmän merkitystä kuin toisella.
Tutkimustehtäväni oli asemoitu siten, että se pyrkii ymmärtämään yrityksen
liiketoiminnan arvon luomisen muutosta. Ymmärtävän otteen mukaisesti
tutkimukseni arvon luomisen lähtökohta on sidosryhmäajattelussa ja pyrkimys
on tutkia sidosryhmäajattelun mahdollisuuksia tunnistaa arvon luontiin
osallistuvia tahoja. Pääsääntöisesti arvon tuottamiseen liittyvän kirjallisuuden
taustalla on kansantaloustieteellinen ajattelu, jossa on vahva oletus taloudellisista
päämääristä, joita rationaaliset ihmiset toteuttavat. Tämän kirjallisuuden
esittämien mallien rationaalinen tapa nähdä arvon luominen kiinnittyy tiettyjen
sidosryhmien intressiin. Sidosryhmäajattelu tuo arvon luomiseen ihmisen ja
suhteet
toisiin
sidosryhmiin.
Arvon
luominen
perustuu
tällöin
vuorovaikutukseen, sitä ei määritetä pelkästään raha-arvoisena eikä arvoa lisätä
arvoketjun omaisesti peräkkäisessä järjestyksessä, vaan sitä kehitetään ja
yhdistellään yhdessä.
Ymmärtämään pyrkivän otteen mukaisesti lähtökohtani on saada
ensisijaisesti tutkimuksellisesti perusteltu käsitys liiketoimintaan vaikuttavista
myös muista kuin markkinatoimijoihin kuuluvista sidosryhmistä. Sidosryhmiä,
kuten omistaja ja asiakas, on tutkittu monimuotoisesti valtavirtaisessa arvon
luomisen tutkimuksessa. Tutkimukseni osoittaa myös markkinatoimijoiden
keskeisen roolin yrityksen liiketoiminnan kehittymisessä ja toteutumisessa.
Liiketoiminnan arvon luomisen tutkimuksen näkökulmasta tutkimukseni rajoite
181

on, että se ei varsinaisesti anna uutta tietoa markkinatoimijoiden suhteiden
tärkeydestä. Yhtymäkohta valtavirtaiseen tutkimukseen syntyy enemminkin siitä,
että tutkimus avaa teoretisoitavaksi ja analysoitavaksi myös muut arvon luontiin
mahdollisesti vaikuttavat sidosryhmäsuhteet.

5.4.3. Tutkimuksen yhteenveto
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kuvata ja ymmärtää liiketoiminnan
arvonluontia muuttuvien ja kehittyvien sidosryhmäsuhteiden avulla. Olen
tutkimuksessani halunnut lisätä ymmärrystä liiketoiminnasta, miten ja miksi
yritykset toimivat, ja selvittää, onko sidosryhmäajattelulla annettavaa yrityksen
liiketoiminnan päätehtävään, arvon luomiseen. Tutkimuksessa haettiin vastausta
kysymykseen, miten liiketoiminnan arvon luominen voidaan kuvata ja ymmärtää
sidosryhmäsuhteiden tarkastelun avulla. Tutkimukseni jäsensi ja käsitteellisti
muutosta sidosryhmäteorian ja liiketoiminnan arvon luomisen silmälasien läpi.
Liiketoiminta ymmärretään tässä eri sidosryhmien vuorovaikutuksena, ja yritys
on väline, jonka kautta sidosryhmät ovat sitoutuneet yhteiseen ja
yhteistoiminnalliseen yritykseen luoda arvoa toinen toisilleen. Olen
tutkimuksessani halunnut ymmärtää liiketoiminnan arvon luomista yrityksen
sidosryhmäsuhteita tutkimalla. Erityisesti minua ovat kiinnostaneet kysymykset,
kenelle ja miten arvoa luodaan ja mitä kukin kokee arvokkaaksi
sidosryhmäsuhteessa. Tässä tutkimuksessa on tehty muutama löytö
sidosryhmäajattelun ja liiketoiminnan arvon luomisen yhteydestä.
Tutkimuksen kohdeilmiö oli yrityksen liiketoiminnan arvon luomisen
muutos. Tämä muutos pakotti yrityksen kysymään liiketoiminnassaan, kenelle
arvoa luodaan ja miten arvon luonti tapahtuu. Tutkimus toteutettiin
intensiivisenä tapaustutkimuksena, jossa kohdetta lähestyttiin aineistolähtöisesti.
Tutkimuksen kohteena ollut ajanjakso oli noin kolme vuotta kestäen vuoden
2004 alkupuolelta vuoden 2007 alkuun. Tutkimuksen tulokset ja niiden
implikaatiot voidaan jakaa kahteen osaan eri analyysivaiheiden perusteella.
Ensimmäisessä vaiheessa sidosryhmäsuhdetta tutkittiin sidosryhmäajattelun
keskeisellä mallilla, sidosryhmäsuhteen tärkeyden mallilla. Tämän mallin avulla
etsittiin vastausta kysymykseen, millä ulottuvuuksia sidosryhmäsuhteita voidaan
kuvata ja ymmärtää. Toisessa analyysivaiheessa jatkettiin edellä mainitun mallin
perusteella määritettyjen todellisten sidosryhmäsuhteiden analyysiä. Analyysillä
pyrittiin löytämään vastaus siihen, miten liiketoiminnan arvon luominen voidaan
ymmärtää sidosryhmäsuhteiden avulla.
Yrityksen liiketoiminnassa on kyse siitä, kuinka sidosryhmät ovat
vuorovaikutuksessa ja luovat arvoa. Liiketoiminta käsitetään joukkona
sidosryhmäsuhteita ja näillä ryhmillä on intressi toiminnoissa, jotka muodostavat
liiketoiminnan. Yrityksen suhteet sidosryhmiin ovat keskeisessä roolissa
yrityksen liiketoiminnan arvon luomisessa. Arvo luodaan aina uudelleen
yhdessä, yhteisesti, sovitellen. Liiketoiminnan arvon luomisen ymmärtäminen,
sen mikä on arvokasta kenellekin, vaatii suhteen syvempää ymmärrystä, sillä
182

arvo syntyy sidosryhmäsuhteessa. Tämä tutkimus on käsitellyt ilmiötä
sidosryhmäsuhteen ymmärtämisen ja kuvaamisen kautta moninaisen,
sidosryhmäsuhteisiin keskittyvän tutkimusprosessin avulla.
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kpl/keskimäärin 2 sivua kappale)
 Hallituksen kokousten pöytäkirjat (5 kpl)
 Perjantai-infon esitykset ja tiistaikahvimuistiot (16 kpl)
 Rahoituslaskelmia, investointitietoja, budjetteja
 Taloushallinnon ja IT - järjestäminen muokkaaminen
 Muut hallintoon liittyvät dokumentit mm. johdon työlista, tiedotteet,
suunnittelupäivien materiaalia (n. 20 kpl)
 Konsultointiyritysten selvitykset ja ehdotukset eri projekteissa (4 kpl)
Henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät dokumentit (120 kpl)
 Henkilöstöetuudet ja palkkaus siirryttäessä Kemira Oyj:stä OnePoint
Oy:n palvelukseen.
 Henkilöstön kehittämiseen liittyvät suunnitelmat: Koulutussuunnitelmat,
tasa-arvosuunnitelmat, palkkiomenettelyt (tulospalkkaus ja ylityöt),
työaikasuunnittelu, organisaatiosuunnitelmat, kehityskeskusteluiden
perusteet, omatoimisen opiskelun tukeminen, työhyvinvointiohjelma,
eläke-etuudet
 Henkilöstöselvitykset: Ilmapiiritutkimus, muutosvalmiuden kartoitus,
osaamisen kehittäminen
 Henkilöstöbudjetit
 Laatu- ja johtamisjärjestelmä
 Ulkopuolisten toimijoiden tekemät selvitykset ja arvioinnit
Asiakkaisiin liittyvät dokumentit
 Palvelukonseptisuunnitelmat
 Palveluiden hinnoitteluvaihtoehdot
 Toimintamalli
 Asiakassopimus
 Palvelusopimukset (2 kpl)

198

Teollisuusalueeseen liittyvät dokumentit
 Visiotyöryhmän kokous, yhteenveto 21.12.2004
 Kokkolan Suurteollisuusalueen markkinointisuunnitelman laatiminen,
15.2.2006
 Kokkolan Suurteollisuusalueen ideariihi, yhteenveto 23.11.2006
 Aluekehityshankkeet mm. aluevartiointihanke, suurteollisuusalueen
kehityskuvia
 Kemiran Kokkolan toimipaikan toimintakäsikirja
 Kemiran alueen hallintopalvelut, tehdaspalvelut
 Alueen laboratorio- ja ympäristökysymykset

MUUT YRITYSTÄ KOSKEVAT DOKUMENTIT
Alueen tiedotuslehdet (4 kpl) ja asiantuntijalehden artikkeli (1 kpl)
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LIITE 3: Kuva tutkimuksen analyysivaiheesta
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