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Tutkimus käsittelee strategian kehittymistä Pirkanmaan Osuuskaupassa vuosien 1984–

2009 välillä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selittää empiirisen aineiston avulla 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategiapolku. Tutkimuksen tavoitteeseen päästään kolmen 

alaongelman avulla: miten dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys selittää 

liiketoiminnan kehitystä, miten arvon yhdessä luomisen näkökulma selittää 

liiketoiminnan kehitystä ja miten aikaisemmat päätökset suuntaavat tulevaisuutta. 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio Pirkanmaan Osuuskauppa on Pirkanmaan talousalueen 

suurin päivittäistavarakaupan yritys ja myynniltään S-ryhmän kolmanneksi suurin 

Osuuskauppa, jonka toimialoja ovat päivittäistavara- ja käyttötavarakauppa, 

ravintolatoiminta, polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa sekä tavaratalokauppa. 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan kahta teoreettista viitekehystä 

dynaamisia kyvykkyyksiä ja arvon luomista yhdessä asiakkaan kanssa näkökulmina 

strategian muutokseen ja yrityksen kilpailuedun muodostumiseen. Molemmat 

näkökulmat ovat uudehkoja tieteellisessä keskustelussa esiin nousseita viitekehyksiä, 

jotka korostavat asiakaskeskeisyyttä ja muutoskykyä yrityksen menestystekijänä. 

Luonteeltaan tutkimus on laadullinen case-tutkimus. Tutkimuksen empiirisenä 

aineistona on käytetty Pirkanmaan Osuuskaupan toimintakertomuksia vuosilta 1984–

2009 sekä strategia-asiakirjoja vuosilta 2000–2010. Aineiston analyysissä on käytetty 

teemoitellen tehtyä sisällönanalyysimenetelmää, jolla on analysoitu strategiassa 

tapahtuneita muutoksia. 

Tutkimuksen empiirisestä osasta selvisi, että Pirkanmaan Osuuskaupan strategiassa on 

ollut selkeitä vaihteluja, mutta muutokset ovat olleet varsin hitaita. Pirkanmaan 

Osuuskaupan historiassa on erotettavissa neljä strategista ajanjaksoa, joissa strategia 

muutokset näkyvät. Dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä näkyvät 

Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnassa eri tavoin, mutta viime vuosina molempien rooli 

on kasvanut. Polkuriippuvuus näkyy Pirkanmaan Osuuskaupassa varsin vahvana, sillä 

rajuja ja nopeita muutoksia strategiassa ei ole tapahtunut vaan menestys on ollut tasaista 

seurausta aikaisemmin tehdyistä oikeista ratkaisuista. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aihealueen esittely ja keskeinen kirjallisuus 

Pro gradu -tutkielmassani kuvaan Pirkanmaan Osuuskaupassa tehtyjen strategisten 

päätösten ketjun sekä pyrin selittämään strategiassa tapahtuneita muutoksia 

ajankohtaisten tieteellisten strategiakeskustelujen avulla. Historian perusteella pyrin 

kuvaamaan erilaisia vaihtoehtoja siitä, millainen Pirkanmaan Osuuskaupan strategia 

voisi olla tulevaisuudessa. 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategia on aaltoillut vuosien varrella asiakaskeskeisen 

strategian ja ydinosaamista sekä kustannusjohtajuutta painottavan strategian välillä. 

Ennen 1980-lukua S-ryhmällä ja Pirkanmaan Osuuskaupalla oli suuri määrä hajanaisia 

toimintoja; oli leipomo, suuri määrä kauppoja sekä ravintoloita ja hotelleja pienissäkin 

kaupungeissa. 1980-luvulla ajauduttiin kriisiin, sillä toiminta oli raskaasti tappiollista. 

Silloin toimintaa karsittiin kovalla kädellä ja päätettiin, että keskitytään market-

kauppaan. Koko 2000-luvun S-ryhmä ja Pirkanmaan Osuuskauppa ovat menestyneet 

hyvin, ja toimintaa on jälleen laajennettu monille uusille toimialoille. Nyt onkin taas 

aika pysähtyä miettimään, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. 

Akateemisessa kirjallisuudessa tämä sama aaltoliike, joka Pirkanmaan Osuuskaupassa 

on nähtävissä, kulminoituu keskusteluun siitä, syntyykö yrityksen kilpailuetu suhteessa 

kilpailijoihin vai asiakkaisiin. Tätä keskustelua myös käydään tällä hetkellä paljon. Jos 

ajatellaan kilpailuedun syntyvän suhteessa kilpailijoihin, päätöksiä tehdään yrityksessä 

suhteessa kilpailijan päätöksiin. Kyseessä on silloin portermainen ajattelutapa. Jos taas 

kilpailuedun ajatellaan syntyvän suhteessa asiakkaisiin, taustalla on ajatus, että yritys 

menestyy, kun se tekee asiat yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeita kuunnellen. 

Leenamaija Otalan (2002, 24) mukaan perinteiset kilpailustrategiat, kuten esimerkiksi 

suuruuden ekonomia, kustannustehokkuus, strategiset liittoumat ja teknologiajohtajuus 

eivät enää tuo yritykselle kilpailuetua. Hän näkee tämän päivän kilpailustrategioina 

asiakaskeskeisyyden, keskittymisen ydinasioihin, tehokkaan verkostoitumisen, 

nopeuden ja oikean ajoituksen sekä nopean oppimisen. 
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Viimeiset yli kymmenen vuotta S-ryhmä ja Pirkanmaan Osuuskauppa ovat tavoitelleet 

tiukalla kustannustehokkuudella nousua Keskon rinnalle ja ohi Suomen suurimmaksi 

päivittäistavarakaupan toimijaksi. S-ryhmä nousi markkinajohtajaksi vuonna 2005, ja 

Pirkanmaan Osuuskauppa ohitti Keskon Pirkanmaan alueella 2008, joten yritys on nyt 

uudessa tilanteessa: miten toimia ja millaista strategiaa noudattaa, kun ollaan 

markkinajohtajan eikä enää haastajan asemassa. Niin Pirkanmaan Osuuskauppa kuin 

muu S-ryhmäkin on laajentunut kovaa vauhtia viime vuosina. S-ryhmän ja Pirkanmaan 

Osuuskaupan päivittäistavarakaupan markkinaosuus on edelleen vahvistunut ja sen 

lisäksi se on laajentunut muille toimialoille, kuten polttonestekauppaan ja viime aikoina 

Kodin Terran myötä entistä enemmän remontoimiseen ja kodin sisustukseen. 

Pirkanmaan Osuuskaupan virallinen visio on tällä hetkellä ”Halutuimmat ja 

kattavimmat palvelut asiakasomistajille”, mikä viittaa siihen, että nyt panostetaan ennen 

kaikkea asiakasomistajiin. Visio on tehty asiakaslähtöisesti. ”Kattavavimmat” 

puolestaan viittaa siihen, että tarjontaa laajennetaan ja siirrytään uusille toimialoille. 

Onkin mielenkiintoista tutkia, millaisia strategisia ratkaisuja Pirkanmaan Osuuskauppa 

voi ja aikoo tässä uudessa tilanteessaan tehdä.  

1980-luvulla, jolloin S-ryhmä teki edellisen suuren strategisen muutoksen ja 

nykyhetken käännekohdalla on yksi merkittävä ero: 1980-luvulla S-ryhmällä meni 

huonosti, se oli kriisissä. Silloin oli pakko muuttua ja se ymmärrettiin. Tällä hetkellä 

menee hyvin, suorastaan erinomaisesti, ja voi olla vaikea ymmärtää, miksi pitäisi 

muuttua. Strategisessa mielessä nyt on kuitenkin juuri oikea aika miettiä uusia 

toimintatapoja, ettei taas ajauduta kriisiin. Juuri tämä ristiriita tekee aiheen tutkimisesta 

mielenkiintoisen. 

Valitsin strategisen muutoksen tutkimuskohteekseni, sillä olen jo pitkään ollut 

kiinnostunut strategiasta. Tässä aiheessa oli mahdollisuus tutkia strategiaa pitkällä 

aikavälillä ja nähdä strategiassa tapahtuneiden muutosten syyt ja seuraukset ja sitä 

kautta ymmärtää kokonaisuutta paremmin. Yksi syy dynaamisten kyvykkyyksien ja 

arvon yhdessä luomisen näkökulmien valitsemiseen teoreettisiksi viitekehyksiksi oli, 

että halusin itse oppia strategisesta johtamisesta jotakin uutta. Perinteiset jaottelut, kuten 

Henry Mintzbergin (1997) kymmenen koulukuntaa tai Richard Whittingtonin (2002) 
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neljä strategianäkökulmaa tuntuivat liian tutuilta ja yleislaatuisilta lähtökohdilta. 

Halusin käsitellä teoriaosuudessa uudempia näkökulmia. 

Tutkimuksen keskeisen kirjallisuuden muodostaa uudempia strategisia näkökulmia 

käsittelevä strategiakirjallisuus. Arvon yhdessä luomista (co-creation of value) 

käsitellään C. K. Prahaladin ja Venkat Ramaswamyn (2004) sekä Richard Normannin 

(2002) avulla. Dynaamisten kyvykkyyksien (dynamic capabilities) kuvaamisessa 

käytetään apuna David J. Teecen artikkeleita. Stephen L. Vargo ja Robert F. Lusch 

(2004) ovat kehittäneet palvelukeskeisen logiikan (service-dominant logic), joten he 

muodostavat itsestään selvästi aiheen keskeisen kirjallisuuden.  

Professori Salme Näsin mukaan (luento 30.9.2009) pro gradu -tutkielmissa on usein 

ongelmana, että tapaustutkimukset jäävät liian pintapuolisiksi, jolloin ne eivät tuo 

kontribuutiota. Sen sijaan syvällisyys, yksityiskohtaisuus ja kokonaisvaltainen kohteen 

ymmärtäminen tekevät työstä hyvän. Olen työskennellyt tutkimukseni kohdeyrityksessä 

koko opiskeluajan ja tutustunut sitä kautta yrityksen avainhenkilöihin. Tämä itsessään jo 

auttaa pintapuolisuuden välttämisessä. Lisäksi olen tehnyt kandidaatin tutkielmani 

saman yrityksen strategiasta, joten olen perehtynyt asiaan ja seurannut sitä jo 

pidemmällä aikavälillä. Kohdeyrityksessä työskentely ja siihen syvällisemmin 

tutustuminen on auttanut minua ymmärtämään, millaisesta lähtökohdasta yrityksen 

perustamisvaiheessa on lähdetty liikkeelle, miten strategia on elänyt vuosien varrella 

yrityksen laajentuessa ja miten on päästy nykyiseen tilanteeseen, jossa yritys menestyy 

ja sillä on paljon erilaisia toimintavaihtoehtoja.  

Yrityksen arjessa mukana olemisen myötä pystyn näkemään yrityksen kokonaisuuden 

taakse toimialatasolle. Eri toimialojen välillä on suuria eroja esimerkiksi liikevaihdon, 

kannattavuuden ja euromääräisen tuloksen suhteen, joten niillä on erilainen rooli 

yrityksen menestyksen luomisessa. Pirkanmaan Osuuskaupan omakohtainen tunteminen 

lisää tietojani ja sitä kautta ymmärrystäni aiheesta ja tätä kautta lähtökohdat työn 

tekemiselle ovat paremmat. Tämän seurauksena pystyn tekemään harkitumpia ja 

paremmin perusteltuja ehdotuksia strategian tulevaisuuden kehittymisvaihtoehdoista. 

Haasteena kohdeyrityksessä työskentelemisessä on ollut tarvittavan objektiivisuuden 

säilyttäminen ja kyky etäännyttää itsensä yrityksen arkipäivästä tutkijaksi. Samalla on 
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pitänyt huolehtia siitä, että omat ennakkokäsitykseni asioista tai toisaalta yrityksen 

suunnalta tulevat vaikutteet eivät vaikuta tekemiini tulkintoihin. Tutkimuksen aihe ei 

kuitenkaan liity omiin työtehtäviini organisaatiossa, mikä helpottaa objektiivisuuden 

säilyttämistä. 

1.2 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selittää Pirkanmaan Osuuskaupan strategiapolku 

vuosina 1984–2009.  

Tutkimuksen pääongelmaksi muodostuu: Kuinka Pirkanmaan Osuuskaupan 

strategiapolku on muodostunut? 

Pääongelma jaetaan kolmeen alaongelmaan: 

Miten dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys selittää liiketoiminnan kehitystä? 

Miten arvon yhdessä luomisen viitekehys selittää liiketoiminnan kehitystä? 

Miten aikaisemmat päätökset suuntaavat tulevaisuutta?  

Tutkimus on rajattu koskemaan pelkästään S-ryhmän yhtä alueosuuskauppaa, 

Pirkanmaan Osuuskauppaa, koska koko S-ryhmä on niin laaja kokonaisuus, että 

tutkimus jäisi helposti liian pintapuoliseksi. Pirkanmaan Osuuskauppa on yksi S-

ryhmän suurimmista alueosuuskaupoista ja henkilöstömäärällä mitattuna Pirkanmaan 

kolmanneksi suurin työnantaja, joten se on yksinäänkin merkittävä toimija. Ajallisesti 

tutkimus on rajattu koskemaan Pirkanmaan Osuuskaupan olemassaoloaikaa vuodesta 

1984 nykyhetkeen. Tutkimuksessa on mukana vuoden 2009 toimintakertomus ja 

vuoden 2010 strategia, jotka ovat tuoreimmat asiakirjat. Lisäksi tutkimus on kohdistettu 

koko Pirkanmaan Osuuskaupan tasolle. Toimialakohtainen syvempi tarkastelu ja 

kilpailijoiden analysointi on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Teorian kannalta keskeisiä käsitteitä ovat dynaamiset kyvykkyydet, palvelukeskeinen 

logiikka, arvon luominen yhdessä ja ydinosaaminen. Empirian ymmärtämisen kannalta 

keskeisiä käsitteitä ovat päivittäistavarakauppa, osuuskunta ja osuuskauppa. 
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Dynaamiset kyvykkyydet (dynamic capabilities) tarkoittavat yrityksen kykyä uudistaa ja 

muokata kyvykkyyksiään kilpailuedun saavuttamiseksi. Dynaamiset kyvykkyydet ovat 

resurssien taustalla olevia prosesseja, jotka liittyvät vahvasti oppimiseen. 

Palvelukeskeisen logiikan (service-dominant logic) taustalla on ajatus, että kauppaa ei 

enää käydä tavaroilla vaan palveluilla, jolloin vaihdon perusyksiköksi muodostuu 

palveluehdotus. Vaikka asiakas usein hankkiikin jonkin fyysisen tuotteen, se mitä 

asiakas haluaa, on tuotteen tarjoama palvelu, ei tuote itsessään. 

Arvon luomisella yhdessä (co-creation of value) tarkoitetaan sitä, että asiakkaan kokema 

arvo syntyy asiakkaan ja yrityksen yhteistyönä. Yritys ei voi itse etukäteen päättää, 

mikä on arvokasta asiakkaalle vaan yrityksen on käytävä jatkuvaa dialogia asiakkaan 

kanssa.  

Gary Hamel ja C. K. Prahalad (2006, 255–256) määrittelevät ydinosaamisen monista 

yksittäisistä taidoista ja organisaatioyksiköistä kootun oppimisen summaksi. Koko 

ydinosaaminen ei juuri koskaan löydy vain yhdestä ihmisestä tai pienryhmästä. 

Ydinosaamisen on myös lisättävä merkittävällä tavalla asiakkaiden kokemaa arvoa. Ero 

ydinosaamisen ja muiden osaamisalueiden välillä perustuu osittain eroon asiakkaille 

tarjottavien olennaisten ja epäolennaisten hyötyjen välillä. 

Päivittäistavarakauppa vastaa elintarvikkeiden ja muiden jokapäiväisten 

kulutustavaroiden tarjonnasta. Päivittäistavarakauppa ja tavaratalokauppa tarjoavat 

elintarvikkeiden lisäksi käyttötavaroita, kuten vaatteita ja kenkiä sekä kodin ja vapaa-

ajan tuotteita ja tarvikkeita ja kosmetiikkaa. (Päivittäistavarakauppa ry, www.pty.fi)  

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. 

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi 

harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan 

tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla 

tai muulla tavalla. (Osuuskuntalaki, 2§.) Osuuskauppa on puolestaan 

osuuskuntamuodossa toimiva kauppa, jonka jäseniksi liitytään. Osuuskauppojen 

tarvitsema pääoma kerätään pieninä yksittäisinä osuusmaksuina suurelta jäsenjoukolta, 
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kun taas osakeyhtiöissä pääoma muodostuu usein pienen omistajajoukon sijoittamista 

suurista summista (Herranen 2004, 15–16). Osuuskaupan jäsen on yksi oman 

osuuskauppansa omistajista ja saa vuosittaista korkoa osuuspääomalleen. Osuuskaupan 

tarkoituksena on tarjota palveluja ja etuja jäsenilleen. Myös liiketoiminnan tuotto 

käytetään pääosin jäsenten hyväksi, palvelujen ja tarjonnan kehittämiseksi. 

Osuuskaupan jäsenyydestä eroava saa maksamansa osuusmaksun takaisin erotessaan. 

1.3 Metodologia 

Tämä tutkimus on laadullinen case-tutkimus. Päädyin tutkimuksessa laadulliseen 

tutkimustapaan, koska halusin keskittyä erittelemään ja ymmärtämään yhden yrityksen 

toimintaa ja luomaan siitä mahdollisimman syvän kuvauksen. 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä kokonaisvaltainen tiedon hankinta, aineiston 

kerääminen todellisissa tilanteissa ja ihmisen suosiminen tiedon keruun välineenä. 

Aineiston hankinnassa käytetään metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” 

pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi teemahaastattelu, osallistuva 

havainnointi ja erilaisten tekstien ja dokumenttien diskursiivinen analyysi. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 160.) 

Valitsin menetelmäksi tapaustutkimuksen, koska haluan tehdä mahdollisimman syvän ja 

runsaan kuvauksen juuri kohdeorganisaatiostani. Tutkimuksen tavoitteena on 

muodostaa syvällinen ymmärrys siitä, miksi tämän organisaation strategia on vaihdellut 

niin kuin se on vaihdellut, ja antavatko nämä vaihtelut jotakin vihjettä tai näkemystä 

siitä, mihin organisaation strategia tulevaisuudessa suuntautuu. Case-tutkimuksessa 

tutkitaan yksi tai enintään muutama tapaus, joka muodostuu yleensä yrityksestä tai sen 

osasta. Kyseessä on tutkimusmenetelmän sijaan ennemminkin tutkimusote, jonka ydin 

on sen tavassa kerätä tapauksia ja analysoida niitä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005, 154.) Tapaustutkimuksen tutkimuskysymys on aina sidoksissa casen 

ratkaisemiseen: mistä tapauksessa on kyse ja mitä siitä voidaan oppia. 

Tapaustutkimuksen ydin on ymmärtää tapausta suhteessa sen kontekstiin. (Eriksson & 

Kovalainen 2008, 115.) 
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Tutkimuksen empiirisenä aineistona on käytetty Pirkanmaan Osuuskaupan vuosien 

1984–2009 toimintakertomuksia sekä strategia-asiakirjoja. Toimintakertomuksista ja 

strategia-asiakirjoista saa hyvän kuvan sekä S-ryhmän että Pirkanmaan Osuuskaupan 

tilanteesta sekä strategian kehityksestä vuosina 1984–2009. Nykyajan yhteiskunnassa 

suurin osa tiedosta välittyy tekstien kautta, joten erilaiset tekstit ovat yhä 

merkityksellisempiä tutkimusaineistoja. Etenkin laadullisissa liikkeenjohtamista 

koskevissa case-tutkimuksissa vuosikertomukset, raportit ja viralliset lausunnot 

muodostavat erinomaisen tutkimusaineiston. (Eriksson & Kovalainen 2008, 89.) 

Tekstejä voidaan analysoida eri tavoin, mutta tässä tutkimuksessa toimintakertomusten 

katsotaan edustavan tutkimuskohdetta sellaisena kuin se todellisuudessa on, jolloin 

aineistoa voidaan analysoida objektiivisesti. 

Aineiston analyysissä on käytetty sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysi on 

menettelytapa, jolla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Se on tapa järjestää ja kuvailla tutkittavaa ilmiötä ja se sopii erinomaisesti 

strukturoimattomaan aineistoon. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4). Sisällönanalyysissä 

aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai 

sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sen avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön 

laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105.) Kirjalliset aineistot ovat keino päästä kiinni monimutkaisten 

asioiden yksityiskohtiin. Yritysten toimintaprosessit ja niitä ohjaavat periaatteet ovat 

monesti niin mutkikkaita, että kukaan ei voi pitää niitä mielessään ilman tekstejä. 

(Koskinen, ym. 2005, 131.) 

1.4 Tutkimusprosessi ja tutkimusraportin rakenne 

Pohtiessani tämän pro gradu -tutkielman aihetta, mielessäni oli useita eri 

aihevaihtoehtoja. Selvää kuitenkin oli koko ajan, että halusin aiheen käsittelevän 

strategiaa. Aihealueeksi täsmentyi lopulta strateginen muutos ja tämän muutoksen 

näkyminen yrityksen liiketoiminnassa. Varsinaisen tutkimusongelman määrittäminen 

oli pitkään haasteellista, sillä laaja aihe Pirkanmaan Osuuskaupan strategiasta oli 
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puristettava kompaktiksi tutkimuskysymykseksi. Sana strategiapolku oli mukana jo 

tutkielman työnimessä alusta alkaen kuvaamassa työn tavoitetta, mutta 

tutkimusprosessin ja analyysin edetessä se nousi yhä keskeisemmäksi teemaksi. Lopulta 

pääongelmaksi muotoutui: kuinka Pirkanmaan Osuuskaupan strategiapolku on 

muodostunut? Teoreettisen näkökulman valintaan vaikutti haluni perehtyä tuoreisiin 

strategianäkökulmiin kaikkein perinteisimpien ja tunnetuimpien näkökulmien sijaan. 

Dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä osoittautuivat näkökulmiksi, jotka 

sekä käsittelevät strategista muutosta että ovat uusia ja vahvoja keskusteluja 

tieteellisessä strategiakeskustelussa. 

Varsinainen tutkimusprosessi alkoi tutkimusalueen täsmentämisellä koskemaan 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategian kehittymistä. Lopullinen tutkimuskysymys 

täsmentyi vasta myöhemmin. Aineistoksi valitsin Pirkanmaan Osuuskaupan koko 

toiminta-ajan toimintakertomukset sekä strategia-asiakirjat 2000-luvulta eli saatavissa 

olevalta ajalta. Toimintakertomuksissa ja strategia-asiakirjoissa näkyy strategiassa 

tapahtuneet muutokset ja yrityksen historian keskeiset tapahtumat ilman, että ajan 

kuluminen olisi heikentänyt asioiden muistamista, kuten haastatellessa olisi voinut 

käydä. Tutkimusalueen ja aineiston keräämisen jälkeen muodostin toimintakertomusten 

ja strategia-asiakirjojen perusteella kuvauksen Pirkanmaan Osuuskaupan strategisista 

ajanjaksoista. Seuraavaksi perehdyin strategiakirjallisuuteen, etenkin dynaamisia 

kyvykkyyksiä, palvelukeskeistä logiikkaa ja arvon yhdessä luomista koskevaan 

kirjallisuuteen ja kirjoitin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Teorian 

kirjoittamisen jälkeen palasin taas empiriaan ja analysoin Pirkanmaan Osuuskaupan 

strategiassa tapahtuneita muutoksia dynaamisten kyvykkyyksien ja arvon yhdessä 

luomisen näkökulmasta. Tutkimusprosessi eteni analyysin kirjoittamisen jälkeen 

johtopäätöksiin. 

Tutkimusraportti alkaa johdannolla, jossa esitellään aihealue. Johdannossa esitellään 

tutkimuskysymykset sekä kerrotaan aihealueen rajaukset sekä käydään läpi keskeiset 

käsitteet. Ensimmäisessä luvussa esitellään myös tutkimuksen metodologia, 

tutkimusprosessi ja tutkimuksen kulku. 
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Toisessa pääluvussa on tutkielman teoriaosuus. Aluksi esitellään tutkielman 

taustateoriat, kilpailuvoimien lähestymistapa ja resurssipohjainen näkemys. Luvuissa 

2.2 ja 2.3 käydään läpi tämän tutkimuksen keskeiset teoreettiset viitekehykset, jotka 

ovat dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä. Nämä ovat myös kaksi 

erittäin ajankohtaista strategiaan liittyvää keskustelua, etenkin dynaamiset kyvykkyydet 

on tällä hetkellä tutkijoiden keskuudessa vahva keskustelu, joka tuo uuden ajattelun 

Porterilaiseen five forces -keskusteluun verrattuna. Lopuksi tehdään synteesi 

läpikäydyistä teoreettisista viitekehyksistä ja niiden suhteutumisesta toisiinsa. 

Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen empiirinen osuus. Aluksi kerrotaan S-

ryhmästä ja Pirkanmaan Osuuskaupasta, jotta lukija tutustuu tutkimuksen 

kohdeyritykseen ja jotta Pirkanmaan Osuuskaupan suhde S-ryhmään selviää lukijalle. 

Tämän jälkeen kuvataan Pirkanmaan Osuuskaupan strategian kehitystä ja esitetään, 

miten strategia on aaltoillut vuosikymmenten aikana ja tunnistetaan Pirkanmaan 

Osuuskaupan strategiset ajanjaksot vuosilta 1984–2009. Luvussa 3.2 analysoidaan, 

kuinka dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa ovat 

näkyneet Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnassa ja selittäneet liiketoiminnan kehitystä. 

Luvussa 3.3 muodostetaan synteesinä empiriasta aikajana Pirkanmaan Osuuskaupan 

strategisista tapahtumista, jossa näkyy polkuriippuvuuden kannalta keskeiset 

Pirkanmaan Osuuskaupassa tehdyt valinnat, jotka ovat ohjanneet tulevaisuutta. 

Neljännessä pääluvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. Ensimmäisessä 

alaluvussa on yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja siinä myös käsitellään tutkimuksen 

tuloksia teorian näkökulmasta. Diskussioluvussa pohditaan tuloksia käytännön kannalta, 

kun käydään läpi Pirkanmaan Osuuskaupan monialaisuutta ja laajentumista uusille 

toimialoille. Tämän jälkeen arvioidaan tutkimuksen laatua sekä esitetään 

jatkotutkimusehdotukset.  
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2  DYNAAMISET KYVYKKYYDET JA ARVON 

LUOMINEN YHDESSÄ 

2.1 Tutkimuksen taustateoriat 

Strategiasta ja strategisesta johtamisesta voidaan puhua monella tavalla, ja tutkijoiden 

näkemykset strategiasta voidaan jakaa koulukunniksi, Esimerkiksi Henry Mintzberg, 

Bruce Ahlstrand ja Joseph Lampel (1998) esittelevät kirjassaan Strategy Safari 

kymmenen strategiakoulukuntaa. Koulukuntien käsitykset strategiasta vaihtelevat 

suunnitelmallisuutta, kehkeytymistä eli emergenttiyttä, ympäristöä, voimaa, asemointia 

painottavien näkökulmien välillä. Mintzbergin ym. ajatus kuitenkin on, että strategia ei 

ole vain jokin näistä koulukunnista vaan se sisältää kaikki nämä ominaisuudet. 

Richard Whittington (1993) jaottelee tutkijoiden käyttämät strategianäkökulmat neljään 

ryhmään. Ensimmäinen näkökulma on perinteinen lähestymistapa, jossa strategia 

nähdään rationaalisena laskemisen ja analysoinnin prosessina, jossa pyritään 

maksimoimaan pitkän ajan voittoa. Evoluutionäkökulmassa ajatellaan yrityksen 

toimintaympäristön olevan niin ennakoimaton, että strategian tekeminen on turhaa. 

Ympäristöönsä sopivin yritys menestyy, kuten luonnonvalinnassa, ja markkinat tekevät 

tärkeimmät päätökset, eivät johtajat. Prosessinäkökulmaa kannattavien kirjoittajien 

mielestä strategia kehkeytyy käytännössä oppimisen, kompromissien ja suunnitelmien 

korjailemisen myötä. Systeeminen näkökulma taas ottaa kokonaisvaltaisen 

lähestymistavan ja ajattelee, että strategian tavoitteet ja käytännöt riippuvat strategiaa 

ympäröivistä sosiaalisista rakenteista. Tämän näkökulman kannattajat yleensä pitävät 

strategian tavoitteena myös muuta kuin voiton maksimointia, kuten ammatillista 

ylpeyttä tai johtajuutta. Teece, Pisano ja Shuen (1997) puolestaan jakavat strategisen 

johtamisen tutkimuskentän kolmeen karkeaan lähestymistapaan, joista johonkin suurin 

osa tutkimuksista ainakin löyhästi kuluu. Lähestymistavat ovat kilpailuvoimien 

lähestymistapa strategisen konfliktin lähestymistapa sekä resurssipohjainen näkemys.  

Tässä tutkimuksessa strategiakirjallisuus jaetaan kahteen osaan, jotka ovat 

kilpailuvoimien näkemys ja resurssipohjainen näkemys. Strategiakirjallisuus on jaettu 
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kahteen osaan Teecen ym. (1997) kolmen osan sijaan, koska kilpailuvoimien ja 

resurssipohjaisen näkemyksen välillä käytävä keskustelu on kaikkein merkittävin ja 

näkökulmien välinen ero on suuri. Strategisen konfliktin taas voidaan ajatella kuuluvan 

osana kilpailuvoimien lähestymistapaan.  

Kilpailuvoimien näkökulma ja resurssipohjainen näkemys toimivat tässä tutkimuksessa 

taustateorioina. Tätä jaottelua kilpailuvoimiin ja resurssipohjaiseen näkemykseen 

tarvitaan, jotta lukija hahmottaa tutkimuksen varsinaisten teoreettisten näkökulmien 

asemoitumisen laajempaan tieteelliseen keskusteluun. Dynaamiset kyvykkyydet 

perustuvat resurssipohjaiseen näkemykseen, joten on oleellista ymmärtää 

resurssipohjainen näkemys, jotta voi ymmärtää dynaamisia kyvykkyyksiä. 

Kilpailuvoimat on puolestaan esitelty sen vuoksi, että ne ovat vastakkainen näkemys 

tieteellisessä keskustelussa resurssipohjaiseen näkemykseen verrattuna. 

Tämän tutkimuksen varsinaisina teoreettisina näkökulmina käytetään dynaamisten 

kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen lähestymistapoja, joihin keskitytään jatkossa. 

Niitä käytetään apuna kaupan alan yrityksen ja liiketoimintaympäristön muutosten 

kuvaamisessa. Molemmat näkökulmat kuuluvat resurssipohjaisen näkemyksen alle ja 

ovat myös emergenttejä. Näkökulmat on valittu käsiteltäviksi, koska ne ovat tuoreita ja 

nousevia tieteellisessä keskustelussa käytäviä näkökulmia ja tuovat siten enemmän uutta 

tähän tutkielmaan kuin kaikkein perinteisimmät ja tunnetuimmat lähestymistavat. 

Dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä ovat kaksi erilaista 

strategialogiikkaa, jotka kiinnittävät huomion eri asioihin organisaation menestyksen 

avaimina. Näiden näkökulmien käyttäminen tuo monipuolisuutta analyysiin yrityksen 

strategiasta ja toisaalta tarjoaa monipuolisemmin mahdollisuuksia pohtia yrityksen 

strategiaa tulevaisuudessa. Kilpailuvoimiin ja resurssipohjaiseen näkemykseen 

verrattuna ne eivät kuitenkaan ole yhtä äärimmäisiä vaihtoehtoja vaan ne ovat osin 

päällekkäisiä ja siten hyödynnettävissä jossain määrin samanaikaisestikin. 
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2.1.1 Kilpailuvoimat 

1980-luvulla vallitseva näkemys oli Michael Porterin kehittämä toimialan 

kilpailuanalyysi. Lähestymistapa perustui teollisen organisaation ”rakenne-

toimintatapa-suoritus” -paradigmaan. Kilpailuvoimien lähestymistapa näkee yrityksen 

sopeuttamisen ympäristöönsä kilpailustrategian muodostamisen ytimenä. Yrityksen 

ympäristön tärkein elementti on toimiala tai toimialat, joilla se kilpailee. Toimialan 

rakenne vaikuttaa voimakkaasti kilpailun pelisääntöihin ja strategisiin vaihtoehtoihin, 

jotka yrityksellä on käytettävissään.  (Teece ym. 1997, 510–511.) 

 
 

Kuvio 1 Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät Michael Porterin (1980) mukaan 

 

Kilpailuvoimien lähestymistavassa jonkin alan kilpailutilanne on riippuvainen viidestä 

perustekijästä (kuvio 1), jotka ovat uusien tulokkaiden uhka, korvaavien tuotteiden tai 

palveluiden uhka, ostajien vaikutusvalta, toimittajien vaikutusvalta ja nykyisten alalla 

toimivien yritysten välinen kilpailu. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus määrittelee alan 
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lopullisen pitkän ajan voittopotentiaalin. Kaikilla aloilla ei ole samaa potentiaalia, vaan 

alat eroavat toisistaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksen vaihdellessa. Yrityksen 

kilpailustrategian päämääränä on löytää sellainen asema, jossa yritys voi parhaiten 

puolustautua kilpailuvoimia vastaan tai jossa se voi parhaiten vaikuttaa niihin omaksi 

edukseen. (Porter 1980, 4–5.) 

Porterin mallissa kilpailustrategiat suunnataan muuttamaan yrityksen asemaa toimialalla 

suhteessa sen kilpailijoihin ja tavarantoimittajiin. Malli jättää täysin huomioimatta 

asiakkaat ja heidän käyttäytymisensä, mikä on selvä heikkous mallissa. Lisäksi se näkee 

yrityksen melko passiivisena kohteena, joka vain pyrkii sopeutumaan ympäristön 

vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla, eikä aktiivisena toimijana, joka yrittää 

aktiivisesti vaikuttuu sitä ympäröiviin olosuhteisiin omalla toiminnallaan. Porterin 

näkökulmassa strateginen johtaminen nähdään suunnitelmallisena toimintana, jossa 

pyritään optimoimaan yrityksen asema. Se ei jätä juurikaan tilaa oppimiselle ja 

strategian vähittäiselle kehkeytymiselle, jotka kuitenkin käytännössä usein ovat osa 

strategista työskentelyä. Vahvuutena mallissa on oman toimialan tuntemuksen 

lisääntyminen. Tämä on tärkeää, sillä yritys ei toimi tyhjiössä vaan yritys toimii aina 

suhteessa ympäristöönsä, joten kontekstin ymmärtäminen on menestymisen kannalta 

olennaista. Porter itse huomauttaakin (1980, 6–7), että vaikka toimialan rakenne 

muuttuu vähitellen ajan myötä, alan rakenteen ymmärtämisen täytyy olla lähtökohtana 

strategiselle analyysille. 

2.1.2 Resurssipohjainen näkemys yrityksestä 

Resurssipohjainen näkemys on yksi vaikutusvaltaisimmista liiketoiminnan ja 

johtamisen teoreettisista viitekehyksistä. Sen tavoitteena on selittää, mistä yrityksen 

sisäisistä lähteistä pysyvä kilpailuetu syntyy. Resurssipohjaisen näkemyksen keskeinen 

ajatus on, että saadakseen pysyvän kilpailuedun, yrityksen on hankittava resursseja, 

jotka ovat arvokkaita, harvinaisia, ei-monistettavissa olevia ja jotka eivät ole 

korvattavissa toisella tuotteella. Tämän lisäksi tarvitaan sellainen organisaatio, joka 

kykenee yhdistämään ja käyttämään niitä.  
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Resurssipohjaisesta näkemyksestä ovat kirjoittaneet muun muassa Edith Penrose 

(1959), Birger Wernerfelt (1984), C. K. Prahalad & Gary Hamel (1990), Jay Barney 

(1991a) ja Teece ym. (1997). Resurssipohjainen näkemys kehittyi pääasiassa 1980-

luvun puolivälin ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana, minkä jälkeen sitä on 

sovellettu erilaisiin ilmiöihin, kuten tietojärjestelmien ja organisaatioverkostojen 

tutkimiseen (Kraaijenbrink ym. 2010, 351). Ajatus yrityksen tarkastelemisesta 

laajempana, resurssien muodostamana kokonaisuutena, juontaa juurensa Edith Penrosen 

uraauurtavaan työhön 1950–1960-lukujen taitteessa. Silloin se ei kuitenkaan saanut 

suurta huomiota osakseen ja keskustelu hiipui muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. 

(Wernerfelt 1984, 171.) Viime vuosina näkemys on kuitenkin saanut lisää huomiota, 

kun sitä on kehitetty teoreettisesti eteenpäin ja yhä useammat empiiriset tutkimukset 

ovat osoittaneet yrityskohtaisten tekijöiden merkityksen yrityksen menestymisen 

selittämisessä. (Teece ym. 1997, 513–514.) 

Resurssipohjaisen näkemyksen ytimessä ovat arvokkaat, niukat ja ei-kopioitavissa 

olevat resurssit. Erityisesti hiljaista tietoa tuottavia resursseja ei pysty siirtämään tai 

kodifioimaan vaan ne ovat yksittäisten ihmisten hankkimia ja omistamia. Yritykset, 

jotka omaavat tällaisia resursseja voivat saavuttaa pysyvän kilpailuedun muodostamalla 

tuoreita arvoa luovia strategioita, joita kilpailijat eivät helposti pysty matkimaan. (Lee & 

Kelley 2008, 156.) 

Resurssipohjainen näkemys kääntää huomion tuotteista yrityksen tarvitsemiin 

resursseihin ja niiden optimoimiseen. Wernerfelt (1984) huomauttaa, että tuotteet ja 

resurssit ovat saman kolikon eri puolia: tuotteisiin tarvitaan monien resurssien 

palveluita ja suurinta osaa resursseista voidaan käyttää moniin tuotteisiin. Suurin osa 

perinteisen strategianäkemyksen mukaisista taloudellisista työvälineistä kuitenkin 

kiinnittää huomion pelkästään tuotteisiin ja markkinoihin. (Wernerfelt 1984, 176.) 

Resurssipohjaisen lähestymistavan mukaan yritys, jolla on parhaat rakenteet ja 

järjestelmät menestyy, koska sillä on selvästi kilpailijoitaan alemmat kustannukset tai se 

tarjoaa selvästi parempilaatuisia tai suorituskykyisempiä tuotteita. Kannattavuus ei siis 

johdu strategisista investoinneista, jotka estävän kilpailijoiden pääsyn markkinoille tai 

hintojen nostamista pitkän ajan kustannuksia suuremmiksi. Näkökulma korostaa 
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tehokkuutta painottavia strategioita ja omistajille koituvia kuluja niukkojen 

yrityskohtaisten resurssien hankkimista ennemmin kuin tuotteen markkina-asemoinnista 

saatavia tuottoja. Kilpailuetu syntyy tuotemarkkinoista ”ylävirtaan” yrityksen erityisissä 

ja vaikeasti kopioitavissa resursseissa. Tähän keskusteluun liittyy myös käytännössä 

huomattu seikka, että yritykset luovat pysyvää kilpailuetua ainoastaan tehokkuudella ja 

vaikuttavuudella. (Teece ym. 1997, 510–513.) Wernerfelt (1984, 172) vielä korostaa, 

että suurten yritysten strategiassa on tärkeää löytää tasapaino nykyisten resurssien 

hyödyntämisen ja uusien resurssien kehittämisen välille. 

2.2 Dynaamiset kyvykkyydet kilpailuedun lähteenä 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat yksi uusimmista näkökulmista kilpailuedun lähteisiin. 

Siinä huomio kiinnitetään yrityksen kykyyn oppia uutta ja mukauttaa toimintansa 

muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Dynaamiset kyvykkyydet ovat Zahran, Sapienzan 

ja Davidssonin (2006, 917–918) mukaan yksi erottava tekijä siinä, miksi toiset yritykset 

pystyvät jatkuvasti luomaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. He 

korostavat erityisesti yrityksen tärkeimpien päätöksentekijöiden roolia resurssien ja 

toimintatapojen uudelleenmuotoilemisessa. Elementtejä dynaamisten kyvykkyyksien 

käsitteestä on tieteellisessä keskustelussa näkynyt jo vuosikymmeniä, mutta vasta 1990-

luvun lopulla ja 2000-luvulla se on saanut enemmän huomiota osakseen. 

Dynaamisten kyvykkyyksien lähestymistapa on esimerkiksi kilpailuvoimien 

lähestymistapaan verrattuna lähtökohdiltaan hyvin erilainen. Dynaamisissa 

kyvykkyyksissä pyritään muokkaamaan yrityksen resursseja ja kompetensseja 

mahdollisimman sopivaksi muuttuvaan ympäristöön. Kilpailuvoimien näkökulmassa 

lähtökohtana on sen sijaan toimialan voittopotentiaali, joka määrittää yleisen tuottotason 

toimialalla. Strategian tehtäväksi jää asemoida yritys niin, että se pystyy 

mahdollisimman hyvin puolustautumaan viittä kilpailuvoimaa vastaan. Molemmissa 

lähestymistavoissa on yhteistä ajatus yrityksen sopeuttamisesta ympäristöön sopivaksi, 

mutta dynaamiset kyvykkyydet näkevät ympäristön muuttuvana, kun taas 

kilpailuvoimien lähestymistavassa ympäristö nähdään staattisena. Kilpailuvoimissa 

tavoitellaan parasta mahdollista asemaa kilpailutilanteessa, joka ei juuri muutu.  
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Uutta dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmassa on se, että se ottaa huomioon 

ympäristön muuttumisen, dynaamisuuden. Dynaamisia kyvykkyyksiään hyödyntävä 

yritys tiedostaa ympäristön muuttuvuuden ja pyrkii itse muuttumaan ympäristön 

mukana. Yhtä lailla yritys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ulkoisiin olosuhteisiinsa niin, 

että ne muuttuisivat sille itselleen sopivammiksi. Perinteisessä kilpailuvoimien 

näkökulmassa taas vain reagoidaan jo tapahtuneisiin muutoksiin ja otetaan ne enemmän 

annettuina. Kilpailuvoimien ja dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmia voidaan 

kuitenkin pitää toisiaan täydentävinä. Kilpailuvoimien näkökulmassa yrityksen 

menestys riippuu toimialan potentiaalista eli menestyksen määrittävät yrityksen 

ulkopuoliset tekijät. Dynaamisissa kyvykkyyksissä, kuten myös resurssipohjaisessa 

näkemyksessä, sen sijaan pohditaan, mitkä yrityksen sisäiset tekijät vaikuttavat 

yrityksen menestymiseen ja kilpailuedun säilyttämiseen. Käytännössä yrityksen 

menestykseen kuitenkin vaikuttavat sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset tekijät. 

2.2.1 Mitä dynaamiset kyvykkyydet ovat? 

Dynaamisten kyvykkyyksien käsitettä käytetään kuvaamaan yrityksen kykyä hankkia 

uusia kilpailuedun muotoja. Sana ”dynaaminen” viittaa yrityksen kykyyn uudistaa 

kompetenssejaan niin, että ne ovat yhdenmukaisia muuttuvaan liiketoimintaympäristön 

kanssa. ”Kyvykkyyksillä” puolestaan painotetaan strategisen johtamisen keskeistä 

roolia yrityksen sisäisten ja ulkoisten taitojen, resurssien ja toimintojen sopeuttamisessa 

muuttuvaan ympäristöön sopiviksi. (Teece ym. 1997, 515.) 

Teece, Pisano ja Shuen (1997, 516) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet yrityksen 

kyvyksi yhdistää, rakentaa ja muotoilla uudelleen omia sisäisiä ja ulkoisia 

kyvykkyyksiään sopeutuakseen nopeasti muuttuviin ympäristöihin. Dynaamiset 

kyvykkyydet heijastavat siten organisaation kykyä saavuttaa uusia ja innovatiivisia 

kilpailuedun muotoja polkuriippuvuuksien ja markkina-asemien puitteissa. Eisenhardt 

ja Martin (2000, 1107) puolestaan määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet prosesseiksi, 

jotka käyttävät resursseja. Erityisesti niitä heidän mukaansa ovat prosessit, jotka 

integroivat, uudelleenmuotoilevat, hankkivat ja vapauttavat resursseja, jotta ne sopivat 

muuttuviin markkinoihin ja jopa muuttavat markkinoita. Dynaamiset kyvykkyydet ovat 
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organisatorisia ja strategisia rutiineja, joilla yritykset löytävät uusia resurssiyhdistelmiä 

markkinoiden syntyessä, kehittyessä ja kuollessa. 

Elementtejä dynaamisten kyvykkyyksien lähestymistavasta on havaittavissa jo 

esimerkiksi Joseph Schumpeterin (1942), Edith Penrosen (1959), C. K. Prahaladin ja 

Gary Hamelin, (1990) Richard R. Nelsonin (1991) ja David J. Teecen (1986a, 1986b, 

1997, 2007) kirjoituksissa. Näkökulma korostaa johtamiskyvykkyyksien sekä vaikeasti 

matkittavien organisatoristen, toimintotasoisten ja teknologisten taitojen kehittämistä. 

Se yhdistää ja hyödyntää eri aloilta saatua tutkimustietoa. Hyödynnettäviä aloja ovat 

muun muassa tuotekehityksen johtaminen, tuote- ja prosessikehitys, teknologian siirto, 

immateriaaliomaisuus, tuotanto, henkilöstövoimavarat ja organisaation oppiminen. 

Näitä aloja ei usein lasketa kuuluvaksi perinteiseen strategiakäsitykseen, joten näillä 

aloilla tehtyä tutkimusta ei myöskään ole juuri liitetty jo olemassa oleviin taloudellisiin 

strategialähestymistapoihin. Tästä syystä dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmaa 

voidaan pitää potentiaalisena integroivana tapana ymmärtää uudempia kilpailuedun 

lähteitä. 

Zahra ym. (2006, 921) määrittelevät dynaamiset kyvykkyydet kykynä muuttaa tai 

muotoilla uudelleen olemassa olevia huomattavia kyvykkyyksiä. Yrityksillä on monia 

huomattavia kyvykkyyksiä, jotka ovat eri vahvuisia, ja tästä syystä niillä on myös 

monia erivahvuisia dynaamisia kyvykkyyksiä. Yrityksellä voi esimerkiksi olla vahva 

dynaaminen kyvykkyys muuttaa tuotekehitysrutiinejaan, mutta samalla sillä voi olla 

vain heikko kyky muuttaa laskentajärjestelmiään.  

Tässä tutkimuksessa dynaamiset kyvykkyydet määritellään yrityksen kykynä aktiivisesti 

sopeutua muuttuvaan ympäristöön muokkaamalla olemassa olevia kyvykkyyksiään ja 

hankkimalla uusia kyvykkyyksiä. Kuvioon 2 on koottu dynaamisten kyvykkyyksien 

keskeiset elementit. Ne koostuvat yrityksen strategisista ja organisatorisista prosesseista 

sekä niiden sopeuttamisesta muuttuvaan ympäristöön. Tähän ryhmään kuuluvat myös 

yrityksen johtajien liikkeenjohdolliset kyvyt.  

Resurssit ovat dynaamisten kyvykkyyksien toinen elementti. Resursseja ovat 

esimerkiksi fyysiset, henkiset, taloudelliset sekä organisaation rakenteeseen ja 
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maineeseen liittyvät voimavarat. Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma perustuu 

resurssipohjaisen näkemykseen. Niiden ero Eisenhardtin ja Martinin (2000) mukaan 

kuitenkin on, että resurssipohjaisen näkemyksen mukaan yrityksen hallitsemat resurssit 

ovat sen kilpailuedun lähde. Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmassa taas yritys 

tarvitsee resurssien itsensä lisäksi organisatorisia ja strategisia prosesseja pystyäkseen 

muuttamaan resurssit arvoa tuoviksi strategioiksi. (Eisenhardt & Martin 2000, 1106–

1107.) Prosessit ovat siis tässä näkökulmassa kilpailuedun lähde.  

Kolmas tekijä dynaamisissa kyvykkyyksissä on ajatus polkuriippuvuudesta. 

Aikaisemmin tehdyt valinnat vaikuttavat valintoihin siitä, millaisia päätöksiä nykyisistä 

osaamisalueista voidaan tehdä. Yritykset joutuvat noudattamaan tiettyä kehityskaarta tai 

polkua osaamisalueidensa kehittämisessä. Tämä polku määrittää yhtäältä sen, mitkä 

valinnat ovat mahdollisia yritykselle nyt, ja toisaalta rajaa, mitkä ovat yrityksen 

todennäköiset osaamisalueet tulevaisuudessa. Kilpailuedun saavuttaminen vaatii sekä 

yrityksen nykyisten sisäisten ja ulkoisten osaamisalueiden hyödyntämistä että uusien 

kyvykkyyksien kehittämistä. (Teece ym. 1997, 515.) 
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Kuvio 2 Dynaamisten kyvykkyyksien rakentuminen 

 

Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma on saanut myös kritiikkiä osakseen. Tämä 

strategisen johtamisen tutkimussuunta on vielä niin uusi, että tutkijat ovat keskenään 

erimielisiä monista asioista. Esimerkiksi Green, Larsen ja Kao (2008) mainitsevat, että 

jopa käsitteen ”dynaamiset kyvykkyydet” merkityksestä on ristiriitoja. He ovat myös 

kritisoineet dynaamisten kyvykkyyksien käsitettä tautologiseksi. Myös Zahra, Sapienza 

ja Davidsson (2006) ovat suhtautuneet näkökulmaan kriittisesti ja sanoneet dynaamisten 

kyvykkyyksien olevan täynnä epäjohdonmukaisuuksia, päällekkäisiä määritelmiä ja 

selviä ristiriitoja. Jarzabkowski (2005) sen sijaan on sitä mieltä, että dynaamisten 

kyvykkyyksien tutkimuksella on taipumus määritellä dynaamiset kyvykkyydet 

takautuvasti havainnoidun toiminnan perusteella. Vaikka kilpailussa menestyminen 

voidaankin yhdistää johonkin tiettyyn kyvykkyyteen, Jarzabkowskin mukaan ei ole 

mitään takuita siitä, että tämä kyvykkyys toisi menestystä myös tulevaisuudessa. 

Dynaamiset 
kyvykkyydet

Miten resurssit 
muutetaan arvoa 

tuottaviksi 
strategioiksi

Strategiset ja 
organisatoriset 
prosessit

•Sopeuttaminen, 
integrointi, oppiminen

Polkuriippuvuus

•Aikaisemmin tehdyt 
päätökset

Resurssit

•Fyysiset, henkiset, 
organisatoriset, 
taloudelliset,  
rakenteelliset, maine 



 

 

24 

 

Eisenhardtin ja Martinin (2000, 1106) mukaan dynaamiset kyvykkyydet kuitenkin 

muodostuvat tarkoin määrätyistä strategisista ja organisatorisista prosesseista, kuten 

tuotekehityksestä, liittoutumisesta ja strategisesta päätöksenteosta, jotka luovat 

yrityksille arvoa dynaamisilla markkinoilla muuttamalla resursseja uusiksi arvoa 

tuoviksi strategioiksi. Dynaamiset kyvykkyydet eivät siten ole heidän mukaansa itseään 

toistavia käsitteitä vaan konkreettisia asioita. Dynaamiset kyvykkyydet edustavat usein 

menestyvissä yrityksissä ilmeneviä yhteisiä piirteitä, joista usein käytetään myös termiä 

parhaat käytännöt (best practice). Dynaamisten kyvykkyyksien lähestymistavan 

voidaankin katsoa olevan paremmin yleistettävissä koskemaan eri yrityksiä kuin 

perinteisen resurssipohjaisen lähestymistavan. (Eisenhardt & Martin 2000, 1106.) 

Dynaamisten kyvykkyyksien ja resurssipohjaisen näkemyksen välillä on selvä ero, siitä 

huolimatta, että dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma pohjautuu resurssipohjaiseen 

näkemykseen. Resurssit ovat resurssipohjaisen näkemyksen ydintä. Ne ovat sellaisia 

fyysisiä, henkisiä tai organisatorisia panoksia, joita voidaan käyttää arvoa luovien 

strategioiden toteuttamiseen. Fyysisiä resursseja ovat esimerkiksi erikoistyövälineet ja 

maantieteellinen sijainti, henkinen resurssi voi olla erityisosaaminen jollakin alalla ja 

organisatorinen resurssi voi olla vaikkapa ylivoimainen myyntitehokkuus. Resursseihin 

sisältyvät sellaiset osaamisalueet, kompetenssit, jotka ovat perustavanlaatuisia yrityksen 

kilpailuedulle. Resurssit siis luovat perustan ainutlaatuisille arvoa luoville strategioille 

ja niihin liittyville toiminnoille, jotka puhuttelevat tiettyjä asiakkaita tai markkinoita 

erityisen hyvin ja johtavat sitä kautta kilpailuedun saavuttamiseen. Dynaamiset 

kyvykkyydet puolestaan ovat resursseja edeltäviä organisatorisia ja strategisia 

toimintatapoja, joilla johtajat muuttavat resurssivarantoa uusien arvoa luovien 

strategioiden tuottamiseksi. Dynaamiset kyvykkyydet ovat taustalla olevia ajureita, kun 

luodaan, kehitetään ja yhdistellään resursseja uusiksi kilpailuedun lähteiksi. (Eisenhardt 

& Martin 2000, 1106–1107.) 

Yrityksen evoluutioteorian näkökulma on dynaamisista kyvykkyyksistä käytävän 

keskustelun taustalla. Evoluutioteorian mukaan johtajat tekevät päätöksiä 

epävarmuuden ja rajoitetun rationaalisuuden alla, joten etsiessään ja valitessaan 

ratkaisua ongelmiin he ennemminkin tyytyvät johonkin ratkaisuun kuin hakevat 

optimaalista ratkaisua. Tämän seurauksena johtajien ei edes pitäisi yrittää luoda 
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kertakaikkisia ratkaisuja ja rutiineita vaan ennemminkin kehitettyjä kyvykkyyksiä 

pitäisi jatkuvasti arvioida ja muotoilla uudelleen. Kun ympäristö on muuttuva tai 

arvaamaton, yritysten pitää erityisesti panostaa omien toimintatapojensa 

uudelleenarviointiin. (Zahra ym. 2006, 920–921.) 

Dynaamisia kyvykkyyksiä käsittelevässä kirjallisuudessa on laaja yhteisymmärrys siitä, 

että dynaamiset kyvykkyydet ovat ”tavallisten” tai operatiivisten kyvykkyyksien 

vastakohta, sillä ne liittyvät aina muutokseen. Jos tavalliset kyvykkyydet määritellään 

toiminnaksi, joilla yritys ansaitsee elantonsa lyhyellä aikajänteellä, dynaamisilla 

kyvykkyyksillä tarkoitetaan kyvykkyyksiä, joilla näitä tavallisia kyvykkyyksiä 

muokataan, laajennetaan tai luodaan. Yksi hyvin perinteinen esimerkki dynaamisista 

kyvykkyyksistä on tuotekehitys. (Winter 2003, 991–992.) 

Kaiken kaikkiaan dynaamiset kyvykkyydet voidaan tiivistää työkaluiksi, joilla ohjataan 

resurssien yhdistelmiä. Joskus on tehokasta käyttää näitä työkaluja jo olemassa olevien 

resurssiyhdistelmien parantamiseksi ja nykyisen aseman vahvistamiseksi 

polkuriippuvuuden puitteissa. Etenkin dynaamisilla markkinoilla voi kuitenkin olla 

useammin järkevää käyttää dynaamisia kyvykkyyksiä uusien resurssiyhdistelmien 

rakentamiseen ja uuteen kilpailuasemaan siirtymiseen rikkomalla polkuriippuvuus. 

Ensimmäisessä tilanteessa tavoitteena on pysyvä kilpailuetu, jälkimmäisessä 

tavoitellaan useita väliaikaisia kilpailuetuja. (Eisenhardt & Martin 2000, 1118.) 

2.2.2 Mihin niitä tarvitaan ja kuka niistä hyötyy? 

Dynaamisia kyvykkyyksiä tarvitaan uudistumiseen ja muutokseen, jolla yritys säilyttää 

kilpailuetunsa. Augier ja Teece (2007) korostavat, että jos yrityksellä on resursseja ja 

kompetensseja, mutta sillä ei ole dynaamisia kyvykkyyksiä, se pystyy kilpailemaan ja 

tekemään voittoja lyhyen aikaa. Kilpailijoita suurempia voittoja se ei kuitenkaan pysty 

saamaan aikaan. Vaikka yritys saa aluksi suuria tuottoja, sen kilpailuetu ja tuotot 

katoavat kilpailun myötä melko nopeastikin. Yritys ei myöskään pysty luomaan uusia 

kilpailuedun lähteitä, koska sillä ei ole kykyä olla jatkuvasti innovatiivinen. Dynaamiset 

kyvykkyydet siis käsittävät yrityksen kyvyn aistia muuttuvia asiakastarpeita, 

teknologian tarjoamat mahdollisuudet, kilpailuun vaikuttavat uudet kehitysaskeleet sekä 
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kyvyn sopeutua tehokkaasti ja oikea-aikaisesti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja 

muokata sitä. Dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyy merkittävä tarkoituksellisuuden 

elementti. (Augier & Teece 2007, 179.) Tarkoituksellisuudella tarkoitetaan sitä, että 

yritys pyrkii itse aktiivisesti muuttamaan toimintaansa eikä vain ole passiivinen 

ympäristön muutoksen kohde. 

Tehokkaat dynaamiset kyvykkyydet vaihtelevat markkinoiden dynaamisuuden mukaan. 

Kun markkinat ovat vain kohtalaisen dynaamiset, kuten vakaalla toimialalla, 

dynaamiset kyvykkyydet muistuttavat perinteistä käsitystä rutiineista. Ne ovat 

monimutkaisia, yksityiskohtaisia, analyyttisia prosesseja, jotka tukeutuvat laajalti 

olemassa olevaan tietoon ja lineaariseen toteuttamiseen ennakoitavissa olevien tulosten 

aikaansaamiseksi. Sen sijaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla toimialarakenne 

on hämärtymässä, dynaamiset kyvykkyydet ovat luonteelta aivan erilaisia. Ne ovat 

yksinkertaisia, kokeilevia, epävakaita prosesseja, jotka nojaavat nopeasti luotuun uuteen 

tietoon, iteratiiviseen, toistuvaan toimeenpanoon, jossa tuotetaan sopeuttavia, mutta 

ennakoimattomia tuloksia. Dynaamiset kyvykkyydet kehittyvät yleisten 

oppimismekanismien avulla ja siksi niiden taustalla on nähtävissä polkuriippuvuus. 

(Eisenhardt & Martin 2000, 1106.) 

Winter (2003) kuitenkin huomauttaa, että muuttuminen on täysin mahdollista myös 

ilman dynaamisia kyvykkyyksiä. Muutos voi johtua yllättävästä ja 

ylitsepääsemättömästä muutoksesta toimintaympäristössä tai johdon tekemästä 

muutoksesta. Organisaation on pystyttävä reagoimaan tilanteeseen, johon se ei ole 

valmistautunut. (Winter 2003, 992.) Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin usein kyse ad 

hoc -ongelmanratkaisusta eikä pitkäjänteisestä varautumisesta jatkuvaan muutokseen. 

Asemansa vakiinnuttaneet yritykset hyötyvät eniten dynaamisista kyvykkyyksistä 

uusien liiketoiminta- ja yritysstrategioiden luomisessa. Niistä on hyötyä myös uusille 

markkina-alueille menossa, onnistuvien yrityskauppojen tekemisessä, uusien taitojen 

oppimisessa ja organisaation sisäisen inertian ylittämisessä. Lisäksi ne auttavat 

sellaisten uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottamisessa, jotka aiheuttavat 

strategisen muutoksen sekä tuotekehitykseen liittyvien uusien teknologioiden 

kaupallistamisessa. Nämä toimet lisäävät organisaation ketteryyttä ja herkkyyttä 
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markkinoiden muutoksille. Dynaamiset kyvykkyydet myös rohkaisevat ja helpottavat 

kansainvälistymistä ja oppimista kansainvälisillä markkinoilla. (Zahra ym. 2006, 919.) 

Pitää kuitenkin muistaa, että dynaamisten kyvykkyyksien käyttö ei ole oikotie onneen 

vaan joskus ad hoc -ongelmanratkaisuun luottava yritys saattaa menestyä paremmin. Ad 

hoc -ongelmanratkaisussa muutoksia tehdään vasta, kun niitä tarvitaan, mikä pienentää 

kustannuksia aktiiviseen dynaamisten kyvykkyyksien hankkimiseen verrattuna. Jos 

todennäköisyys sellaiselle muutokselle, joka vaikuttaisi merkittävästi yrityksen 

kilpailuetuun, on riittävän pieni tai kallis toteuttaa, dynaamisista kyvykkyyksistä saadut 

hyödyt eivät välttämättä vastaa niihin uhrattuja kustannuksia. (Winter 2003, 993–994.) 

Dynaamisten kyvykkyyksien luominen ja hyödyntäminen perustuvat kolmeen seikkaan: 

yrityksen ylimmän johdon käsitykseen mahdollisuuksista muuttaa tuottavasti olemassa 

olevia toimintatapoja ja resurssiyhdistelmiä, heidän halukkuuteensa sitoutua 

muutokseen ja heidän kykyynsä toteuttaa muutokset käytännössä. Tämän kyvykkyyden 

luoda dynaamisia kyvykkyyksiä määrittelee suurimmaksi osaksi yrityksen ylimmän 

johdon motivaatio, taidot ja kokemus. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka dynaamiset 

kyvykkyydet voivat auttaa yritystä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin uudella ja 

tehokkaalla tavalla, ne eivät kuitenkaan takaa organisaation menestystä tai 

selviytymistä. (Zahra, Sapienza & Davidsson 2006, 917–918.) 

2.2.3 Yhteenveto dynaamisista kyvykkyyksistä 

Eisenhardtia ja Martinia (2000) vapaasti mukaillen dynaamiset kyvykkyydet voidaan 

tiivistää seuraavasti: oppimisprosessin lopputuloksena syntyvä erityinen tietämys on 

yrityksen arvonluonnin lähde. Tarvitaan kuitenkin dynaamisten kyvykkyyksien 

tehokasta käyttöä, jotta näin voi tapahtua. Olennaista dynaamisissa kyvykkyyksissä on, 

että niitä tarvitaan uudistumiseen ja muutokseen, jolla yritys säilyttää kilpailuetunsa. 

Eniten niistä on hyötyä uusien liiketoiminta- ja yritysstrategioiden luomisessa, uuden 

oppimisessa, kansainvälistymisessä sekä sellaisten uusien innovatiivisten ratkaisujen 

käyttöönottamisessa, jotka aiheuttavat strategisen muutoksen. On myös muistettava, että 

dynaamisten kyvykkyyksien luomiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan ylimmän johdon 

halukkuutta ja kykyä.  
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Vaikka dynaamiset kyvykkyydet voivat auttaa yritystä tarttumaan uusiin 

mahdollisuuksiin uudella ja tehokkaalla tavalla, ne eivät kuitenkaan takaa organisaation 

menestystä tai selviytymistä. Yhtä lailla tulee pitää mielessä, että organisaation 

muuttuminen on täysin mahdollista myös ilman dynaamisia kyvykkyyksiä, mutta silloin 

on kyse reagoivasta muuttumisesta eikä pitkäjänteistä varautumisesta muutokseen, 

kuten dynaamisissa kyvykkyyksissä. Joskus tällainen reagoiva muuttuminen saattaa 

kuitenkin olla edullisempaa kuin dynaamisiin kyvykkyyksiin panostaminen. 

Se, millaisia dynaamiset kyvykkyydet ovat, vaihtelevat toimialoittain. Dynaamisella, 

muutoksessa olevalla alalla ne ovat kokeilevia, nopeasti luotuja prosesseja, kun taas 

vakaalla toimialalla ne ovat analyyttisia ja monimutkaisia prosesseja. Dynaamiset 

kyvykkyydet eivät ole vain jokin yksittäinen kyky vaan yrityksellä on useita dynaamisia 

kyvykkyyksiä, jotka ovat erivahvuisia. 

2.3 Arvon luominen yhdessä 

Arvon yhdessä luomissa on ajatuksena, että yritys ei luo yksin arvoa vaan arvon 

luominen tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa. Yritys voi tehdä asiakkaalle 

arvoehdotuksia, mutta tuotteen tai palvelun arvon määrittää asiakas. Vuorovaikutus on 

perusta kaikelle arvon luomiselle. 

Asiakkaat nähdään yhä aktiivisemmassa roolissa tuotteiden kehittämisessä ja 

innovoinnissa. Aikaisemmin tätä kenttää hallitsivat yritykset, mutta Internet ja 

sosiaaliset verkostot ovat muuttaneet käsityksiä. Asiakkaita pyritään saamaan ja 

ottamaan mukaan erilaisiin arvon yhdessä luomisen toimintoihin, kuten uusien 

tuotteiden suunnitteluun, tuottamiseen, paranteluun ja testaamiseen, jotta ne vastaisivat 

paremmin asiakkaiden tarpeita. Erona aiempaan on, että asiakkailta ei vain kysellä 

heidän mielipiteitään ja tarpeitaan, vaan asiakkaat osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja 

käyttävät siihen aikaa, luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Asiakas muuttuu 

arvon yhdessä luojaksi. (Füller 2010, 98.) 

Katsantokannaltaan arvon luominen yhdessä on täysin erilainen kuin esimerkiksi 

kilpailuvoimien näkökulma. Arvon yhdessä luomisen näkökulma käsittelee arvoa 
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yksittäisen asiakkaan tai isomman asiakasjoukon tasolla, kun taas kilpailuvoimien 

näkökulmassa asioita tarkastellaan toimialatasoisesti. Näkökulmissa on selvä 

abstraktiotasoero. Lisäksi kilpailuvoimien näkökulma ei huomioi lainkaan asiakasta, 

kun taas arvon luominen yhdessä keskittyy vain ja ainoastaan asiakkaaseen. Tästä 

näkyy näkökulmien välinen ero tarkasteltavana olevissa kohteissa ja tavoitteissa: 

kilpailuvoimien tarkastelun keskiössä on yritys ja se, mikä yritystä kiinnostaa on tulos 

sekä toimialan voittopotentiaali. Arvon yhdessä luomisen näkökulma on tarkastelussaan 

markkinointihenkisempi, sillä se keskittyy analysoimaan asiakkaan kokemaa arvoa. 

Tulosta ja menestystä ei tässä näkökulmassa juuri mainita. Kilpailuvoimien ja arvon 

yhdessä luomisen näkökulmat voidaankin ajatella jossain määrin toisiaan täydentäviksi. 

Yrityksen on menestyäkseen toimittava asiakaslähtöisesti, mutta sen lisäksi sen tulee 

huomioida kilpailijat ja toimialalla vallitseva tilanne. 

Myös resurssipohjainen näkemys ja arvon luominen yhdessä eroavat 

katsantosuunnaltaan. Resurssipohjainen näkemys ajattelee kilpailuedun syntyvän 

yrityksen sisältäpäin resurssien ja niiden hankkimisen avulla. Arvon luominen yhdessä 

katsoo yrityksen sisältä ulospäin asiakkaaseen, eikä ota millään tavalla kantaa yrityksen 

resursseihin. Asiakas taas ei ole lainkaan mukana resurssipohjaisessa näkemyksessä. 

Nämäkin näkökulmat voidaan nähdä toisiaan täydentävinä, sillä voidakseen luoda arvoa 

yhdessä asiakkaan kanssa, yrityksen resurssien on oltava sellaisia, että ne pystyvät 

tukemaan tätä prosessia. 

2.3.1 Palvelukeskeinen logiikka 

Arvon yhdessä luomisen näkökulma perustuu palvelukeskeisen logiikan kuudenteen 

arvoehdotukseen ”asiakas on aina arvon kanssaluoja” (co-creator) (Payne, Storbacka & 

Frow 2008, 83).. Tästä syystä palvelukeskeisen logiikan perusajatus käydään lyhyesti 

läpi ennen siirtymistä arvon yhdessä luomisen käsittelemiseen. 

Kaupankäynnin peruslogiikka on yhä enenevissä määrin siirtynyt pois perinteisestä 

tavarakeskeisestä logiikasta, jossa vaihdon perusyksikkö on jokin fyysinen tuote, kohti 

palvelukeskeistä näkemystä, jossa aineettomuus, vaihtoprosessi ja suhteet ovat 

keskeisiä. Vaihdon perusyksiköksi muodostuu silloin yrityksen tekemä palveluehdotus. 
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(Vargo & Lusch 2004, 1–2.) On huomattava, että käytännössä arvoehdotus muotoutuu 

usein jonkin fyysisen tuotteen ympärille, mutta se mitä asiakas haluaa, on arvoehdotus 

kokonaisuutena, ei yksittäinen tuote itsessään (Brohman, Piccoli, Martin, Zulkermine, 

Parasuraman & Watson 2009, 407). Edith Penrose ehdotti jo vuonna 1959, että 

”resurssit itsessään eivät koskaan ole tuotantoprosessin panoksia (input), vaan 

ainoastaan palvelut, joita resursseilla voidaan tuottaa” (ks. Vargo & Lusch 2004, 2–3).  

Brohman ym. (2009, 407) tiivistävät palvelukeskeisen logiikan kolmeen 

ydinkäsitteeseen: aineettomiin resursseihin, arvon luomiseen yhdessä ja suhteisiin. 

Palvelukeskeiselle logiikalle on keskeistä, että asiakas muuttuu arvon ”kanssaluojaksi”. 

Tämä taas edellyttää asiakkaan ja toimittajan välisen suhteen kehittämistä 

vuorovaikutuksen ja keskustelemisen avulla. (Payne, Storbacka & Frow 2008, 83.) 

Palvelukeskeisen näkökulman mukaan yrityksen tulee löytää ja kehittää 

ydinosaamistaan eli niitä tietoja ja taitoja, jotka muodostavat mahdollisen kilpailuedun 

yritykselle. Yrityksen tulee myös etsiä aktiivisesti potentiaalisia asiakkaita, jotka 

voisivat hyötyä tästä osaamisesta.  Palvelukeskeiseen logiikkaan sisältyy tavoite 

sellaisten asiakassuhteiden luomisesta ja kehittämisestä, joissa asiakas on mukana 

kehittämässä asiakkaan tarpeen mukaan muokattuja, vastustamattomia arvoehdotuksia, 

jotta asiakkaan tarpeet täytetään. Lisäksi tulee arvioida markkinoilta saatavaa palautetta, 

jotta yritys oppii parantamaan tarjontaansa asiakkaalle ja sitä kautta parantamaan 

yrityksen tulosta. (Vargo & Lusch 2004, 5.) 

Perinteisessä tavarakeskeisessä näkökulmassa sen sijaan yrityksen taloudellisen 

toiminnan tarkoitus on valmistaa tavaroita, joita voi sitten valmistuksen jälkeen myydä. 

Jotta tuotteet saadaan myytyä, niihin on valmistus- ja jakeluprosessissa sisällytettävä 

asiakkaalle koituvaa hyödyllisyyttä ja arvoa enemmän kuin kilpailijan tuotteissa on. 

Tämän näkemyksen mukaan yrityksen tavoitteena on tuotteen myynnistä saatavan 

voiton maksimointi ja tuotannon suurimman mahdollisen kontrollin ja tehokkuuden 

saamiseksi tuote kannattaa standardoida ja tuottaa muualla kuin markkinoilla. (Vargo & 

Lusch 2004, 5.) Suurin ero näissä kahdessa näkökulmassa on siis siinä, miten se 

suhtautuu asiakkaaseen. Palvelukeskeisessä näkökulmassa asiakas on aktiivinen toimija, 

joka haluaa palvelun, jolla hänen tarpeensa tyydytetään. Tavarakeskeisessä 
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näkökulmassa taas asiakas nähdään objektina, jolle tuotetaan tavaraa, jonka yritys 

katsoo olevan hyödyllistä hänelle. 

Vargo ja Lusch esittelivät vuonna 2004 perusteet palvelukeskeiselle logiikalle. Logiikka 

perustuu yhdeksään perusväittämään, jotka eivät kuitenkaan ole ehdottomia sääntöjä, 

vaan ne ennemminkin edustavat edelleen kehittyvää yritystä luoda parempi 

markkinointiperusteinen ymmärrys tavaran ja palvelun arvosta ja niiden vaihdosta 

(Payne, Storbacka & Frow 2008, 84).  Perusväittämiä oli alun perin kahdeksan, mutta 

Vargo ja Lusch muokkasivat väittämiään ja lisäsivät niiden määrän kymmeneen vuosina 

2006 ja 2008 (Vargo 2008). Päivitetyt perusväittämät on esitetty alla. 

 Perusväittämä 1: Palvelu on vaihdon perusyksikkö.  

 Perusväittämä 2: Epäsuora vaihto peittää vaihdon perusyksikön. 

 Perusväittämä 3: Tavarat ovat palveluehdotuksen jakelumekanismeja. 

 Perusväittämä 4: Osaaminen on perimmäinen kilpailuedun lähde. 

 Perusväittämä 5: Kaikki taloudet ovat palvelutalouksia. 

 Perusväittämä 6: Asiakas on aina ”kanssaluoja” 

 Perusväittämä 7: Yritys ei voi tuottaa arvoa, se voi ainoastaan tarjota 

arvoehdotuksia. 

 Perusväittämä 8: Palvelukeskeinen näkemys on luontaisesti asiakaskeskeinen ja 

suhteisiin keskittyvä 

 Perusväittämä 9: Kaikki yhteiskunnalliset ja taloudelliset toimijat ovat resurssien 

integroijia 

 Perusväittämä 10: Arvo määrittyy aina ainutlaatuisesti ja elämyksellisesti 

hyödynsaajan näkökulmasta.  

 

Perusväittämä 1 tarkoittaa, että palvelu on pohjana kaikelle vaihdolle tavaroiden sijaan. 

Palveluja vaihdetaan palveluihin. Perusväittämä 2 viittaa siihen, että palvelut tarjotaan 

monimutkaisten tavaroiden, rahan ja eri instituutioiden välisenä yhdistelmänä, minkä 

takia palvelun toimiminen vaihdon perusyksikkönä ei aina ole selkeästi nähtävissä. 

Perusväittämillä 6 ja 7 puolestaan korostetaan arvon luomisen vuorovaikutteisuutta. 

(Vargo & Lusch 2008b, 7.) Arvoehdotuksista muodostuu johtopäätös, että 

menestyäkseen ”yrityksen on tehtävä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, opittava heiltä 

sekä mukauduttava heidän yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiinsa” (Vargo & Lusch 

2004, 6).  



 

 

32 

 

2.3.2 Asiakkaan roolin muutos 

Asiakkaan rooli on muuttunut ajan kuluessa monesti. Teollistumisen myötä 

yritystoiminnan perustaksi tuli jonkin tuotantotekniikan hallitseminen ja sen tueksi 

tarvittavan pääoman hankinta. Tuote oli määräävässä asemassa, ja menestyksen 

ratkaiseva osaamisalue oli tuotanto. Asiakas nähtiin arvoketjun loppupäässä 

sijaitsevaksi vastaanottajaksi. 1970-luvulla laadukkaiden, edullisten japanilaistuotteiden 

tulo markkinoille, öljykriisi ja ihmisten vaurastuminen vaikuttivat asiakkaan roolin 

muuttumiseen. Yritykset huomasivat, että asiakkaita ei voinut enää saada 

automaattisesti vaan heidät piti ”vietellä”, ja asiakassuhteen merkitys korostui. Tämä 

merkitsi strategian ja liiketoimintamallin rajua muutosta teolliseen ajatusmalliin 

verrattuna. Sen sijaan, että liiketoimintaa tarkasteltaisiin materiaalivirtana, johon 

lisätään jatkuvasti arvoa ja joka päättyy asiakkaaseen, liiketoiminnan katsottiinkin nyt 

alkavan asiakkaasta ja virtaavan yritykseen. Markkinat kohteena korvautuvat 

asiakkaalla lähteenä. Viime vuodet ja tietotekniikan kehitys ovat taas johtaneet uuteen 

aikakauteen ja uuteen strategiamalliin. Yritys on nykyään arvon luomisen organisoija. 

Myös asiakkaan rooli on taas muuttunut: asiakas ei ole enää pelkkä vastaanottaja tai 

vain liiketoiminnan lähde, vaan arvon luomisen kanssatuottaja ja -suunnittelija. 

(Normann 2002, 35–46.) 

Myös C. K. Prahaladin ja Venkat Ramaswamyn (2004) mukaan asiakkaan rooli on 

2000-luvulla muuttunut passiivisesta aktiiviseksi. Roolin muutoksen seuraus on, että 

yritys ei voi enää toimia autonomisesti ja suunnitella tuotteita, kehittää 

tuotantoprosessia, kehitellä markkinointiviestejä ja kontrolloida myyntikanavia ilman 

kuluttajien puuttumista asiaan. Kuluttajat haluavat olla vuorovaikutuksessa yrityksen 

kanssa ja siten luoda arvoa yhdessä. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 4–5.) David 

Ballantynekin (2004) huomauttaa, että perinteisesti tuottajat ovat valmistaneet tuotteita 

ja palveluja ja asiakkaat ovat ostaneet niitä. Nykyään asiakkaat osallistuvat dialogiin 

toimittajan kanssa koko tuotantoprosessin ajan aina tuotteen suunnittelusta sen jakeluun 

asiakkaalle. Tätä dialogin muotoa voi pitää interaktiivisena yhdessä oppimisen 

prosessina. (Ballantyne 2004, ks. Payne ym. 2008, 84.) 
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Arvon yhdessä luomisen näkökulman kehittymisen taustalla on yhteiskunnassa 

tapahtuva syvällinen muutos. Teollisuus tuottaa yhä enemmän tavaroita ja palveluita 

yhä useamman jakelukanavan kautta. Tämä tuotepaljous häkellyttää ihmisiä. 

Samanaikaisesti kuluttajat pääsevät kännyköiden, nettisivujen ja median avulla käsiksi 

yhä suurempaan määrään tietoa, yhä nopeammin ja yhä halvemmin. Toisaalta kenellä 

on aikaa perehtyä kaikkiin tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin? Tuotevalikoiman kasvu 

ei välttämättä ole parantanut asiakkaan kulutuskokemuksia. Johdon tilanne ei ole sen 

selkeämpi. Kehitys digitalisoitumisessa, bioteknologiassa ja älymateriaaleissa lisäävät 

mahdollisuuksia täysin uusien tuotteiden luomiselle. Lisäksi nykyinen jatkuva 

tavoitettavuus, globalisaatio, toimialojen sääntelyn purkaminen ja teknologian 

yleistyminen ovat hämärtäneet toimialojen rajoja ja tuotteen määritelmiä. Kun kilpailu 

kovenee ja tuottomarginaalit ovat laskussa, johtajat eivät voi enää keskittyä pelkästään 

tuotteen ja prosessin laatuun, nopeuteen ja tehokkuuteen. Kannattava kasvun 

aikaansaamiseksi pitää edellisten lisäksi olla luova ja etsiä uusien innovaatioiden 

lähteitä. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 1–2.) 

Richard Normannin näkemys yhteiskunnassa tapahtuneesta muutoksesta on varsin 

samanlainen kuin Prahaladilla ja Ramaswamylla, mutta heidän käyttämänsä termit 

poikkeavat jonkin verran toisistaan. Normann (2002) käyttää käsitettä palvelulogiikka 

kuvaamaan palvelujen myötä liiketoimintamallissa tapahtunutta muutosta. Siinä huomio 

käännetään tuotannosta hyödyntämiseen, tuotteesta prosessiin ja yksittäisestä 

liiketoimesta suhteeseen. Tämä auttaa näkemään toimijaverkostojen monimutkaisuuden. 

Yksinkertaistettu käsitys, että tuottajat tyydyttävät asiakkaiden tarpeita ja toiveita, 

korvautuu paljon monimutkaisemmalla näkemyksellä, jonka mukaan tuottajat ja 

asiakkaat muodostavat yhdessä arvoa tuottavan järjestelmän. Yrityksen tulee keksiä 

keino asemoida itsensä niin, että se edistää asiakkaan arvonluontiprosessia. 

Palvelulogiikka auttaa luopumaan perinteisestä teollisuudenaikaisesta näkemyksestä, 

jossa tuotteet ovat tuotoksia, ja siirtymään arvon luomiseen keskittyvän talouden 

käsitykseen, jossa tarjoomia pidetään arvon tuottamisen prosessin panoksina. (Normann 

2002, 127.)  

 



 

 

34 

 

2.3.3 Arvon yhdessä luominen käytännössä 

Arvon yhdessä luomisen näkökulma perustuu palvelukeskeisen logiikan kuudenteen 

arvoehdotukseen: Asiakas on aina arvon kanssaluoja. Ei ole olemassa arvoa ennen kuin 

tuote on käytetty – kokeminen ja aistiminen ovat välttämättömiä tuotteen arvon 

ratkaisemiselle. (Payne, Storbacka & Frow 2008, 84.)  

Normann (2002) näkee arvontuottamisen mahdollistajana yhteistuotannon. 

Nykytalouden taustavoimat – globalisaatio, konkreettisen ja virtuaalisen maailman 

yhdistyminen ja toimialojen yhteensulautuminen – lisäävät mahdollisuuksia 

yhteistuotantoon. Toimintojen uudelleenjärjestely niin ajallisesti, paikallisesti kuin 

toimijoittainkin mahdollistaa entistä monimutkaisemman ja erilaistuneemman verkoston 

muodostamisen. Etusijalle nousevat yksittäisten objektien, kuten tuotteiden, sijasta 

arvoa tuottavien järjestelmien suhteet ja asemat. Arvokkaimpia resursseja ovat objekteja 

ja suhteita koskevat tiedot ja ennen kaikkea tietämys siitä, miten suhteita solmitaan ja 

yhteistuotantoa harjoitetaan. Yhtenä yhteistuotannon ulottuvuutena on asiakkaan 

osallistuminen. (Normann 2002, 124–125.) 2000-luvun paradoksi on, että kuluttajilla on 

enemmän valinnanmahdollisuuksia, mutta ne tuovat vähemmän tyydytystä kuin ennen. 

Myös johtajilla on enemmän strategisia vaihtoehtoja, mutta ne lisäävät vähemmän arvoa 

kuin ennen. Muuttunut ympäristö pakottaa tarkastelemaan uudelleen perinteistä 

yrityskeskeistä arvonluontinäkökulmaa, jota on käytetty noin sadan vuoden ajan. Uusi 

lähtökohta on keskittyminen arvonluontiin yhdessä. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 2.) 

Normannin sekä Prahaladin ja Ramaswamyn näkemykset ovat muuten samanlaiset, 

mutta Normann katsoo asiaa laajempana kokonaisuutena. Normann näkee asiakkaan 

osallistumisen vain yhtenä osana yhteistuotantoa ja arvon luontia, kun taas Prahalad ja 

Ramaswamy kohdistavat kaiken huomion asiakkaan osallistumiseen. 

Kuluttajien ja yrityksen välinen uusi vuorovaikutus kyseenalaistaa kaksi perinteistä 

liiketoiminnan olettamusta: mikä tahansa yritys tai toimiala voi luoda arvoa 

yksisuuntaisesti ja arvo ”sijaitsee” ainoastaan yrityksen tai toimialan tuotteissa ja 

palveluissa. Tulevaisuuden kilpailu perustuukin yksilökeskeiseen yhteiseen arvon 

luomiseen yrityksen ja asiakkaiden välillä. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 7, 12.) 
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Perinteisessä arvonluonnin viitekehyksessä yrityksellä ja asiakkaalla on erilliset roolit: 

tuottaminen ja kuluttaminen. Tuotteen ja palvelut sisältävät arvoa, ja markkinat siirtävät 

tämän arvon tuottajalta kuluttajalle. Arvonluonti tapahtuu markkinoiden ulkopuolella. 

Uudessa arvonluonnin lähtökohdassa asiakas ja yritys puolestaan luovat arvoa yhdessä, 

ja tämä yhdessä luomisen kokemus muodostuu arvon lähtökohdaksi. Lähtökohdan 

muutoksella on seurauksia myös yritykselle, sillä eri kuluttajat etsivät erilaisia 

kokemuksia. Arvonluontiprosessin on sopeuduttava erilaisiin arvonluontikokemuksiin. 

Konteksti ja asiakkaan osallistuminen myötävaikuttavat yksittäisen kokemuksen 

merkityksen syntymiseen asiakkaalle ja lisäävät siten yhdessä luodun arvon 

ainutlaatuisuutta. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 12–16.) 

Asiakkaan osallistuminen arvonluomiseen voi saada erilaisia muotoja. Asiakas voi 

osallistua liiketoimintaprosessin kaikkiin vaiheisiin: tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, 

yksittäisen asiakastarjooman tai tuotteen määrittelyyn, varsinaiseen tuotantoon ja 

laadunvalvontaan. Asiakkaista voi tulla myös toimittajan markkinointihenkilöstöä tai 

heillä voi olla ratkaiseva asema yrityksen hengen ja ilmapiirin ylläpitäjinä. Asiakkaat 

voivat tehdä fyysistä ja henkistä työtä, ja he voivat sitoutua yritykseen tunnepohjaisesti. 

Asiakkaalla on lisäksi resursseja, kuten aika, osallistuminen, tunteet, kyvyt ja tiedot, 

joita yritys voi hyödyntää tuottavissa tehtävissä. Resurssit voivat olla myös hyvin 

konkreettisia, kuten asiakkaan asunto, joka voi toimia etätyöntekijän työpaikkana, 

IKEA:n asiakkaiden kokoonpanotehtaana tai nettiostajien ostospaikkana. (Normann 

2002, 128–129.) 

2.3.4 Arvon yhdessä luomisen prosessi 

Arvon yhdessä luomisen prosessissa yritys tekee asiakkaalle arvoehdotuksia. Tuotteen 

tai palvelun käyttämisen yhteydessä asiakas määrittää, tuottiko arvoehdotus hänelle 

todellisuudessa arvoa. Ylivertaiset, yrityksen kohdeasiakkaille merkitykselliset 

arvoehdotukset lisäävät yrityksen tilaisuuksia arvonluomiseen yhdessä, minkä 

seurauksena yritykset tuotot kasvavat. Johtamalla onnistuneesti tätä 

arvonluontiprosessia, yritys pystyy maksimoimaan haluttujen asiakassegmenttien 

elinkaaren arvon. (Payne, Storbacka & Frow 2008, 84.) 
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Prahalad ja Ramaswamy (2004) erittelevät arvon yhdessä luomisen prosessin paljon 

yksityiskohtaisemmin kuin Payne ym (2008). Prahaladin ja Ramaswamyn (2004, 23–

33) mukaan prosessi koostuu neljästä osiosta, joita johtajat voivat yhdistellä pareiksi eri 

tavoin. Osat ovat dialogi, pääsy (access), riskienhallinta ja läpinäkyvyys. Niiden 

yhdistäminen auttaa yritystä saamaan asiakkaat paremmin mukaan yhteistyöhön. 

Dialogilla tarkoitetaan vuorovaikutteisuutta, sitoutumista ja molemminpuolista alttiutta 

toimia. Siihen sisältyy myös asiakkaan kokemusten ja niiden muodostumisen 

ymmärtäminen. Dialogissa molemmat osapuolet ovat tasa-arvoisia 

ongelmanratkaisijoita. Arvon yhdessä luomiseen kuuluvalla dialogilla on kolme 

erityistä piirrettä: se keskittyy asioihin, joilla on merkitystä sekä asiakkaalle että 

yritykselle, se vaatii jonkin foorumin, jolla dialogi voi tapahtua ja lisäksi tarvitaan 

jonkinlaiset kanssakäymisen säännöt, jotta vuorovaikutus on hedelmällistä. 

Perinteisesti yrityksen tavoite on ollut luoda tuote ja siirtää sen omistajuus asiakkaalle. 

Nykyään yhä useammin kuluttajan tavoitteena on pääsy houkutteleviin kokemuksiin, ei 

välttämättä tuotteen omistaminen. Pääsy ei aina edellytä omistamista. Tavoiteltavia 

asioita voivat olla esimerkiksi pääsy käsiksi johonkin tietoon tai elämäntapaan. 

Riski viittaa mahdollisuuteen vahingoittaa asiakasta. Aiemmin yritykset ovat ajatelleet 

osaavansa arvioida riskit paremmin kuin asiakas, joten asiakkaan kanssa 

kommunikoidessa on keskitytty lähinnä tuotteen etuihin ja jätetty haitat huomioimatta. 

Nykyään keskustelu riskeistä, hyödyistä ja niiden välisestä kompromissista on kasvanut 

ja siirtyminen arvon luomiseen yhdessä lisää tätä keskustelua edelleen. Voiko yritys 

yksisuuntaisesti päättää ja hallita mahdolliset riskit ja toisaalta, jos asiakkaat ovat 

aktiivisia arvon yhdessä luojia, pitäisikö heidänkin ottaa vastuu mahdollisista riskeistä? 

Hyötyjen ja haittojen arviointi näkyy tällä hetkellä ainakin geenimanipuloituun ruokaan 

ja hormonikorvaushoitoon liittyvissä keskusteluissa. 

Yritykset ovat aiemmin hyötyneet tiedon epätasaisesta jakautumisesta yrityksen ja 

asiakkaiden välillä. Tämä epäsymmetria on kuitenkin katoamassa, kun tietoa tuotteista, 

hinnoista, teknologioista ja liiketoimintatavoista on yhä helpommin saatavilla. Tämä 

lisää tarvetta aivan uudentasoiselle läpinäkyvyydelle. 
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Pääsyn ja läpinäkyvyyden yhdistäminen parantaa asiakkaan kykyä tehdä asiantuntevia 

päätöksiä. Esimerkiksi sijoituspäätöksen tekeminen helpottuu, kun asiakas näkee, miten 

eri sijoitusvaihtoehdot ovat käytännössä tuottaneet. Dialogin ja riskienhallinnan 

yhdistäminen puolestaan lisää kykyä keskustella julkisista ja yksityisistä 

menettelytavoista ja kehittää niitä. Keskustelu tupakan mainostamisesta ja 

rajoittamisesta on esimerkki, jossa yksittäinen ihminen voi kansalaisena vaikuttaa 

julkiseen politiikkaan, vaikka tekeekin päätökset yksityisenä valistuneena kuluttajana. 

Pääsyn ja dialogin yhdistäminen auttaa luomaan ja ylläpitämään temaattisia yhteisöjä, 

joissa samasta asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toisiinsa esimerkiksi 

Internetin kautta ja oppia aiheesta lisää. Läpinäkyvyyden ja riskienhallinnan 

yhdistäminen taas parantaa mahdollisuuksia molemminpuolisen luottamuksen 

kehittymiseen. Asiakkaan täytyy luottaa yritykseen, jonka kanssa hän osallistuu arvon 

yhdessä luomiseen.  

2.3.5 Yhteenveto arvon luomisesta yhdessä 

Arvon yhdessä luomisen näkökulman taustalla on ajatus, että asiakkaan rooli on 

muuttunut pelkästä passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi kanssatuottajaksi, minkä 

seurauksena yritys ei voi enää toimia autonomisesti ja päättää itse, mikä on arvokasta 

asiakkaalle. Asiakkaat haluavat olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ja siten luoda 

arvoa yhdessä. Arvon yhdessä luomisen näkökulmassa ajatellaan, että asiakas on aina 

arvon kanssaluoja. Ei ole olemassa arvoa ennen kuin tuote on käytetty, vaan kokeminen 

ja aistiminen ovat välttämättömiä tuotteen arvon ratkaisemiselle. 

Toinen arvon yhdessä luomisen taustalla vaikuttava ajatus on palvelukeskeinen 

logiikka. Palvelukeskeisessä logiikassa ajatellaan, että kaupankäynnin peruslogiikka on 

muuttunut tavarakeskeisestä palvelukeskeiseksi. Ennen vallalla oli tavarakeskeinen 

logiikka, jossa vaihdon perusyksikkö on jokin fyysinen tuote. Palvelukeskeisessä 

logiikassa vaihdon perusyksiköksi muodostuu tuotteen sijasta yrityksen tekemä 

palveluehdotus. Tässä näkemyksessä aineettomuus, vaihtoprosessi ja suhteet ovat 

keskeisiä. Käytännössä arvoehdotus muotoutuu usein jonkin fyysisen tuotteen 
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ympärille, mutta se mitä asiakas haluaa, on arvoehdotus kokonaisuutena, ei yksittäinen 

tuote itsessään. 

Arvon yhdessä luomisen prosessissa yritys tekee asiakkaalle arvoehdotuksia, asiakas 

määrittää tuottiko se arvoa vai ei. Yhtälailla myös asiakas tekee arvoehdotuksia 

yritykselle siitä, mitä hän haluaa. Kyse on yrityksen ja asiakkaan välisestä 

vuorovaikutuksesta. Asiakkaan osallistuminen arvonluomiseen voi saada erilaisia 

muotoja. Asiakas voi osallistua liiketoimintaprosessin yhteen tai vaikka kaikkiin 

vaiheisiin: tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, yksittäisen tuotteen määrittelyyn, 

varsinaiseen tuotantoon ja laadunvalvontaan. 

Kriittinen tekijä yrityksen menestymisessä tulevaisuudessa on yrityksen ja asiakkaan 

välisen vuorovaikutuksen laatu. Tämä vaatii aiemmasta poikkeavaa lähestymistapaa 

yrityksen ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Taulukkoon 1 on koottu Prahaladia 

ja Ramaswamya (2004, 50) mukaillen, miten perinteinen näkemys vaihdannasta eroaa 

arvon yhdessä luomisen näkökulmasta. Taulukossa näkyy näkökulmien erilainen 

lähestymistapa yrityksen ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. 
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Taulukko 1 Perinteisen vaihdannan ja arvon yhdessä luomisen ero (mukaeltu Prahalad 

& Ramaswamy 2004) 

 Perinteinen vaihdanta Arvon yhdessä luomisen 

kokemus 

Vuorovaikutuksen tavoite 
Taloudellisen arvon 

siirtäminen 

Arvon luominen yhdessä 

vastustamattomien yhdessä 

luomisen kokemusten ja 

taloudellisen arvon 

siirtämisen kautta 

Vuorovaikutuksen 

painopiste 

Kertaluontoisesti arvoketjun 

lopussa 

Toistuvasti, milloin vain, 

missä tahansa kohdassa 

arvoketjua 

Yrityksen ja asiakkaan 

välinen suhde 
Transaktioperusteinen 

Sarja vuorovaikutustilanteita 

ja transaktioita, jotka liittyvät 

joukkoon yhdessä luomisen 

kokemuksia 

Näkemys, mistä 

valinnanmahdollisuus 

syntyy 

Tuote- ja palveluvalikoima, 

ominaisuudet ja toiminnot, 

tuotteen suorituskyky ja 

toimintaprosessit 

Eri kanavissa tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen perustuva 

yhdessä luomisen kokemus, 

vaihtoehdot, transaktiot, 

hinnan ja kokemuksen 

välinen suhde 

Yrityksen ja asiakkaan 

välisen vuorovaikutuksen 

rakenne 

Passiivinen, yritys tekee 

aloitteen, kahdenvälinen 

Aktiivinen, joko yritys tai 

asiakas tekee aloitteen, 

kahdenvälinen tai 

monenvälinen 

Laadukkuuden fokus 
Sisäisten prosessien ja 

tuotevalikoiman laatu 

Asiakkaan ja yrityksen 

välisen vuorovaikutuksen 

sekä yhdessä luomisen 

kokemusten laatu 

 

Perinteisen vaihdantanäkemyksen ja arvon yhdessä luomien näkemyksen välillä on 

kolme keskeistä eroa. Perinteisessä näkemyksessä käsitys laadusta perustuu siihen, mitä 

tuotteita tai palveluja yritys tarjoaa. Arvon yhdessä luomisen näkökulmassa taas laatu 

syntyy asiakkaan omista kokemuksista yhdessä tuotteen kanssa. Toinen ero on, että 

perinteisessä lähestymistavassa vuorovaikutuksen tavoitteena on taloudellisen arvon 

siirtäminen. Arvon siirtäminen tapahtuu vaihtoprosessissa, joka on pääasiallinen 

vuorovaikutuksen lähde yrityksen ja asiakkaan välillä. Arvon yhdessä luomisen 

näkökulmassa vuorovaikutuksella on sen sijaan kaksi tavoitetta: arvon siirtämisen 

lisäksi arvon luominen. Kolmas erottava tekijä on vuorovaikutuksen painopiste. 
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Perinteisessä lähestymistavassa vuorovaikutus tapahtuu arvonketjun lopussa, kun taas 

arvon yhdessä luomisen lähestymistavassa vuorovaikutusta voi tapahtua toistuvasti, 

milloin vain ja missä tahansa arvoketjun kohdassa. 

Taulukossa näkyy myös Normannin (2002) mainitsema asiakkaan roolin muutos. 

Perinteisessä vaihdantanäkemyksessä asiakkaan rooli on passiivinen, mutta arvon 

yhdessä luomisen näkökulmassa asiakkaan rooli on aktiivinen. Asiakas voi tehdä 

aloitteen vuorovaikutukseen ja asiakas on aktiivisessa roolissa eri kohdissa arvoketjua. 

Näkökulmissa on ero laadun asiakaslähtöisyydessä. Kun perinteisessä vaihdannassa 

laatua tarkastellaan yrityksen sisältä päin prosessien ja tuotteiden laadun kautta, arvon 

yhdessä luomisen näkökulmassa katse käännetään yrityksestä ulospäin. Laatu syntyykin 

vuorovaikutuksen ja yhdessä luomisen kokemusten kautta niin, että asiakas lopulta 

määrittää tuotteen tai palvelun laadun. 

2.4 Synteesi dynaamisista kyvykkyyksistä ja arvon luomisesta 

yhdessä 

Strategiakirjallisuudessa on ollut nähtävissä selvä muutos suunnitelmallisesta strategian 

tekemisestä emergentimpään eli kehkeytyvämpään suuntaan. Resurssipohjainen 

näkemys ja strategy-as-practice -suuntaus samoin kuin Mintzbergin ym. määrittelemä 

oppimista painottava koulukunta ovat kaikki käytännössä kehkeytyvän 

strategialinjauksen puolella. Luvun 2 tarkoituksena oli perehdyttää lukija dynaamisten 

kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen näkökulmiin, kahteen tuoreeseen 

strategianäkökulmaan, jotka painottavat emergenttiyttä ja nopeaa sopeutumista uuteen 

tilanteeseen yrityksen menestyksen avaimina.  

Tässä luvussa vertaillaan, miten dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä 

asiakkaan kanssa suhteutuvat toisiinsa. Taulukkoon 2 on koottu dynaamisten 

kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen näkökulman keskeiset asiat. Taulukosta käy 

ilmi, että näkökulmat eroavat monilta osin toisistaan, mutta ne ovat silti kumpikin 

asiakaskeskeisiä näkökulmia, jotka käytännössä toimivat toistensa tukena.  
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Taulukko 2 Dynaamisten kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen suhteutuminen 

toisiinsa 

 Dynaamiset kyvykkyydet Arvon luominen yhdessä 

Suhtautuminen 

asiakkaaseen 

Asiakaskeskeinen, pyrkii 

sopeutumaan 

asiakastarpeiden muutoksiin 

Korostaa erityisesti asiakkaan 

asemaa, asiakas mukaan 

arvontuottamiseen 

Näkökulman suunta 
Yrityksen sisältä 

asiakkaaseen päin 

Yrityksen ulkopuolelta 

asiakkaasta yritykseen päin 

Kilpailuedun lähde 

Yrityksen sisäinen kyky 

sopeutua muuttuvaan 

kilpailuympäristöön 

Onnistuneet arvoehdotukset 

asiakkaalle, aito 

vuorovaikutus 

Organisaatiotaso Johtotaso Operatiivinen taso 

Resurssit 

Resursseja ja kompetensseja 

pyritään muokkaamaan 

muuttuvaan ympäristöön 

sopiviksi 

Ei ota kantaa resursseihin 

Suhtautuminen 

ympäristöön 
Ympäristö on muuttuva 

Asiakastarpeet ja siten myös 

ympäristö ovat muuttuvia 

Yhteensopivuus 

Dynaamiset kyvykkyydet 

täydentävät arvon luomista 

yhdessä 

Arvon luominen yhdessä 

täydentää dynaamisia 

kyvykkyyksiä 

 

 

Erona näillä kahdella näkökulmalla on suunta, josta ne lähtevät käsityksessään 

liikkeelle. Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma lähtee liikkeelle yrityksen sisältä, 

sen strategisista ja organisatorisista prosesseista. Arvon yhdessä luomisen näkökulmassa 

taas lähdetään liikkeelle yrityksen ulkopuolelta asiakkaista. Toisaalta jaottelu ei 

kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Molemmat näkökulmat ovat omalla tavallaan 

asiakaskeskeisiä. Dynaamiset kyvykkyydet painottavat asiakasnäkökulmaa siinä 

mielessä, että ne edistävät yrityksessä tapahtuvaa muutosta, jolla pystytään reagoimaan 

ympäristön lisäksi asiakkaiden tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Arvon luominen 

yhdessä korostaa aivan erityisesti asiakkaan asemaa yrityksen toiminnassa, sillä sen 

tavoitteena on asiakkaan ottaminen mukaan yrityksen toimintaan eri tavoin. Voidaan 
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ajatella, että asiakkaan kokema tyytyväisyys kasvaa, kun hän pääsee osaksi 

arvontuotantoa ja pääsee vaikuttamaan asioihin. Saatu tuote tai palvelu tuntuu silloin 

tärkeämmältä, henkilökohtaisemmalta ja arvokkaammalta. Voidaan myös ajatella, että 

asiakkaan ottaminen mukaan yrityksen toimintaan lisää asiakkaan arvoa siksi, että 

yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet muuttuvat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden 

vuoksi siten, että yritys alkaa tarjota jotakin kokonaan uutta palvelua. 

Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma pohjautuu resurssipohjaiseen näkemykseen, 

mutta niiden välillä on myös eroja. Siinä missä resurssipohjainen näkemys pitää 

yrityksen erityisiä resursseja kilpailuedun lähteenä, dynaamisten kyvykkyyksien 

näkökulma pitää resursseja edeltäviä organisatorisia ja strategisia prosesseja 

kilpailuedun lähteenä. Olennaista on pystyä muokkaamaan ja uudistamaan yrityksen 

resursseja. Resurssipohjaisen näkemyksen puute on, että ajatus yrityksen 

jäljittelemättömistä resursseista kilpailuedun lähteenä toimii vain silloin, kun toimiala 

on melko staattinen. Kun ympäristö on ennakoimaton ja uusia markkinoita ja 

teknologioita kehittyy, yrityksen omaamien resurssien arvo voi muuttua rajustikin. 

Tällaisessa tilanteessa resurssipohjainen näkemys ei riitä selittämään, mikä tuo 

yritykselle kestävän kilpailuedun. (Barney 2002, ks. Kraaijenbrink ym. 2010, 353.) 

Koko yrityksen resurssien kyky luoda pysyvä kilpailuetu voidaan myös kyseenalaistaa. 

Yrityksen resurssien ja kykyjen on muututtava jatkuvasti, minkä seurauksena yritys 

pystyy luomaan vain jatkuvasti muuttuvia väliaikaisia kilpailuetuja. (Fiol 2001, 692.) 

Dynaamisten kyvykkyyksien näkökulman etu resurssipohjaiseen näkemykseen 

verrattuna on sen lähtökohta, jossa tavoitteena on resurssien jatkuva mukauttaminen 

muuttuvaan ympäristöön sopivaksi. Kyky jatkuvaan nopeaan resurssien uudistamiseen 

ja mukauttamiseen tuottaa yritykselle pysyvän kilpailuedun. 

Dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä ovat molemmat emergenttejä 

lähestymistapoja, mutta ne toimivat sekä eri abstraktio- että organisaatiotasolla. 

Dynaamiset kyvykkyydet ovat abstraktimpia ja niistä huolehtiminen kuuluu johtotason 

toimenkuvaan. Arvon luominen yhdessä taas on operatiivisempaa, käytännön 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa. Arvon luominen yhdessä syntyy tilannekohtaisesti, kun 

ollaan yhteydessä asiakkaiden kanssa.  
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Dynaamisten kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen näkökulmat tukevat toisiaan. 

Esimerkiksi suunnitelmallisuus ja emergenttiys taas ovat toisensa poissulkevia 

näkökulmia. Koska suorittajina ovat eri organisaatiotasot, kumpikin näkökulma voi 

yksinäänkin parantaa yrityksen kilpailukykyä. Jos yrityksellä on dynaamisia 

kyvykkyyksiä, mutta yrityksessä ei osata luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa, 

yrityksen asiat ovat ihan hyvin, mutta yritys ei kuitenkaan pysty saamaa kaikkea tehoa 

irti. Jos taas yritys osaa luoda arvoa yhdessä, mutta sillä ei ole dynaamisia 

kyvykkyyksiä, se pärjää nykyisessä tilanteessa hyvin ja on asiakaskeskeinen. Toiminta 

ei kuitenkaan ole pitkäjänteistä ja yritys ei ehkä enää pärjääkään kilpailutilanteen 

muuttuessa, kun se ei ole osannut varautua muutoksiin. Dynaamisten kyvykkyyksien ja 

arvon yhdessä luomisen yhdistäminen puolestaan mahdollistaisivat sekä aidon 

asiakaskeskeisyyden että muutoskyvyn. 

Payne, Storbacka & Frow (2008) ehdottavat, että arvon yhdessä luomisen prosessissa 

yritys tekee asiakkaalle arvoehdotuksia. Pitäisi kuitenkin muistaa, että käytännössä 

prosessi toimii myös toisinpäin. Asiakas voi yhtälailla tehdä arvoehdotuksia yritykselle. 

Esimerkiksi jonkin uuden tuotteen luomisessa asiakkaalla voi olla suuri rooli ja tuotetta 

voidaan jopa suunnitella yhdessä monella alalla. Lisäksi asiakas pitäisi käsitteenä 

ymmärtää laajasti. Prahalad & Ramaswamy (2004) esimerkiksi puhuvat arvon yhdessä 

luomisen yhteydessä useammankin kerran kuluttajista. Asiakkaita ovat kuitenkin 

kuluttajien lisäksi toiset yritykset, yrityksen sisäiset eri yksiköt sekä muut sidosryhmät. 

Ongelma arvon yhdessä luomisen näkökulmassa on, että siinä ei tuoda riittävästi esille 

arvon yhdessä luomisen vaikutusta yrityksen menestymiseen ja tulokseen. Ilman 

linkitystä yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen näkökulma jää helposti liian 

yleisluontoiseksi. Hyvää arvon yhdessä luomisen näkökulmassa on, että arvon luominen 

yhdessä asiakkaan kanssa parantaa asiakasuskollisuutta ja lisää asiakkaan tekemiä 

ostoja. Asiakkaan osallistuminen tuotteen suunnitteluun todennäköisesti myös parantaa 

tuotetta, sillä tuote vastaa silloin paremmin asiakkaan tarpeita.  Sitä kautta arvon 

luominen yhdessä myös vähentää reklamaatioita sekä niistä syntyviä korjaus- ja 

korvauskustannuksia. Asiakas suhtautuu virheisiin myös ymmärtäväisemmin, kun on 

ollut projektissa mukana. (”Tätä me emme osanneetkaan ottaa huomioon.”) 
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Tiivistäen voidaan sanoa, että dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmassa menestyksen 

avaimena nähdään yrityksen prosessien ennakoiva sopeuttaminen muuttuvaan 

kilpailuympäristöön. Arvon yhdessä luomisen näkökulma puolestaan näkee aidon 

asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan vuorovaikutteisen osallistumisen avaimena 

menestykseen. Yhdessä näkökulmat kuitenkin muodostavat toisiaan täydentävän 

kokonaisuuden, jota yritys voi hyödyntää tavoitellessaan menestystä muuttuvassa ja yhä 

haasteellisemmassa kilpailuympäristössä. 
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3 PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN STRATEGIAPOLKU: 

STRATEGISET MUUTOKSET VUOSINA 1984–2009 

3.1 Pirkanmaan Osuuskaupan kehityskaari 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen aineisto. Kohdeorganisaation esittelyn jälkeen 

analyysissä kuvataan, kuinka S-ryhmään kuuluvien osuuskauppojen historia on sadan 

vuoden aikana aaltoillut menestyksen ja kriisin välillä ja kuinka nämä menneisyyden 

tapahtumat ovat lopulta johtaneet Pirkanmaan Osuuskaupan syntyyn ja nykyiseen 

tilanteeseen. Kuvauksen synteesinä muodostetaan Pirkanmaan Osuuskaupan strategiset 

ajanjaksot sekä aikajana, jossa tunnistetaan strategisten ajanjaksojen lisäksi Pirkanmaan 

Osuuskaupan historian kannalta strategisesti merkittävät tapahtumat. 

Aineistona on käytetty Pirkanmaan Osuuskaupan toimintakertomuksia koko sen 

olemassaoloajalta vuosilta 1984–2009 ja strategia-asiakirjoja 2000-luvulta. S-ryhmän 

osuuskauppojen historian kuvauksessa on lisäksi hyödynnetty SOK:n 100-

vuotishistoriikkia. Aineiston analyysi on aloitettu lukemalla aineisto useaan kertaan 

läpi, minkä avulla muodostui alustava kuva aineistosta. Aineistolle esitetty kysymys oli 

”Millaisia muutoksia strategiassa on tapahtunut?” Muutoksia on tunnistettu seuraamalla 

myynnin ja tuloksen kehitystä, toimipaikkojen ja henkilöstön lukumäärän muutosta, 

visiolausekkeita ja markkinaosuutta. Lisäksi aineistosta on tarkkailtu, kuinka 

asiakasomistajuudesta, toimialojen keskinäisestä tärkeydestä ja vastuullisuudesta 

puhutaan.  

Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua, jossa aineistoa pyritään hahmottamaan 

siinä toistuvien teemojen avulla. Aineistosta tunnistetut muutokset yhdistettiin lopulta 

neljäksi Pirkanmaan Osuuskaupan strategiseksi ajanjaksoksi.  Eskolan ja Suorannan 

(1998, 175–176) mukaan teemoittelussa nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia 

teemoja, minkä avulla on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja 

ilmenemistä aineistossa. Tekstistä pyritään löytämään tutkimusongelman kannalta 

olennaiset aiheet. Onnistuakseen teemoittelu kuitenkin vaatii teorian ja empiria 
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vuorovaikutusta, joka tekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiinsa. Tätä teorian ja 

empirian vuoropuhelua olen pyrkinyt tuomaan esiin analyysissäni. 

3.1.1 Pirkanmaan Osuuskauppa osana S-ryhmää 

Ymmärtääkseen Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaa, on ymmärrettävä, miten yritys 

asemoituu S-ryhmän kokonaisuuteen. Strategia muotoutuu monimutkaisessa 

Pirkanmaan Osuuskaupan, Suomen Osuuskauppojen keskuskunnan (SOK) ja 

asiakasomistajien muodostamassa kokonaisuudessa. Pirkanmaan Osuuskaupan 

omistajuudessa ja strategiatyöskentelyssä on monia poikkeuksellisia piirteitä. Kyseessä 

on osuuskunta, jonka asiakasomistajat omistavat. Pirkanmaan Osuuskauppa taas 

edelleen omistaa osan SOK:sta, mikä on täysin päinvastainen järjestys kuin mitä 

suurilla yrityksillä tavallisesti on. Tästä huolimatta Pirkanmaan Osuuskauppa joutuu 

noudattamaan SOK:n asettamia rajoja strategiassaan ja toiminnassaan. Strategiamielessä 

on haastavaa, että yrityksen omistajat ovat myös asiakkaita. Johdon pitää huomioida, 

että osuuskunnan omistajien tavoite ei osakeyhtiöstä poiketen ole maksimoida 

osakkeensa arvoa vaan ennemminkin luoda paras mahdollinen asiointikokemus. 

S-ryhmän muodostavat 22 alueosuuskauppaa, 10 paikallisosuuskauppaa sekä SOK 

tytäryhtiöineen. Jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan 

omistavat keskusliike SOK:n. (SOK-yhtymän vuosikertomus 2008, 19.) 

Alueosuuskaupat ovat itsenäisesti toimivia yrityksiä. SOK:n tehtävä on osuuskauppojen 

liiketoiminnan tukeminen ja oman liiketoiminnan harjoittaminen siltä osin, kun se ei 

osuuskaupoille ole järkevää (Herranen 2004, 290). Kukin osuuskauppa tekee oman 

strategiansa ja päättää omasta toiminnastaan, mutta strategian ja toiminnan on oltava 

sopusoinnussa S-ryhmän yhteisen strategian kanssa. 

S-ryhmän toimialat ovat market-kauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, 

tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, auto- ja 

autotarvikekauppa sekä maatalouskauppa. Lisäksi S-ryhmään kuuluvat hankinnan ja 

logistiikan organisaatiot Inex Partners Oy, Intrade Partners Oy ja polttonesteiden 

hankintayhtiö North European Oil Trade Oy. Liiketoimintaa on lisäksi Baltian alueella 

sekä Venäjällä, kun hotellitoiminta käynnistyi vuoden 2007 ja market-kauppa vuoden 
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2008 aikana Pietarissa. Vuoden 2007 lopulla S-ryhmässä käynnistyi myös 

pankkitoiminta. S-Pankin pääasiallisena kohderyhmänä ovat asiakasomistajat. Vuoden 

2008 lopussa pankilla oli jo yli kaksi miljoona asiakasta. (www.s-kanava.net) 

S-ryhmän myynti oli vuonna 2009 lähes 11,7 miljardia euroa ja se työllisti vuoden 

lopussa 37 764 henkilöä. Toimipaikkoja S-ryhmällä oli yhteensä noin 1 600, joista 

seitsemän Baltiassa ja viisi Venäjällä. Koko ryhmän tulos ennen satunnaisia eriä oli 270 

miljoonaa euroa ja investointien suuruus 642 miljoonaa euroa. Asiakasomistajia S-

ryhmällä on yli 1,8 miljoonaa. S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus vuonna 

2009 oli 43,2 %. 

Pirkanmaan Osuuskauppa on myynniltään S-ryhmän kolmanneksi suurin 

alueosuuskauppa ja Pirkanmaan alueen suurin vähittäistavarakaupan toimija. 

Pirkanmaan Osuuskaupan toimialoja ovat päivittäistavara- ja käyttötavarakauppa, 

ravintolatoiminta, polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa sekä tavaratalokauppa. 

(www.s-kanava.net) Keväästä 2008 alkaen Pirkanmaan Osuuskauppa on ollut 

markkinajohtaja Pirkanmaan alueen päivittäistavarakaupassa. 

Pirkanmaan Osuuskauppa perustettiin vuonna 1984, kun yhdeksän Pirkanmaan alueen 

paikallisosuuskauppaa sulautui uudeksi alueosuuskaupaksi. Liikevaihto oli tuolloin 

753,9 miljoonaa markkaa ja tilikauden tappioksi muodostui heti ensimmäisenä 

toimintavuonna yli 14 miljoonaa markkaa. 

Vuonna 2009 Pirkanmaan osuuskaupan liikevaihto oli 588,1 miljoonaa euroa ja 

liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi ravintolakaupassa. Liikevaihdon 

kehitys vuodesta 1984 alkaen näkyy kuviossa 3. Toiminnan tulos vuonna 2009 oli 20,8 

miljoonaa euroa. Bonusta, osuusmaksun korkoa ja ylijäämän palautusta maksettiin 

asiakasomistajille yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa. Työntekijöitä Pirkanmaan 

Osuuskaupalla on vuoden 2010 alussa toteutuneen Ideaparkin ja Koivistonkylän 

Euromarketien oston jälkeen jo yli 3000, mikä tekee siitä kolmanneksi suurimman 

työllistäjän Pirkanmaalla.  
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Kuvio 3 Pirkanmaan Osuuskaupan liikevaihto 1984–2009 

Toimipaikkoja Pirkanmaan Osuuskaupalla on tällä hetkellä jo noin 100: 5 Prismaa, 27 

S-Marketia, 18 Salea, 1 Sokos, 2 Emotionia, 19 ravintolaa, 7 liikennemyymälää ja 18 

automaattiasemaa. Keväällä 2010 aukesi lisäksi kodin sisustamiseen ja remontointiin 

erikoistunut Kodin Terra. Pirkanmaan Osuuskaupan päivittäistavarakaupan 

markkinaosuus vuonna 2009 oli 37,9 %. 

Pirkanmaan Osuuskaupan omaa toimintaa täydentävät Pirkanmaalla SOK:lle kuuluvat 

Sokos Hotellit, Automaa, Agrimarketit ja Multasormet (Pirkanmaan Osuuskaupan 

toimintakertomus 2008, 26). 

3.1.2 S-ryhmän ja Pirkanmaan Osuuskaupan aaltoileva historia 

Pirkanmaan Osuuskaupan ja sitä edeltäneiden osuuskauppojen historiassa on nähtävissä 

selkeä aaltoilu. SOK-laisilla osuuskaupoilla oli mennyt 1900-luvun alusta lähtien hyvin 

ja toiminta oli laajaa. S-ryhmällä oli muun muassa myllyjä, leipomoita, kahvipaahtimo, 

tulitikkutehdas, makeistehdas ja teknokemiallinen tehdas. Toimipaikkoja oli 

parhaimmillaan lähes 6 000, kun niitä nykyään on reilut 1 500.  Kilpailuetua 

osuuskaupoille toi ketjumainen toiminta, joka toi sille selviä kustannussäästöjä. 1960-
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luvulla kaupungistumisen myötä kulutus suuntautui yhä enemmän erikoistavaroihin, 

joiden tarjontaan osuuskaupat olivat varautuneet kilpailijoitaan huonommin. Samalla 

kilpailijat ryhtyivät aktiivisesti keskittämään toimintojaan, minkä seurauksena myös 

yksityiset kauppiaat pääsivät osallisiksi samoista eduista, joita osuuskaupoilla oli. 

(Herranen 2004.) S-ryhmä alkoi vähitellen menettää markkinaosuuttaan ja sen 

taloudellinen tila heikkeni voimakkaasti etenkin 1970-luvun lopulla.  

Osuuskauppojen ongelmat kärjistyivät 1980-luvun alussa, jolloin SOK:n johto ymmärsi 

tilanteen vakavuuden. Osuuskaupat sen sijaan kiistivät tilanteen ja olivat sitä mieltä, että 

SOK oli syypää talousvaikeuksiin. 1980-luvun alussa S-ryhmässä toteutettiin rankka 

rakennemuutos, joka kulminoitui S-83-suunnitelmaan. S-83 oli kokonaisvaltainen 

strategia, joka tähtäsi osuuskauppaverkon rakenteen ja kaupparyhmän logistiikan 

uudistamiseen, liiketoiminnan keskittämiseen tietyille toimialoille sekä organisaation 

kehittämiseen koko S-ryhmän tervehdyttämiseksi. Liiketoiminnan lähtökohdaksi otettiin 

asiakassuuntautuneisuus. (Herranen 2004, 232–237.) S-83-strategian linjausten 

mukaisesti perustettiin myös Pirkanmaan Osuuskauppa. 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategisissa linjauksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet osuuskauppojen fuusion yhteydessä 1980-

luvulla sekä 2000-luvun loppupuolella. Yhdeksän paikallisosuuskaupan fuusioituessa 

Pirkanmaan Osuuskaupaksi vuonna 1984, toiminnassa oli nähtävissä selkeä strateginen 

muutos. Yrityksessä noudatettiin kriisistrategiaa, jonka tavoitteena oli kääntää tulos 

voitolliseksi toimintoja tehostamalla ja tappiollisia toimipaikkoja karsimalla. Kun yritys 

lopulta pääsi kasvu-uralle 1990-luvun puolivälissä, samaa strategiaa on noudatettu 

johdonmukaisesti. Nyt Pirkanmaan Osuuskaupan menestys on jatkunut jo 15 vuoden 

ajan yhtäjaksoisesti. Kuvioon 4 on vielä koottu, kuinka S-ryhmän historia on aaltoillut 

menestyksen ja kriisin välillä vuosikymmenten aikana. 



 

 

50 

 

Kuvio 4 S-ryhmän aaltoileva historia 

Päivittäistavarakauppa (market-kauppa) on koko Pirkanmaan Osuuskaupan historian 

ajan ollut sen suurin toimiala. Se on jatkuvasti muodostanut suurimman osan yrityksen 

myynnistä ja vaikka sillä ei enää ole erityisasemaa ydinliiketoiminta-alueena, sen 

merkitys on edelleen keskeinen ja siihen panostetaan paljon. Pirkanmaan Osuuskaupan 

markkinaosuus on ollut kasvussa koko yrityksen olemassaolon ajan ja se onkin 

moninkertaistunut noin kymmenestä prosentista noin 37 prosenttiin (kuvio 6). 

•1900–1970

•Tasaista menestystä

•Toimintaa monilla 
toimialoilla ja  myös 
paljon omaa tuotantoa

•Toiminta ei kovin 
kustannustehokasta 

Menestys

•1970–1995

•Ei pysytä asiakastarpeiden 
mukana

•Talousvaikeuksia

•Ajautuminen kriisiin

•Toimintaa saneerataan 
rajusti

Kriisi

•1995–

•Talous saadaan 
kuntoon

•Bonusjärjestelmä

•Pitkä yhtäjaksoinen 
menestysjakso

•Toiminta laajenee 
uusille toimialoille

Menestys
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Kuvio 5 Pirkanmaan Osuuskaupan päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kehitys 

Pirkanmaalla 1990–2014 

 

1980-luvun kriisissä päätettiin, että toiminta keskitetään päivittäistavarakauppaan ja 

siitä lähtien market-kauppa on ollut päätoimialana. Toiminta on ollut johdonmukaista ja 

pitkäjänteistä, mikä on ollut toimiva ratkaisu Pirkanmaan Osuuskaupalle. 1980–1990-

luvuilla tehdyt onnistuneet ratkaisut ovat kantaneet aivan viime vuosiin saakka, mutta 

nyt on nähtävissä, että riittävän kasvun turvaamiseksi on löydettävä uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia päivittäistavarakaupan ulkopuolelta. Pirkanmaan 

Osuuskaupalla on kuitenkin vielä kasvumahdollisuuksia päivittäistavarakaupassa, sillä 

se on markkinaosuudessa jäljessä S-ryhmän valtakunnallista tasoa. S-ryhmän 

markkinaosuus vuonna 2009 oli 43,2 %, kun taas Pirkanmaan Osuuskaupan 

markkinaosuus oli 37,9 %. Vanhan nyrkkisäännön mukaan noin 10 miljoonaa euroa 

päivittäistavaramyyntiä vastaa yhtä prosenttia markkinaosuudessa, joten myös 

euromääräisesti on kasvua vielä saatavissa, vaikka se muuttuukin sitä haastavammaksi 

ja kalliimmaksi, mitä suurempaa markkinaosuutta tavoitellaan. 

Osa luvusta on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti 
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3.1.3 Pirkanmaan Osuuskaupan strategiset ajanjaksot  

Tässä kappaleessa esitellään Pirkanmaan Osuuskaupan strategisessa mielessä tärkeät 

ajanjaksot, jotka nousevat esiin vuosien 1984–2009 toimintakertomuksista. 

Tutkimusajanjaksoksi on valittu koko Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-aika, jotta 

strategisista muutoksista saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tavoitteena oli tutkia, 

millaisia muutoksia toiminnassa on tapahtunut. Vuosikertomuksissa olevat tapahtumat 

on ensin teemoiteltu niissä toistuvien teemojen perusteella, minkä jälkeen aineisto 

ryhmiteltiin suuremmiksi aikajaksoiksi vuosista löytyneiden yhteisten tekijöiden 

perusteella. 

Ajanjakso 1: 1984–1989 Saneerausvaihe 

Pirkanmaan Osuuskauppa syntyi vuonna 1984 yhdeksän paikallisosuuskaupan 

fuusiossa. Pirkanmaan Osuuskaupan muodostivat Osuuskauppa Tuotanto, Ikaalisten 

Osuuskauppa, Osuuskauppa Kotipohja, Ruoveden Osuuskauppa, Kurun Osuuskauppa, 

Osuuskauppa Satapirkka, Keski-Hämeen Osuuskauppa, Osuuskauppa Sastamala ja 

Virtain Kauppakunta. Fuusio oli osa S-ryhmän S-83-strategiaa, jonka tavoitteena oli S-

ryhmän rakenteiden ja organisaatioiden perusteellinen uudistaminen. S-ryhmä oli 

ajautunut vähitellen kriisiin. Vielä 1950-luvulla osuuskauppoja arvostettiin, niiden 

talous oli vakaa ja asiakkaat uskollisia. Kilpailevat yksityiskaupat alkoivat kuitenkin 

menestyä, kun ne alkoivat kehittää jakelujärjestelmiään. Osuuskauppojen kilpailukyky 

laski, sillä ne suhtautuivat vastahakoisesti uudistuksiin. Kulutuskysyntä kohdistui 1960- 

ja 1970-luvuilla yhä enemmän yksityiskauppojen tarjoamiin erikoistuotteisiin 

osuuskauppojen tarjoamien perustuotteiden sijaan. Kun osuuskaupat lopulta alkoivat 

tarjota, mitä asiakas halusi, hinta ei ollut kilpailukykyinen. Samanaikaisesti osuuskaupat 

pyrkivät erilaisin kampanjoin hankkimaan uusia asiakkaita, jotka eivät kuitenkaan 

pysyneet ostouskollisina. S-83-strategian tavoitteena oli koko osuuskaupparyhmän 

toiminnan muuttaminen kannattavaksi ja vakavaraiseksi. Kiireellisimpiä tehtäviä oli 

uhkaavan maksuvalmiuskriisin torjuminen sekä velkaantumiskierteen katkaiseminen. 

Tämä edellytti osuuskauppaverkon uudelleen organisoimista alueosuuskaupoiksi, jotka 

keskittyisivät päivittäistavarakauppaan ja maatalouskauppaan. Heti perustamisvuonna 

hallintoneuvosto hyväksyi yritykselle tervehdyttämisohjelman vuosille 1985–1987, 
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jonka tavoitteena oli päästä kyseisten vuosien jälkeen liiketaloudellisesti terveisiin 

tilinpäätöksiin ja pystyä kehittämään toimintaa omin pääomin. 

Vuonna 1984 Pirkanmaan Osuuskaupan myynti oli hieman yli 880 miljoonaa markkaa, 

missä oli 20,5 % laskua edellisvuodesta ja tulos oli yli 14 miljoonaa markkaa 

tappiollinen. Seuraavina vuosina myynti laski edelleen hieman, ja tulos oli vain 

muutamia tuhansia markkoja voitollinen, mutta kuitenkin parani vuosi vuodelta. 

Ravintola- ja hotellitoiminta tekivät voittoa, mutta marketit olivat raskaasti tappiollisia. 

Myynnin pieneneminen johtui erityisesti toimipaikkojen lopettamisesta. Vuosina 1984–

1986 toimipaikkoja suljettiin yhteensä 71 kappaletta ja henkilöstön määrä väheni 

vuoden 1984 alusta vuoden 1986 loppuun kolmellasadalla henkilöllä eli lähes 15 

prosentilla. 

Perustamisvuonna investoinnit olivat varsin suuret, lähes 20 miljoonaa markkaa ja ne 

kohdistuivat tasaisesti eri toimialoille: rauta- ja maatalousmyymälöihin, marketteihin ja 

ravintoloihin. Seuraavina vuosina investoinnit olivat selvästi pienempiä, muutaman 

miljoonan luokkaa ja ne kohdistuivat lähinnä Sokos-hallien muuttamiseen S-

Marketeiksi, mikä kertoo strategisesta muutoksesta ja S-Marketien näkemisestä 

tulevaisuuden kasvun avaimena. 

Vuoden 1986 toimintakertomuksessa todetaan tervehdyttämisvaiheen päättyneen ja nyt 

päästävän normaaliin liikkeenjohtamistilanteeseen, jossa ratkaisut tehdään 

kehityssuuntien edellyttämistä lähtökohdista. Vuosina 1987–1989 saneeraus jatkui 

edelleen, mutta toiminta oli kuitenkin hieman tasaantumassa. Toimipaikkoja suljettiin 

edelleen noin 25 kappaletta ja henkilöstö väheni 280 hengellä eli lähes yhtä paljon kuin 

vuosina 1984–1986, mutta toisaalta investoinnitkin olivat varsin suuret. Investoinnit 

kohdistuivat edelleen pääosin S-Market-verkoston kehittämiseen. Toimipaikkojen 

uudistamisiin ja uusinvestointeihin käytettiin rahaa selvästi enemmän kuin edellisinä 

vuosina, yhteensä yli 60 miljoonaa markkaa.  

Vuosi 1988 oli muutosvuosi rakenneasioissa. Pirkanmaan Osuuskaupassa selvitettiin 

uusinvestointien toimintaedellytyksiä, ja tähän liittyen tehtiin Tavoiteverkosto 2000 -
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ohjelma, jossa arvioitiin yksikkökohtaisesti nykyisten toimipaikkojen kannattavuus ja 

elinedellytykset vuoteen 2000 mennessä.  

Vuosien 1987–1989 välillä Pirkanmaan Osuuskaupan myynti laski noin 

sadallatuhannella markalla 848 miljoonasta markasta 744 miljoonaan markkaan. 

Toisaalta tilikauden tulos moninkertaistui jakson aikana noin 44 000 markasta noin 

366 000 markkaan. Vuodet 1987–1989 loivatkin pohjan paranevalle tuloskehitykselle ja 

mahdollistivat uusien haasteiden vastaanottamisen vakavaraisemmalta pohjalta. 

1989: ”Seuraavan viiden vuoden investoinnit ovat suurimmat kehittämishaasteet, mitä 

osuuskaupalla on koskaan ollut Pirkanmaalla.” (Toimintakertomus 1989, 4) 

Ajanjakso 2: 1990–1994 Lamavuodet ja toiminnan kehittäminen 

Vuosina 1990–1994 Pirkanmaan Osuuskaupassa investoitiin voimakkaasti Prisma-

ketjun kehittämiseen. Vuosina 1990–1992 Prismojen määrä kasvoi yhdestä neljään 

yksikköön. Uudet Prismat tulivat Kangasalle, Tullintorille ja Lielahteen, mutta jo 

vuonna 1994 Tullintorin ja Lielahden Prismat päätettiin muuttaa S-Marketeiksi. 

Ostojen määrään perustuva bonusjärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 1990 ja jo 

vuonna 1992 bonusjärjestelmän todettiin lisänneen asiakasomistajien ostosten 

keskittämistä osuuskauppaan. Asiakasomistajuus alkoi vähitellen nousta 

keskeisemmäksi tekijäksi yrityksen toiminnassa. 

Kaupparyhmät olivat 1980-luvulla kilpailleet keskenään asiakkaista 

”sisäänvetotarjousten” avulla. Hallinnasta karannut tarjouskilpailu tuotti kuitenkin 

kohtuuttomia markkinointikustannuksia, ja kulut maksoivat lopulta myymälöissä 

säännöllisesti asioivat asiakkaat. Arvioitiin, että tarjouskilpailusta luopumalla voitaisiin 

laskea tuotteiden hintoja ja saada myymälässä säännöllisesti asioivat ihmiset kanta-

asiakkaiksi. Lisäksi otettiin käyttöön porrastettu ostohyvitys, bonus, edesauttamaan 

asiakkaiden sitoutumista. S-ryhmässä kuitenkin todettiin, ettei pelkkä kanta-asiakkuus 

vielä riitä tuomaan kilpailuetua, sillä vastaavanlainen järjestelmä oli mahdollista 

toteuttaa muissakin kaupparyhmissä. Osuuskauppojen jäsenistä tehtiin asiakasomistajia, 
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millä haluttiin osoittaa, että osuuskaupan jäsenyys tarkoitti itse asiassa omistamista. 

Pelkkä omistaminen ei kuitenkaan merkinnyt vielä paljon mitään, jos siihen ei liittynyt 

asiakkuutta. (Herranen 2004, 279.) 

Vuosien 1990–1994 aikana Pirkanmaan Osuuskaupassa keskityttiin strategian 

mukaisesti kehittämään palveluverkostoa ja toimialarakennetta asiakasomistajien 

tarpeita vastaavaksi. Tässä yhteydessä myös luovuttiin rauta- ja maatalouskaupasta 

myymällä rauta- ja maatalousliiketoiminta SOK:n omistamalle Hankkija Maataloudelle, 

joka jatkoi näiden alojen liiketoimintaa Pirkanmaalla. Palvelujen kehittämisen 

tavoitteena oli markkinaosuuden nostaminen eri toimialoilla Pirkanmaalla. 

Päivittäistavarakaupan markkinaosuus oli hienoisessa nousussa. Investointeihin 

käytettiin vuosina 1990–1994 yli 260 miljoonaa markkaa. Investoinnit kohdistuivat 

tasaisesti kaikille eri toimialoille. 

Myynti kasvoi 779 miljoonasta markasta 932 miljoonaan markkaan, mutta yrityksen 

tulos oli koko jakson ajan nollan tuntumassa ja korkeimmillaankin muutaman 

kymmenentuhannen markan luokkaa. Laman ja kilpailun vapautumisen vuoksi 

erityisesti hotellit ja ravintola menettivät myyntiään ja tekivät tappiota. 

Ravintolatoiminta oli aiemmin ollut luvanvaraista, ja kun toiminta vapautui, alalle tuli 

lisää kilpailua, mikä söi ravintoloiden tulosta. Sen sijaan S-Marketit ja Salet lisäsivät 

myyntiään ja ne olivat lopetettuja yksiköitä lukuun ottamatta voitollisia. Eri 

liiketoiminta-alueiden tuloksentekokyky oli siis kääntynyt ylösalaisin vuosiin 1984–

1989 verrattuna. 

Ajanjakso 3: 1995–1999 Tulos nousuun 

Vuoden 1995 toimintakertomus tiivistää Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnassa 

tapahtuneen käänteen: ”Strategiset valinnat osoittautuneet oikeiksi, sillä pitkäjänteisen 

työn tulokset ovat näkyneet viime vuosien talouden tervehtymisenä. Osuuskaupan 

edellisen vuoden tulos oli voitollinen, ja vuosi 1995 oli tulokseltaan sitäkin 

merkittävästi parempi ja ylitti oleellisesti asetetut tulostavoitteet.”  (Toimintakertomus 

1995, 5.) Tulos oli vuonna 1995 vain 5,2 miljoonaa markkaa, mutta kohosi vuoteen 

1999 mennessä jo noin 32 miljoonaan markkaan (7,7 miljoonaan euroon, kuvio 7). 
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Kuvio 6 Pirkanmaan Osuuskaupan tulos 1984–2009  

Huom. tulos 1984–1995 on tilikauden ylijäämä, 1996–2009 on ylijäämä ennen 

satunnaiseriä raportointitavan muutoksen vuoksi. 

 

Samana vuonna tapahtui myös selvä käänne asiakaskeskeisemmän strategian suuntaan. 

”Monipuolinen, jäsenten jokapäiväisiä tarpeita palveleva toimipaikkaverkosto, hyvä 

laatutaso, kilpailukykyiset hinnat Bonuksella terästettynä sekä kehittyvä asiakaspalvelu 

tulevat olemaan osuuskaupan lähivuosien menestysstrategian kulmakiviä.” 

(Toimintakertomus 1995, 6) 

Markkinaosuus oli tällä jaksolla hieman nousussa, mutta pysyi silti koko ajan noin 20 % 

tuntumassa. Pirkanmaan Osuuskaupan alueellinen markkinaosuus on koko ajan ollut 

selvästi S-ryhmän keskimääräistä markkinaosuutta jäljessä. Esimerkiksi vuonna 1998 

Pirkanmaan Osuuskaupan markkinaosuus oli vain hieman yli 20 %, kun S-ryhmän 

markkinaosuus oli noussut jo yli 26 prosenttiin. Vasta vuonna 1999 Pirkanmaan 

Osuuskaupan markkinaosuudessa tapahtui ensimmäinen selvä hyppäys ylöspäin, 22 

prosenttiin. Pitkän tähtäyksen markkinaosuustavoitteeksi asetettiin vuonna 1996 25 %. 

Vuosien 1995–1999 välillä hotelliliiketoiminta myytiin pois, henkilöstö kasvoi noin 150 

hengellä ja toimipaikkojen määrä lisääntyi kuudella. Kaikki toimialat kasvattivat 
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myyntiään, ja myynti kasvoi tällä jaksolla noin neljällä miljoonalla markalla 930 

miljoonasta 1,3 miljardin markkaan. Samalla tulos kuusinkertaistui noin 32 miljoonaan 

markkaan.  

Ajanjakso 4: 2000–2009 Menestysvuodet ja vastuullisuus 

Vuodesta 2000 alkaen vuoteen 2007 asti Pirkanmaan Osuuskaupan visiona on ollut 

”Tekemällä yhdessä menestymme”. Asiakasomistajuutta, ostojen keskittämistä ja 

bonusta on korostettu toimintakertomuksissa yhä enemmän ja hyvä tulos on uskollisten 

asiakasomistajien ansiota. Samanaikaisesti myös asiakasomistajien määrä on kasvanut 

merkittävää vauhtia (kuvio 8). Vuodesta 2000 alkaen toimintakertomuksissa on tuotu 

selvästi esiin vastuullisuutta ja paikallisuutta. Esimerkiksi vuoden 2003 

toimintakertomuksessa kerrotaan, että ”tulot käytämme Pirkanmaan palveluiden 

kehittämiseen, asiakasomistajien ja henkilökunnan palkitsemiseen sekä yhteisölliseen 

toimintaan, pirkanmaalaisten ihmisten hyväksi”. Tuloksen käytöstä kerrottaessa on 

eritelty seikkaperäisesti, paljonko asiakasomistajien taloutta tuettiin bonuksella, 

paljonko meni veroina kunnille, tulospalkkioina henkilöstölle, investointeina 

Pirkanmaalle ja maakunnalliseen toimintaan. Vuodesta 2001 alkaen myös Pirkanmaan 

Osuuskaupan arvot on tuotu esille. 
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Kuvio 7 Asiakasomistajien lukumäärän kehitys 

Samoihin aikoihin, vuodesta 1999 alkaen, markkinaosuus kääntyi selvään kasvuun. 

Päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi vuoden 1999 noin 20 prosentista 37,9 

prosenttiin vuonna 2009. Myynti kolminkertaistui vuoden 2000 243,9 miljoonasta 

eurosta 712,7 miljoonaan euroon vuonna 2009. Tulos nousi entistä paremmalle tasolle 

vaihdellen vuoden 2000 10 miljoonan euron ja vuoden 2009 21 miljoonan euron välillä. 

Vuonna 2009 päivittäis- ja käyttötavarakauppa teki 19,3 miljoonaa tulosta, ABC-

liiketoiminta 1,9 miljoonaa ja ravintolat tekivät 0,4 miljoonan euron tappion. Tämä 

kertoo osaltaan siitä, kuinka merkittävä osa market-kaupalla on Pirkanmaan 

Osuuskaupan toiminnassa ja etenkin tuloksessa. 2000-luvulla vuosittaiset investoinnit 

ovat kohonneet vuoden 2000 5,8 miljoonasta vuoden 2009 huippuun 65,8 miljoonaan 

euroon. Vuosina 2009 ja 2010 Pirkanmaan Osuuskaupassa on investoitu paljon Prisma-

ketjun kehittämiseen: Linnainmaan S-Market muutettiin Prismaksi vuonna 2009, 

vuoden 2010 puolella avattiin Prisma Ideapark ja Koivistonkylä ja keväällä 2011 aukeaa 

Lielahden Prisma. Henkilöstön määrä on 2000-luvulla yli kolminkertaistunut, ja 

toimipaikat ovat lisääntyneet reilusta viidestäkymmenestä reiluun 

yhdeksäänkymmeneen. 
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Vuonna 2007 Pirkanmaan Osuuskauppa ohitti Keskon Pirkanmaan alueen suurimpana 

päivittäistavarakaupan toimijana. Vuonna 2008 vanha visio ”Tekemällä yhdessä 

menestymme” vaihtui visioon ”Halutuimmat ja kattavimmat palvelut 

asiakasomistajalle”, jolloin painopisteeksi tuli menestyksen tavoittelun sijaan 

asiakasomistaja ja palvelujen laajentaminen. 

3.2 Dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä 

liiketoiminnan kehityksen selittäjinä 

Tässä luvussa pyritään kuvaamaan, miten dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen 

yhdessä ovat näkyneet Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoiminnassa. Luvussa pyritään 

myös selittämään, miten dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen yhdessä näkyvät 

liiketoiminnan kehityksessä. Tämä luku on selittävämpi ja teorialähtöisempi kuin luku 

3.1, joka on kuvailevampi luku.  

Tämän tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä käytetyt dynaamiset kyvykkyydet ja 

arvon luominen yhdessä asiakkaan kanssa ovat uusia strategialähestymistapoja, jotka 

tarjoavat näkökulman siihen, miten yritys menestyy tulevaisuuden jatkuvasti 

muuttuvassa kilpailuympäristössä. Näiden teoreettisten näkökulmien avulla 

tarkasteltuna voidaan ymmärtää ja selittää Pirkanmaan Osuuskaupan eri vaiheita. 

Menneisyyden tapahtumien analysoinnin avulla voidaan saada viitteitä myös 

Pirkanmaan Osuuskaupan tulevaisuuden suuntaviivoista, sillä polkuriippuvuusajattelun 

mukaisesti aikaisemmin tehdyt päätökset vaikuttavat tulevaisuuden päätöksiin ja 

mahdollisuuksiin. 

3.2.1 Dynaamiset kyvykkyydet Pirkanmaan Osuuskaupassa 

Pirkanmaan Osuuskaupan menestys on viime aikoina ollut kiistatonta. Myynti ja tulos 

ovat kasvaneet koko ajan selvästi ja strategiassa asetetut myynti- ja tulostavoitteet ovat 

säännöllisesti toteutuneet tai jopa ylittyneet. 
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Pirkanmaan Osuuskaupan historiasta on nähtävissä neljä käännettä, joissa dynaamiset 

kyvykkyydet ovat nousseet esille: 1) osuuskauppojen yhdistäminen 2) rönsyjen 

karsiminen 3) asiakasomistajuuden ja asiakasuskollisuuden mukaan tuominen 4) 

muiden toimialojen kuin päivittäistavarakaupan painotuksen lisääminen. Ensimmäinen 

käänne, yhdeksän paikallisosuuskaupan yhdistäminen yhdeksi alueosuuskaupaksi 

vuonna 1984 voidaan nähdä tilanteensa, jossa on nähty, että toimintaympäristö muuttuu 

ja yritysten on reagoitava siihen fuusiolla. Taustalla kriisiin ajautumisessa on ollut 

dynaamisten kyvykkyyksien ja muutoskyvyn puute. Toisaalta voidaan ajatella, että 

fuusiossa ei ole kyse dynaamisesta kyvykkyydestä vaan ennemminkin Winterin (2003) 

tarkoittamasta ad hoc -reagoinnista kriisiin. Toinen käännekohta oli tappiollisten 

toimipaikkojen ja toimialojen karsiminen ensimmäisten toimintavuosien aikana, minkä 

seurauksena myynti kääntyi laskuun, mutta se kuitenkin loi edellytykset tuloksen 

kasvulle. Näissä muutoksissa dynaamisten kyvykkyyksien käyttöä ei ole suoranaisesti 

tiedostettu vaan enemminkin ne ovat vaikuttaneet taustalla, kun on ymmärretty 

muutoksen välttämättömyys ja on osattu tehdä oikeat päätökset. 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategian muutosta tarkastellessa on syytä huomata, että 

meneillään on ollut samanaikaisesti kaksi kriisiä. On ollut yrityksen ja koko S-ryhmän 

oma kriisi ja kun siitä on hieman alettu selvitä, on iskenyt Suomen historian syvin lama 

1990-luvun alussa. 1990-luvun alussa otettiin käyttöön asiakasomistajan ostoihin 

perustuva bonusjärjestelmä, joka kannusti keskittämään ostoja ja sitä kautta loi 

asiakasuskollisuutta. Konkreettinen muutos näkyy laman päätyttyä 1990-luvun 

puolivälissä, kun sekä liikevaihto että tulos kääntyvät nousuun. Bonusjärjestelmän 

luominen ja asiakasomistajuuden merkityksen korostaminen S-ryhmässä ja 

bonusjärjestelmään liittyminen Pirkanmaan Osuuskaupassa ovat olleet kaikkein selkein 

muutos, jossa dynaamisia kyvykkyyksiä on käytetty. Yrityksellä on Zahran ym. (2006, 

921) mukaan useita erivahvuisia dynaamisia kyvykkyyksiä, mutta voidaan sanoa, että 

asiakkuuden hallinta ja sitouttaminen ovat Pirkanmaan Osuuskaupan ja S-ryhmän 

erityinen dynaaminen kyvykkyys. Neljäs ja viimeisin käänne tapahtui 2000-luvun 

puolivälissä, jolloin päivittäistavarakaupan painotus päätoimialana poistui, vaikka se 

edelleen onkin suurin toimiala. Samalla muiden toimialojen merkitys kasvoi.  
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Pirkanmaan Osuuskaupassa ei ennen 2000-lukua ole ollut selkeää kirjallista 

strategiamateriaalia, mikä on mielenkiintoista. Tämä kertoo osaltaan siitä, että 1980- ja 

1990-luvuilla strategiatyöskentelyä ei ole nähty yhtä merkityksellisenä yrityksen 

toiminnan kannalta kuin nykyään. Osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut myös 

yrityksen pienempi koko ja syvä taloudellinen kriisi, jolloin voimavarat on jouduttu 

suuntaamaan hengissä selviytymiseen.  Etenkään 1980-luvulla strateginen johtaminen ei 

muutenkaan ollut yhtä arkista toimintaa kuin nykyään, sillä se alkoi 

tutkimussuuntanakin pääsemään valtavirtaan vasta 1980-luvun tienoilla. 

Strateginen johtaminen alkoi kasvattaa merkitystään Pirkanmaan Osuuskaupassa 1990-

luvun loppupuolella, jolloin tehtiin ensimmäisiä strategisten tavoitteiden listauksia, 

mutta todellisen nousun se teki 2000-luvun alussa Ulla-Maija Tolosen aloitettua 

yrityksen toimitusjohtajana. Nykyään strategiatyöskentely on systemaattista ja siihen 

panostetaan paljon. Yritys on kasvanut paljon vuosien varrella ja nykyään 

strategiatyöskentelyyn on paremmat mahdollisuudet ja enemmän osaamista kuin 

aiemmin. Vaikka yrityksen nousu alkoi jo 1990-luvun puolella, suurin nousu on 

tapahtunut vasta 2000-luvulla systemaattisen strategiatyöskentelyn myötä. 2000-luvulla 

liikevaihto on yli kolminkertaistunut ja tuloskin yli 2,5-kertaistunut, joten voidaan 

ajatella, että strategiaan panostaminen on ollut oikea valinta. On myös mahdollista, että 

systemaattisesta strategiatyöskentelystä olisi ollut apua 1990-luvun lamasta 

selviytymisessä. 

Dynaamiset kyvykkyydet kehittyvät Eisenhardtin ja Martinin (2000, 1106) mukaan 

yleisten oppimismekanismien perusteella. Pirkanmaan Osuuskaupan strategian pitkän 

aikavälin aaltoilu voidaan nähdä dynaamisten kyvykkyyksien käyttönä, sillä niiden 

avulla yritys on aina sopeutunut kulloinkin vallitsevaan liiketoimintaympäristöön. 

Yritys on menestynyt, joten voidaan ajatella, että tehdyt valinnat ovat olleet oikeita. 

Ainakin viimeisen reilun kymmenen vuoden ajan kyse on ollut tietoisista strategisista 

muutoksista, toiminta on ollut aktiivista sopeutumista muuttuvaan ympäristöön 

reagoinnin sijaan, sillä strategiatyöskentely on aina tulevaisuuteen suuntautuvaa. 
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Dynaamiset kyvykkyydet strategisissa ajanjaksoissa 

Dynaamisten kyvykkyyksien ajattelutapa näkyy Pirkanmaan Osuuskaupassa 

saneerausvaiheessa 1984–1989, jolloin kannattamattomia toimipaikkoja karsittiin 

kovalla kädellä ja toimintaa tehostettiin. Dynaamisten kyvykkyyksien ajattelutapaan 

kuuluu uskallus tehdä rajujakin ratkaisuja, kun asiakastarpeet ovat muuttuneet ja 

pyritään sopeutumaan muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön. Liiketoimintaympäristö 

oli muuttunut jo pidemmän aikaa, kun kysyntä oli kohdistunut 1960- ja 1970-luvuilla 

yhä enemmän erikoistuotteisiin, joita osuuskaupat eivät olleet kyenneet tarjoamaan 

ainakaan kilpailukykyiseen hintaan. Jakson loppupäässä yrityksessä alettiin pelkän 

saneeraamisen lisäksi myös investoida enemmän kuin aiemmin ja samalla tehtiin 

Tavoiteverkosto 2000 -ohjelma. Näiden toimien tavoitteena oli sopeuttaa toiminta 

muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön. Toisaalta vuosien 1984–1989 toiminnasta 

puuttuu yksi keskeinen dynaamisten kyvykkyyksien elementti, tarkoituksellisuus. 

Muutokset asiakastarpeissa olivat tapahtuneet jo yli kymmenen vuotta aiemmin, joten 

muutoksiin olisi pitänyt kyetä jo selvästi aiemmin. 

Osa luvusta on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti 

 

3.2.2 Arvon luominen yhdessä asiakasomistajan kanssa 

Asiakasomistajuus nähdään strategisena kilpailuetuna Pirkanmaan Osuuskaupassa. 

Asiakasomistajuuden merkitystä on korostettu jo pitkään, sillä jo 1990-luvun 

toimintakertomuksissa heidän roolinsa yrityksen menestyksen tuojana nostettiin esiin. 

Pirkanmaan Osuuskaupan visio on halutuimpien ja kattavimpien etujen tarjoaminen 

asiakasomistajille, mikä viittaa monialaisuuteen. Toimialat valitaan yleisen 

houkuttelevuuden lisäksi sillä perusteella, mitä asiasomistajat haluavat tai tarvitsevat, 

mikä ei välttämättä aina ole yritykselle se kaikkein kannattavin tai nykyistä toimintaa 

tukevin vaihtoehto. Tämä viittaa vahvaan asiakaskeskeisyyteen toiminnassa.  
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Asiakasomistajuus voidaan nähdä arvon yhdessä luomisena. Asiakas on omistaja, mikä 

lisää läheisyyden ja henkilökohtaisuuden tuntua eli arvon kokemista. Normannin (2002) 

mukaan asiakas voi osallistua arvon tuottamiseen yrityksen toiminnan eri vaiheissa. 

Pirkanmaan Osuuskaupassa asiakaskasomistaja voi olla mukana ainakin yrityksen 

hallinnossa ja operatiivisessa toiminnassa. Asiakasomistaja voi kuulua 

asiakastoimikuntaan, edustajistoon ja muihin toimielimiin ja sitä kautta vaikuttaa omalta 

osaltaan siihen, mitä palveluja yritys tarjoaa ja missä yritys on mukana. Myös kaikki 

Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijät ovat asiakasomistajia, minkä seurauksena 

asiakasnäkökulma on mukana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. 

Arvon yhdessä luomisen näkökulma inhimillistää yrityksen toiminnan asiakkaan 

silmissä. Kun arvo on luotu yhdessä asiakkaan kanssa, asiakas mitä todennäköisimmin 

hyväksyy helpommin yrityksen toiminnassa tapahtuneet virheet. Asiakas saattaa 

ajatella, että ”tätä me emme osanneetkaan huomioida” sen sijaan, että hän pettyisi tai 

suuttuisi yritykselle tai lopettaisi asiakkuutensa. Tästä syystä Pirkanmaan Osuuskaupan 

asiakasomistajat ehkäpä antavat Pirkanmaan Osuuskaupalle hieman enemmän anteeksi 

kuin ei-asiakasomistaja tai jonkin muun yrityksen asiakas. 

Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus, visio ja yksi neljästä perusarvosta viittaavat 

asiakaskeskeisyyteen. Asiakkuusstrategia puolestaan viittaa arvon yhdessä luomisen 

näkökulmaan, vaikka tätä termiä ei strategiassa mainitakaan. Asiakkuusstrategiassa 

lähtökohtana on asiakasymmärryksen lisääminen, vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja 

asiakkaan palkitseminen. Arvon yhdessä luominen perustuu juuri vuorovaikutukseen ja 

asiakkaan ymmärtämiseen, joten tämä näkökulma näkyy piilevänä yrityksen 

strategiassa. Arvon luomista yhdessä voisi pyrkiä käyttämään systemaattisemmin ja 

näkyvämmin Pirkanmaan Osuuskaupassa, sillä silloin vuorovaikutus tuottaisi enemmän 

arvoa sekä asiakkaalle että yritykselle itselleen. 

Asiakasomistajamäärän kehitystä voidaan pitää yhtenä asiakaskeskeisyydessä 

onnistumisen indikaattorina (kuvio 8). Toisena mittarina voidaan pitää bonusmyynnin 

osuutta eli sitä prosenttiosuutta kokonaismyynnistä, jonka asiakasomistajat 

muodostavat.  Vuonna 2008 bonusmyynnin osuus kaikesta myynnistä oli 82 %. 

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajamäärä on kasvanut vuodesta 1991 lähtien 
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joka vuosi ja erityisesti 2000-luvulla se on kasvanut nopeasti. Bonusjärjestelmä otettiin 

käyttöön vuonna 1991, joten asiakasomistajamäärässä on nähtävissä selkeä syy-

seuraussuhde. Lisäksi 2000-luvulla asiakasomistajuus on otettu strategiaan mukaan 

erillisenä strategisena tekijänä. 

Mielenkiintoisen vivahteen asiakkuuteen tuo Pirkanmaan Osuuskaupan yhtiömuoto eli 

osuuskunta. Tavallisesti yrityksen omistavat osakkeenomistajat ja asiakkaat ovat eri 

henkilöitä. Myös tuottajaosuuskunnissa osuuskunnan jäsenet ovat vain tavaran tuottajia, 

eivätkä tuotteen loppuasiakkaita. Osuuskaupassa taas asiakas on samanaikaisesti 

omistaja ja loppuasiakas, mikä tee toimintamuodosta poikkeuksellisen. Muita vastaavia 

toimijoita ovat osuuspankit. Osuuskuntamuotoisella yrityksellä ei ole (julkiseen) 

osakeyhtiöön verrattuna yhtä kovaa painetta tuloksensa maksimointiin vaan kestävä 

tuloksentekokyky riittää. Oikeastaan asiakasomistajan tärkein intressi ei edes ole oman 

osakkeensa eli osuusmaksunsa arvon maksimointi vaan osuuskunnasta saamiensa 

etujen, palveluiden ja hyvinvoinnin maksimoiminen. 

Arvon luominen strategisissa ajanjaksoissa 

Arvon yhdessä luomisen näkökulmasta katsoen vuosina 1984–1989 ei Pirkanmaan 

Osuuskaupassa tapahtunut mitään vaan toiminta oli nimenomaan perinteisen 

vaihdannan mukaista. Asiakkaan roolia ei nähty aktiivisena eikä asiakkaan ja yrityksen 

välillä ollut erityistä vuorovaikutusta. Yrityksen ei myöskään voida katsoa tehneen 

arvoehdotuksia vaan käytännössä yritys päätti asiakkaan puolesta, mikä on asiakkaalle 

arvokasta. Palvelukeskeistä logiikkaa ei yrityksen toiminnassa näy vaan vaihdon 

perusyksikkönä oli perinteisen tavarakeskeisen logiikan mukaisesti tuote. Pitää 

kuitenkin muistaa, että yritys oli vuosina 1984–1989 kriisissä, ja sen tärkein tavoite on 

ollut selviytyä kriisistä. Yrityksen saneeraaminen ja toiminnan saaminen jälleen 

kannattavaksi ovat kuitenkin olleet edellytys asiakaskeskeisemmälle toiminnalle 

tulevaisuudessa. 

Vuosina 1990–1994 merkittävin tapahtuma arvon yhdessä luomisen näkökulmasta oli 

bonusjärjestelmän käyttöönotto marraskuussa 1990. Tämä oli tosin sitäkin tärkeämpi 

muutos, sillä se toi asiakkaan lähemmäs toiminnan keskiötä ja muutti suhteen 
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vuorovaikutteisemmaksi. Asiakkaasta tuli asiakasomistaja, minkä seurauksena 

asiakkaan rooli muuttui tärkeämmäksi ja aktiivisemmaksi. Asiakkaan roolin muutos oli 

vuosina 1990–1994 vielä osin tiedostamaton, sillä vasta seuraavalla jaksolla, vuoden 

1995 toimintakertomuksessa asiakaspalvelu mainitaan yhtenä konkreettisena 

menestysstrategian kulmakivenä. Ristiriitaista kuitenkin on, että asiakasnäkökulma 

nousee Pirkanmaan Osuuskaupassa selvemmin esiin vasta vuosina 1995–1999, sillä S-

ryhmätasolla asiakassuuntautuneisuus liiketoiminnan lähtökohtana mainitaan jo S-83-

strategiassa. Jaksolla 1995–1999 asiakkaan rooli nähdään aktiivisempana ja 

vuorovaikutteisempana kuin aiemmin, mutta muilta osin arvon yhdessä luominen ei 

toiminnassa näy. Esimerkiksi palvelukeskeistä logiikkaa tai arvoehdotusten tekemistä ei 

ole havaittavissa. 

Sen sijaan viimeisimmällä jaksolla vuosina 2000–2009 arvon yhdessä luomisen teemoja 

näkyy Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnassa selvästi. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 asti 

käytössä ollut visio ”Tekemällä yhdessä menestymme” viittaa selvästi asiakasomistajan 

roolin aktivoitumiseen ja vuorovaikutukseen asiakasomistajien ja yrityksen välillä. 

Vuorovaikutuksesta kertovat myös toimintakertomusten maininnat tulojen 

käyttämisestä Pirkanmaan palvelujen kehittämiseen, asiakasomistajan palkitsemiseen ja 

pirkanmaalaisten ihmisten hyväksi. Vuonna 2008 käyttöönotetusta visiosta 

”Halutuimmat ja kattavimmat palvelut asiakasomistajalle” näkyy ensimmäisen kerran 

palvelukeskeisen logiikan piirteitä Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnassa. Visio puhuu 

ainoastaan palveluista, vaikka käytännössä yrityksen tarjonta muodostuu suurimmaksi 

osaksi tavaroista. Visio voidaan nähdä myös arvoehdotuksena. Yritys pyrkii tarjoamaan 

halutuimmat ja kattavimmat palvelut asiakasomistajalle, mutta käytännössä se on 

asiakasomistaja, joka päättää, saako hän halutuimmat ja kattavimmat palvelunsa 

Pirkanmaan Osuuskaupalta. 

3.3 Empirian synteesi – polkuriippuvuus tulevaisuuden suuntaajana 

Kuvioon 9 on koottu aikajanaksi aikaisemmissa luvuissa olleen kuvauksen perusteella 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategiset ajanjaksot sekä yksittäisiä tapahtumia, joilla on 

ollut strategista merkitystä Pirkanmaan Osuuskaupalle. Aikajanassa olevat tapahtumat 

voidaan nähdä polkuriippuvuuteen liittyvinä päätöksinä, jotka ovat ohjanneet ja 
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rajanneet tulevaisuutta ja olleet siten keskeisiä Pirkanmaan Osuuskaupan strategiapolun 

muodostumisessa. Polkuriippuvuudessa on kyse siitä, että yrityksen aikaisemmat 

valinnat vaikuttavat sen tekemiin valintoihin tulevaisuuden osaamisalueista. Yritys 

joutuu jatkuvasti seuraamaan tiettyä polkua, kun se haluaa laajentaa ja kehittää 

osaamisalueitaan. Tämä polku sekä määrittää, mitä valintoja yritys voi tehdä nyt että 

rajaa, mitkä osaamisalueet ovat yritykselle todennäköisiä tulevaisuudessa. (Teece 1997, 

515.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1984

POK perustetaan

2007

POK Pirkanmaan

markkinajohtajaksi

1987 - 1989

Luodaan pohja

tulevaisuuden

menestykselle

1990 - 1994

Lamavuodet

1984 - 1989

Saneerausvaihe

1995

Asiakaskeskeisyys

menestystekijäksi

strategiassa

1990

Bonusjärjestelmä

otetaan käyttöön

2008

Visio: Halutuimmat ja

kattavimmat palvelut

asiakasomistajalle

1995 - 1999

Tulos nousuun

1984 - 1989

Market-kauppa raskaasti tappiollinen

Ravintola- ja hotellitoiminta voitollinen

96 toimipaikkaa lopetetaan

1995

Hotelliliiketoiminta

myydään SOK:lle

2000 - 2009

Menestysvuodet ja vastuullisuus

2009 - 2010

Panostetaan

Prisma-ketjuun

1999

Markkinaosuus

selvään nousuun

1991

Rauta- ja maatalous-

liiketoiminta myydään

Hankkija Maataloudelle 2006

Toimialojen

painotusmuutos

1990 - 1994

Market-kauppa voitollinen

Ravintola- ja hotellitoiminta tappiollinen

2000

Visio: Tekemällä

yhdessä

menestymme

 

Kuvio 8 Pirkanmaan Osuuskaupan strateginen aikajana 

 

Perustamisen jälkeen merkittävä ajanjakso oli vuodet 1987–1989, joiden aikana luotiin 

pohja tulevaisuuden menestykselle. Tiukka saneeraus, toimipaikkaverkoston hiominen 

ja toiminnan saaminen kannattavaksi mahdollistivat sen, että yrityksellä oli 

mahdollisuus kehittää toimintaansa ja tarttua eteen tuleviin tilaisuuksiin. Tässä 

vaiheessa mitään yksittäistä toimialaa ei rajattu pois vaan toimintaa tehostettiin 

tasaisesti eri aloilla. Polkuriippuvuuden näkökulmasta 1980–90-luvun taitteessa oltiin 

tilassa, jossa Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoiminta oli saatu palautettua raiteilleen. 

Tämä oli lisäksi tehty tavalla, joka ei rajoittanut tulevaisuuden ratkaisuja, vaan 

ennemminkin se antoi vapaat kädet toimia siirryttäessä 1990-luvulle. Ajanjaksolta ei 

voida nimetä yhtä yksittäistä ratkaisevaa päätöstä, vaan kyse oli päätösten sarjasta, 

joiden seurauksena toiminta saatiin tervehdytettyä. 
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Tervehtynyt Pirkanmaan Osuuskauppa teki 1990-luvun alussa merkittäviä yksilöitäviä 

päätöksiä. Rauta- ja maatalouskaupan myyminen Hankkija Maataloudelle vuonna 1991 

ja hotelliliiketoiminnan myyminen SOK:lle vuonna 1995 ovat olleet selkeitä toimintaa 

rajaavia ratkaisuja, jotka ovat ohjanneet tulevaisuuden toimialoja. Liiketoimintojen 

myyminen toi rahaa kassaan ja vapautti pääomia näistä toimialoista muille toimialoille. 

1980-luvulla ongelmana oli ollut, että kassassa ei ollut tarpeeksi rahaa edes kaikkien 

laskujen maksamiseen. Toimialoista luopumisen ansiosta rahaa riitti investointeihin ja 

pidemmän tähtäimen päätösten tekoon muilla toimialoilla. Konkreettinen esimerkki 

tästä on päivittäistavarakaupan toiminnan voimakas kehittäminen. Toimintaa rajaavana 

päätöksiä voidaan pitää siksi, että Pirkanmaan Osuuskaupan jatkuvasta laajentumisesta 

huolimatta se ei kuitenkaan ole palannut vanhoille toimialoilleen ennen kuin nyt vuonna 

2010, kun se Kodin Terran myötä palaa rautakauppaan, joskin painotus on nyt 

rakentamisen ohella enemmän sisustuksessa. 

Vuonna 1990 käyttöönotettu bonusjärjestelmä on yksi koko Pirkanmaan Osuuskaupan 

historian merkittävimmistä ratkaisuista, sillä sen merkitys menestystekijänä on 

jatkuvasti kasvanut ja nykyään koko toiminnan kulmakivenä on asiakasomistajuus ja 

vihreän kortin tuottamat bonukset elämän eri osa-alueilla. Bonusjärjestelmän piiriin 

kuuluvat Pirkanmaan Osuuskaupan ja muiden osuuskauppojen asiakasomistajat. 

Bonusjärjestelmän käyttöönotto voidaan nähdä uuden polun käynnistäneenä päätöksenä, 

joka näkyy vielä nykyään toimintaa ohjaavana tekijänä. Bonusjärjestelmä näkyy muun 

muassa nykyisessä visiossa ”Halutuimmat ja kattavimmat palvelut asiakasomistajalle”, 

joka nostaa asiakasomistajan tarpeet koko toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Pirkanmaan 

Osuuskaupan tavoitteena on luoda ja ylläpitää bonusjärjestelmää, joka kattaa lähes 

kaikki asiakasomistajan elämän osa-alueet. Tätä ajatusta tukee se, että Pirkanmaan 

Osuuskauppa, kuten muutkin osuuskaupat, hyödyntävät bonuspartnereita sellaisilla 

toimialoilla, joilla osuuskauppojen ei ole järkevää harjoittaa itse liiketoimintaa. 

Bonuspartnereita ovat esimerkiksi Silmäasema, jotkin paikalliset sähköyhtiöt, 

puhelinoperaattori Elisa sekä vakuutusyhtiö If. Bonusjärjestelmä on laajentunut 

Pirkanmaan Osuuskaupan oman liiketoiminnan ulkopuolelle ja alkanut osin elää omaa 

elämäänsä. 
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1980-luvun syvimmän kriisin aikana market-kauppa oli raskaasti tappiollista ja 

ravintolatoiminta teki tulosta, mutta jo lamavuosien aikana tilanne kääntyi ylösalaisin. 

Market-kauppa oli muuttunut voitolliseksi samalla, kun ravintolat tekivät tappiota. Tällä 

vaihtelulla on ollut merkitystä tulevien toimialavalintojen suhteen, sillä se osoitti, että 

yksi toimiala ei välttämättä riitä tasaiseen kasvuun ja kannattavuustilanteet voivat 

vaihtua nopeastikin. 

Vuoden 1995 strategialinjaus asiakaskeskeisyyden näkemisestä strategisena 

menestystekijänä sekä visiolausekkeen ”Tekemällä yhdessä menestymme” käyttöönotto 

vuonna 2000 kuvastavat Pirkanmaan Osuuskaupassa vähitellen tapahtunutta 

asennemuutosta, jossa katse on käännetty yhä enemmän yrityksen sisältä ulospäin kohti 

asiakasta. Tämä asennemuutos näkyy yhä nykyään Pirkanmaan Osuuskaupassa ja 

nykyinen visio ”Halutuimmat ja kattavimmat palvelut asiakasomistajalle” on 

luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle. Asiakaskeskeisyyden lisääntyminen voidaan 

nähdä johtuvan asenteiden muuttumisesta ja siitä seuranneesta päätösten sarjasta. Sitä ei 

siis voida nähdä yksittäisestä päätöksestä käynnistyneenä tapahtumaketjuna. Vuosien 

1996–2005 välillä Pirkanmaan Osuuskaupassa ei ole juurikaan tehty sellaisia päätöksiä, 

jotka olisivat rajanneet tulevaisuuden toimintaa. Samalla ei myöskään ole tehty sellaisia 

ratkaisuja, jotka olisivat avanneet uusia mahdollisuuksia. Uusia mahdollisuuksia on toki 

näiden vuosien aikana avautunut, mutta niissä on ennemminkin ollut kyse toiminnan 

kannattavuuden tuomasta taloudellisesta vahvistumisesta kuin siitä, että yrityksessä olisi 

tehty joitakin konkreettisia päätöksiä. 

Markkinaosuuden kääntyminen selvään nousuun vuonna 1999 on keskeinen tapahtuma 

Pirkanmaan Osuuskaupan kannalta jo hieman aiemmin alkaneen tuloksen paranemisen 

ohella, sillä siinä alkaa konkreettisesti näkyä aikaisemmin tehtyjen ratkaisujen tulokset. 

Pirkanmaan Osuuskaupan nousu Pirkanmaan talousalueen päivittäistavarakaupan 

markkinajohtajaksi vuonna 2007 toimi eräällä tavalla 2000-luvun vedenjakajana, sillä 

yrityksen pitkäaikainen tavoite markkinajohtajuudesta saavutettiin, minkä seurauksena 

yrityksen on jälleen löydettävä itselleen uusi inspiroiva tavoite.  

Osa luvusta on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Tutkimuksen tulokset 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kuvata ja selittää Pirkanmaan Osuuskaupan 

strategiapolku. Strategiassa tapahtuneita muutoksia tutkittiin yrityksen 

toimintakertomusten ja strategia-asiakirjojen avulla sisällönanalyyttisen lähestymistavan 

mukaan. Teoreettisen viitekehyksen muodostivat pääosin strategian kehkeytymistä ja 

muutosta painottavat strategianäkökulmat, dynaamiset kyvykkyydet ja arvon luominen 

yhdessä, joiden tavoitteena oli tuoda esiin strategian muuttuvuus ajan kuluessa.  

Tutkimuksen empiirisestä osasta selvisi, että Pirkanmaan Osuuskaupan strategiassa on 

ollut selkeitä strategisia vaihteluja, mutta muutokset ovat olleet varsin hitaita. 

Pirkanmaan Osuuskaupan historiassa on erotettavissa neljä suurta ajanjaksoa: kriisistä 

selviytyminen vuosina 1984–1989, tärkeiden ratkaisujen tekeminen lamavuosina 1990–

1994 sekä tuloksen kääntyminen nousuun 1995–1999 ja menestysvuodet 2000–2009. 

Laman aikana 1990-luvun alussa kylvettiin nykyisen menestyksen siemenet: 

asiakasomistajuutta kehitettiin ja nykyinen bonusjärjestelmä otettiin käyttöön. Vuodet 

1995–2009, erityisesti 2000-luku ovat olleet jatkumoa aiemmin tehdyille oikeille 

päätöksille ja vahvalle muutosjohtamiselle. Menestysjakso on nyt kestänyt 10–15 

vuotta, joten lähitulevaisuudessa on odotettavissa muutoksia. 

Tutkimuksen kahtena ensimmäisenä alaongelmana oli, että miten dynaamisten 

kyvykkyyksien ja arvon yhdessä luomisen viitekehys selittävät liiketoiminnan kehitystä. 

Dynaamisten kyvykkyyksien käyttö ja arvon luominen yhdessä näkyvät eri tavalla 

Pirkanmaan Osuuskaupan historiassa. Heti Pirkanmaan Osuuskaupan toiminnan 

alkuvuosina dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys selittää useita eri päätöksiä, mutta 

sen jälkeen ajattelutapa on unohdettu useaksi vuodeksi. Aivan viime vuosina 

dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys on jälleen selittänyt toimintaa. Arvon 

luomisesta yhdessä asiakkaan kanssa sen sijaan ei ole minkäänlaisia viitteitä toiminnan 

alkuvuosina, mutta 1990-luvulta alkaen arvon luominen on vähitellen lisääntynyt. 

Viimeisimmällä strategisella ajanjaksolla vuodesta 2000 eteenpäin arvon luominen 
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yhdessä näkyy toiminnassa selvästi aiempaa enemmän. Etenkin nykyinen visio 

halutuimmista ja kattavimmista palveluista asiakasomistajalle voidaan nähdä 

palvelukeskeiseen logiikkaan liittyvänä arvoehdotuksena ja siten merkkinä uuteen 

ajatusmalliin siirtymisestä. 

Tutkimuksen kolmas alaongelma oli kuvata, miten aiemmat päätökset suuntavat 

tulevaisuutta. Tämä polkuriippuvuus näkyy Pirkanmaan Osuuskaupassa varsin vahvana, 

sillä rajuja ja nopeita muutoksia strategiassa ei ole tapahtunut vaan menestys on 

seurausta aikaisemmin tehdyistä oikeista ratkaisuista. Oikeina näitä aiemmin tehtyjä 

ratkaisuja voidaan pitää, koska Pirkanmaan Osuuskauppa on monella eri mittarilla 

mitaten menestynyt. Sen markkinaosuus on kasvanut, mikä tarkoittaa, että se on 

kasvanut markkinoita nopeammin. Samalla tulos ja vakavaraisuus ovat parantuneet ja 

sekä asiakasomistajia että toimipaikkoja on tullut lisää. Polkuriippuvuutta ei myöskään 

ole ollut tarpeen rikkoa koko S-ryhmää 1980-luvulla koskeneen kriisin jälkeen, jossa 

pirkanmaalaiset paikallisosuuskaupat yhdistettiin suuremmaksi alueosuuskaupaksi, 

toimipaikkoja karsittiin kovalla kädellä ja keskityttiin pääasiassa päivittäis-

tavarakauppaan. 

Teoreettisesti katsottuna Pirkanmaan Osuuskaupan strategian aaltoilussa on ollut kyse 

asiakaskeskeisen strategian ja ydinosaamiseen keskittymisen vaihtelu, jossa 

kilpailuedun on katsottu syntyvän enemmän joko suhteessa asiakkaisiin tai suhteessa 

toimialaan ja kilpailijoihin. Empiirisessä aineistossa tämä näkyy vaihteluna monialaisen 

laajentumista tavoittelevan strategian ja ydinosaamista eli market-kauppaa ja 

kustannustehokkuutta painottavan strategian välillä. 

Alkuvuosina toiminta on ollut emergenttiä ”kriisistrategiaa”, jossa tilanteisiin on 

reagoitu nopeasti ilman sen kummempia suunnitelmia, sillä tavoitteena on ollut 

selviäminen tavalla tai toisella. Kriisistä selviytymisen jälkeen toiminta on ollut 

suunnitelmallista, Porterin kilpailuvoimien analyysin tyyppistä. 2000-luvun aikana se 

on siirtynyt jonkin verran kohti resurssipohjaisempaa näkemystä ja joustavampaa 

strategista johtamista. Siitä huolimatta strategia ja strateginen johtaminen ovat edelleen 

varsin suunnitelmallisia ja joustavuutta ja muutosvalmiutta saisi olla enemmänkin. 

Dynaamisia kyvykkyyksiä on käytetty Pirkanmaan Osuuskaupassa selvästi, mutta 
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etenkään aluksi, osuuskauppojen yhdistämisen ja toiminnan tehostamisen aikaan, ne 

eivät ole olleet tiedostettuja. Tältä tiedostamattomalta osalta muutoksen voidaan myös 

katsoa olleen ad hoc -tyyppistä ongelmanratkaisua eikä varsinaista dynaamisten 

kyvykkyyksien käyttöä, sillä dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyy ajatus 

tarkoituksellisuudesta. Asiakasomistajuuden korostaminen, strategiatyöskentelyyn 

panostaminen ja toimialojen keskinäisen painotuksen muutos sen sijaan ovat selkeitä 

muutoksia, joissa dynaamisia kyvykkyyksiä on käytetty. 

Kun teoriaa ja empiriaa tarkastellaan dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmasta, 

voidaan tehdä muutamia päätelmiä. Dynaamiset kyvykkyydet voidaan määritellä 

yrityksen kyvyksi yhdistää, rakentaa ja muotoilla uudelleen omia kyvykkyyksiään 

sopeutuakseen nopeasti muuttuviin ympäristöihin (Teece ym. 1997, 516). Yrityksen 

dynaamiset kyvykkyydet ovat yksi syy, miksi toiset yritykset pystyvät jatkuvasti 

luomaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Zahra ym. 2006, 917–

918). Dynaamisten kyvykkyyksien viitekehykseen liittyy siten merkittävä 

tarkoituksellisuuden elementti (Augier & Teece 2007, 179) eli yrityksen tekemät 

muutokset ovat olleet harkittuja. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella 

muutokset yrityksen strategiassa ja liiketoiminnassa eivät läheskään aina ole harkittuja 

ja yrityksen kyvykkyyksiä ei tarkoituksellisesti ole muutettu. Osa muutoksista on 

reagoivia muutoksia jo tapahtuneeseen muutokseen kilpailuympäristössä ja toisaalta osa 

muutoksista tapahtuu luontevana jatkumona aikaisempiin muutoksiin. 

Sen sijaan kun yrityksen strategiassa ja liiketoiminnassa tapahtuneita muutoksia 

tarkastellaan polkuriippuvuuden näkökulmasta, huomataan, että aikaisemmin tehdyillä 

ratkaisuilla on todella ollut merkitystä tulevaisuuden päätöksiin. 

Polkuriippuvuusnäkökulman mukaan yrityksen aikaisemmat valinnat vaikuttavat sen 

tekemiin valintoihin tulevaisuudessa. Yritys joutuu jatkuvasti seuraamaan tiettyä 

polkua, kun se haluaa laajentaa ja kehittää osaamisalueitaan. (Teece ym. 1997, 515.) 

Empiirinen aineisto tukee tätä teoreettista katsantokantaa, sillä sen mukaan sekä 

yksittäiset konkreettiset valinnat esimerkiksi toimialoista että pitemmät päätösten sarjat, 

kuten asiakaskeskeisyyden lisääntyminen, ovat ohjanneet yrityksen toimintaa 

pitkällekin eteenpäin. Empiirisen aineiston perusteella päätökset ovat samanaikaisesti 

mahdollistaneet ja rajanneet tulevaisuuden toimintaa. 
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Tutkimuksen teoreettinen näkökulma arvon luomisesta yhdessä asiakkaan kanssa 

selittää Pirkanmaan Osuuskaupan strategian ja liiketoiminnan kehittymistä hyvin. Sekä 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) että Normannin (2002) mukaan asiakkaan rooli on 

muuttunut passiivisesta aktiiviseksi, minkä seurauksena yritys ei voi yksin päättää, mitä 

se tarjoaa asiakkaalle vaan asiakas haluaa osallistua toimintaan. Vargon ja Luschin 

(2004) mukaan asiakas on aina arvon kanssaluoja ja asiakas määrittää palvelua 

käyttäessään sen arvon. Empiirisessä aineistossa arvon luominen yhdessä näkyy 

konkreettisesti esimerkiksi bonusjärjestelmän luomisessa ja sen kautta syntyneessä 

asiakasuskollisuudessa.  

Osa luvusta on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti 

 

4.2 Diskussio: Monialaisuus ja toiminnan laajentaminen 

Luku on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti 

 

4.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään usein validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteitä. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulokset todella kuvaavat tai 

selittävät käsiteltyä ilmiötä. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen 

johdonmukaisuutta ja tulosten toistettavuutta. (Eriksson & Kovalainen 2008, 292.) 

Koskinen ym. (2005, 158–159) painottavat (ks. Yin, 2003 89–98), että 

tapaustutkimuksessa pitäisi aina käyttää useita lähteitä, ei vain yhtä aineistoa, sillä se 

parantaa tutkimuksen validiteettia. Heidän mukaansa myös tutkijan päättelyketju on 

tehtävä näkyväksi, jotta ulkopuolinen havainnoija pystyy seuraamaan sitä. Tämä 

puolestaan parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Tästä johtuen käytän tutkimuksessani 

kahta eri aineistoa, strategia-asiakirjoja ja toimintakertomuksia. Tutkimuksessa on 
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lisäksi pyritty johdonmukaisuuteen sekä tutkimusprosessin aikana että tutkimusraporttia 

kirjoitettaessa, jotta tehdyt valinnat välittyvät lukijalle. 

Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden soveltuminen laadullisen tutkimuksen 

arviointiin voidaan myös kyseenalaistaa (Eriksson & Kovalainen 2008, 292). Niiden 

merkitys on selkeä vain muutamissa yksittäisissä tilanteissa, joten molemmat käsitteet 

ovat laadullisessa tutkimuksessa lähinnä tutkimusta ohjaavia periaatteita. Viime kädessä 

tutkimuksen oikeutus on uusi tieto, joten reliabiliteetille ja validiteetille ei saa antaa 

liikaa painoarvoa. (Koskinen ym. 2005, 253–256.) Tässä tutkimuksessa uutta tietoa on 

pyritty luomaan dynaamisten kyvykkyyksien, arvon yhdessä luomisen ja 

polkuriippuvuuden vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen pitkällä aikavälillä. 

Tutkimuksen arvioinnissa voidaan käyttää myös triangulaation käsitettä, jolla 

tarkoitetaan useiden näkökulmien käyttämistä tutkimustulosten selventämiseksi. 

Triangulaatio voidaan jakaa metodologioiden, metodien, datan, teorioiden ja tutkijoiden 

triangulaatioon. (Eriksson & Kovalainen 2008, 292). Tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty kahta teoreettista näkökulmaa, dynaamisia kyvykkyyksiä ja arvon luomista 

yhdessä, apuna kuvaamaan liiketoiminnassa tapahtuneita muutoksia ja niiden syitä. 

Lisäksi analyysissä on käytetty kahta eri aineistoa, jotta niistä saatuja tietoja voidaan 

verrata keskenään. Useamman tutkijan analysoidessa erikseen tutkimuksen empiirisen 

aineiston, tulkintoja voitaisiin verrata ristiin ja siten varmistua niiden oikeellisuudesta. 

Tässä työssä ei ole kuin yksi tutkija, mutta sen sijaan tutkimus on tarkastettu 

kohdeorganisaatiossa ja sitä kautta on pystytty varmistumaan tulkintojen 

oikeellisuudesta. Tämä vastaa Erikssonin ja Kovalaisen (2008, 292) member check -

menettelytapaa, jossa tutkimukseen osallistuneet saavat tarkistaa tutkijan tekemät 

tulkinnat, mikä parantaa tutkimuksen laatua. Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysimetodi sisältävät kuitenkin aina tutkijan omaa tulkintaa ja myös 

työskentely kohdeyrityksessä on vaikuttanut tekemiini tulkintoihin, mutta oman 

tulkinnan vaikutus on pyritty minimoimaan huolehtimalla tutkimusprosessin 

johdonmukaisuudesta.  Kaiken kaikkiaan tutkimusta voidaan pitää varsin luotettavana. 

Osa luvusta on rajattu julkisuudelta 5/2015 asti 



 

 

74 

 

LÄHTEET 

Kirjallisuus: 

Augier, Mie & Teece, David J. 2007. Dynamic Capabilities and Multinational 

Enterprise: Penrosean Insights and Omissions. Management International  

Review 47, 175–192. 

 

Ballantyne, David. 2004. Dialogue and its role in the development of relationship 

 specific knowledge. Journal of Business and Industrial Marketing, 19,  

114–123. 

 

Barney, Jay B. 1991a. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of  

Management 17, 99–120. 

 

Barney, Jay B. 2002. Gaining and sustaining competitive advantage. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall. 

 

Brohman, Kathryn L., Piccoli, Gabriele, Martin, Patrick, Zulkernine, Farhana 

Parasuraman, A. & Watson, Richard T. 2007. A Design Theory Approach 

to Building Strategic Network-Based Customer Service Systems. Academy 

of Marketing Science 40 (3), 403–428. 

 

Eisenhardt, Kathleen M. & Martin, Jeffrey A. 2000. Dynamic capabilities: What are  

 they? Strategic Management Journal 21 (October-November), 1105– 

1121. 

 

Eriksson, Päivi & Kovalainen, Anne. 2008. Qualitative Methods in Business Research.  

London: Sage. 

 

Fiol, C. Marlene. 2001. Revisiting an identity-based view of sustainable competitive  

advantage. Journal of Management 27, 691–699. 

 

Füller, Johann. 2010. Refining Virtual Co-Creation from a Consumer Perspective.  

California Management Review 52 (Winter), 98–122. 

 

Green, Stuart D., Graeme, Larsen D. & Kao, Chung-Chin 2008. Competitive strategy  

 revisited: contested concepts and dynamic capabilities. Construction  

Management and Economics 26 (January), 63–78. 

 

Herranen, Timo. 2004. Yhdessä eteenpäin: SOK 100 vuotta. Helsinki: Edita Prima oy. 

 

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki:  

 Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

 



 

 

75 

 

Jarzabkowski, Paula. 2005. Strategy as Practice—An Activity-Based Approach. 

London: Sage. 

 

Koskinen, Ilpo, Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo. 2005. Laadulliset menetelmät  

kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino. 

 

Kraaijenbrink, Jeroen, Spender J.-C. & Groen, Aard J. 2010. The Resource-Based 

  View: A Review and Assessment of Its Critiques. Journal of Management  

36 (January) 349–372. 

 

Kyngäs, Helvi & Vanhanen, Liisa. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede 11, 1–12. 

 

Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph. 1998. Strategy Safari: the  

   complete guide through the wilds of strategic management. London:  

   Prentice Hall. 

 

Nelson, Richard R. 1991. Why do firms differ, and how does it matter? Strategic  

   Management Journal 12 (Winter Special Issue), 61–74. 

 

Normann, Richard. 2002. Normannin liiketoimintateesit. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

 

Otala, Leenamaija. 2002. Oppimisen etu – kilpailukykyä muutoksessa. Porvoo: WSOY. 

 

Payne, Adrian F., Storbacka Kaj & Frow, Pennie. 2008. Managing the co-creation of  

 value. Academy of Marketing Science 36, 83–96. 

 

Penrose, Edith T. 1959. The Theory of the Growth of the Firm. London: Basil 

 Blackwell and Mott. 

 

Porter, Michael E. 1980. Competitive strategy: Techiques for Aanalyzing Industries and  

 Competitors. New York: The Free Press. 

 

Prahalad, C. K. & Hamel, Gary. 1990. The core competence of the corporation.  

 Harvard Business Review 68 (May-June), 79–91. 

 

Prahalad, C. K. & Ramaswamy, Venkat. 2004. The future of competition. Boston:  

 Harvard Business School Press. 

 

Schumpeter, Joseph A. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. New York:  

Harper. 

 

Shapiro, Carl. 1989. The theory of business strategy. RAND Journal of Economics 20  

 (Spring), 125–137. 

 

Teece, David J. 1986a. Transactions cost economics and the multinational enterprise.  

Journal of Economic Behavior and Organization 7, 21–45. 

 

Teece, David J. 1986b. Profiting from technological innovation. Research Policy 15,  

285–305. 

 



 

 

76 

 

Teece, David J., Pisano, Gary & Shuen, Amy. 1997. Dynamic capabilities and strategic 

 management. Strategic Management Journal 18 (August), 509–533. 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.  

 Helsinki: Tammi. 

 

Vargo, Stephen L. 2008. Customer Integration and Value Creation: Paradigmatic 

  Traps and Perspectives. Journal of Service Research 11 (November),  

211–215. 

 

Vargo, Stephen L. & Lusch, Robert F. 2004. Evolving to a New Dominant Logic for  

Marketing. Journal of Marketing 68 (January), 1–17. 

 

Vargo, Stephen L. & Lusch, Robert F. 2008b. Service-Dominant Logic: Continuing the 

 Evolution. Journal of the Academy of Marketing Science 36 (Spring),  

1–10. 

 

Wernerfelt, Birger. 1984. A resource-based view of the firm. Strategic Management 

 Journal 5 (April-June), 171–180. 

 

Whittington, Richard. 1993. What is strategy – and does it matter? London:  

International Thomson Business Press. 

 

Winter, Sidney G. 2003. Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management

  Journal 24 (October), 991–995. 

 

Yin, Robert. K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks,  

CA: Sage. 

 

Zahra, Shaker A., Spienza, Harry J. & Davidsson, Per. 2006. Entrepreneurship and  

Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda. Journal of  

Management Studies 43 (June), 917–955. 

 

 

 

Muut lähteet: 

Bensakuninkuus maksoi puoli miljardia. 2010. Talouselämä 8/2010, 20. 

 

FINLEX - Valtion säädöstietopankki / Osuuskuntalaki 

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011488> 9.11.2009 

 

FINLEX - Valtion säädöstietopankki / Hallituksen esitykset 

<http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147> 6.3.2010  

 

Näsi, Salme. Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet -kurssin luento  

30.9.2009. 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategia-asiakirjat 2002–2010. 



 

 

77 

 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan toimintakertomukset, vuodet 1984–2009. 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan WWW-sivusto.  

<http://www.s-kanava.fi/pirkanmaa/toimipaikkahaku/> 16.11.2009 

 

Päivittäistavarakauppa ry:n WWW-sivusto. 

<http://www.pty.fi/yhdistyksen_esittely.html>  9.11.2009 

 

S-ryhmän WWW-sivusto.  

<http://www.s-kanava.fi/valtakunnallinen/sryhma_artikkeli? 

nodeid=Sryh_Sryhmanesittely_0000&aid=Sryh_Sryhmanesittely_0000&e

xp=true> 17.11.2009 

 

SOK-yhtymän vuosikertomus 2008. 

 

SOK:n kilpailija-analyysi 2009. 

 

Tilastokeskuksen WWW-sivusto. Kulutuserot tasoittuneet Suomessa ja Ruotsissa. 

<http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_04_02_kulutuserot.html> 

20.4.2010 


