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Tutkielman tavoitteena on löytää vastauksia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen 
kykyyn ennakoida markkinoitaan, mistä tekijöistä markkinoiden ennakointikyky (market 
sensing) muodostuu, ja millä toimenpitein ennakointia voidaan edistää. Tutkielma on 
luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkielman tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä 
case-yrityksenä toimivan Tallink Siljan kautta ja antaa käytännön kontribuution siihen, 
miten markkinoiden ennakoimista voidaan edistää Tallink Siljalla. Analyysi pohjautuu 
empiirisen aineiston ja teorian vuoropuheluun. Empiirisenä aineistona tutkimuksessa 
käytetään Tallink Siljan johtoryhmän keskuudessa toteutettua fokusryhmäkeskustelua. 
Datan rikkauden ja analyysin luotettavuuden lisäämiseksi lisälähteenä tutkielmassa on 
käytetty Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen toimesta case-yrityksen 
henkilökunnalle toteutettua Toiminnan ja uudistamisen kehittämistarve –kyselyä.  

 
Markkinoiden ennakointikyky tarkoittaa yrityksen kykyä tunnistaa toimintaympäristönsä 
muutokset sekä reagoida ennakoidusti näihin muutoksiin. Markkinoinnin ennakoimiseen 
yrityksessä vaikuttavat yrityksen resurssiperusteisen näkemyksen (RBV) mukaan 
yrityksen resurssit eli sen omaisuus ja yrityskulttuuri. Tutkielmassa markkinaorientaatio 
nähdään tärkeänä edellytyksenä sille, miten yritys pystyy tuottamaan ja hyödyntämään 
ennakointitietoa. Markkinaorientaatiota lähestytään tutkielmassa integraatio- ja 
oppimisorientaationäkökulmasta. Tutkielmassa tunnistettiin 12 yrityksen kyvykkyyttä, 
jotka edistävät markkinoiden ennakointikykyä organisaatiossa. Nämä jaettiin teoreettisen 
viitekehyksen perusteella neljään osa-alueeseen: organisatorinen oppiminen, 
organisaatiorakenne, organisaatiokulttuuri ja markkinainformaatiojärjestelmät. 
Empiirinen aineisto tuki teoreettista viitekehystä. Case-yrityksessä tunnistettiin 
tärkeimmät kehityskohteet ja annettiin ehdotukset ennakointikyvyn kehittämiseksi 
yrityksessä.   

 
Tutkielma on osa Tampereen yliopiston ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen 
vetämää TEKES-rahoitteista tutkimusprojektia: Market sensing ja arvoinnovaatiot 
matkailuyritysten arvoketjujen kilpailuetuina.  
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1 JOHDANTO 
 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 
Asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja kulutustottumusten muutokset yllättävät. 

Kilpailijoiden lanseeraamaan uutuustuotteeseen vastataan hitaasti. Uusien, innovatiivisten 

kanavien käyttöönottoa ei osata odottaa. Nämä kaikki ovat asioita, joilla on vakavia 

seurauksia yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen. Kaikki ovat myös asioita, jotka 

olisi pystytty torjumaan yrityksen kyvyllä ennakoida ja tunnistaa toimintaympäristöään.  

 

Kilpailu on koventunut, ja asiakkaiden toimintakenttä on sirpaloitunut. Kiristyneessä 

kilpailutilanteessa yritysten on yhä vaikeampi tavoittaa asiakkaat ja tunnistaa heidän 

tarpeensa. Taistelusta voittajina selviävät ne, joilla on ylivoimainen kyky tuottaa dataa 

markkinoilta, muuttaa data markkinatiedoksi ja lopulta asiakkaan kokemaksi arvoksi 

tuotteiden ja palveluiden muodossa (Day 1994, 37).  Nykypäivänä erittäin tärkeäksi 

kilpailukeinoksi ja toiminnan edellytykseksi onkin noussut yrityksen kyky tunnistaa 

toimintaympäristönsä muutokset sekä reagoida ennakoidusti näihin muutoksiin.  

 

Yrityksen tarve tuottaa markkinatietoa sekä oppia ja jakaa sitä on tunnistettu laajalti 

markkinoinnin tieteenalan sisällä. Yrityksen oppimisorientoituneisuudesta ja 

organisatorisesta oppimisesta, joka linkittyy markkinaorientaatioon (Baker & Sinkula 

1999;  Baker & Sinkula 2009;  Day 1994;  Kok & Hillebra 2003;  Kyriakopoulos & 

Moorman 2004;  Olavarrieta & Friedmann, 1999;  Slater & Narver 1994;  Tuominen, 

Rajala & Möller 2004), on runsaasti tutkimustietoa.  

 

Yrityksen oppimisen ja markkinaorientaation merkitystä on tutkittu varsinkin 1990-

luvulla, jonka jälkeen 2000-luvulla tutkimuksen keskiöön on noussut yrityksen sisäisten 
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tekijöiden sijaan yrityksen ulkoisten tekijöiden – asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden – 

merkitys markkinatiedon tuottamisessa. Yrityksen sisäisille tekijöille on varattu lähinnä 

informaatioprosessin mahdollistava asema. Tässä tutkimuksessa keskitytään yrityksen 

sisäisiin edellytyksiin palauttaen ne tieteellisen diskurssin keskiöön. Tavoitteena on 

kuitenkin samalla huomioida viimeaikaisten tutkimusten kontribuutio. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on eritellä ja luoda ymmärrys niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 

yrityksen kykyyn toimia ennakoidusti ja tunnistaa toimintaympäristönsä muutoksia. 

Tavoite pyritään saavuttamaan vastaamalla tutkimuksen kahteen pääongelmaan.  

 

Tutkimuksen pääongelmat:  

• Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen kykyyn ennakoida markkinoitaan? 

• Miten markkinoiden ennakointikykyä voidaan edistää?  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi analysoida, miten case-yrityksessä pyritään 

edistämään markkinoiden ennakoimista. Tämä saavutetaan rakentamalla aihealueen 

nykyisestä tutkimuksesta teoreettinen viitekehys, jota vasten empiiristä aineistoa 

arvioidaan. Tutkimus antaa myös käytännön kontribuution siihen, miten markkinoiden 

ennakoimista voidaan lisätä ja kehittää case-yrityksessä.  

 

Tutkimuksen lähtöolettamus aikaisemman tutkimuksen (Esim. Day 1994; Foley & Fahy 

2004; Kohli & Jaworksi 1990; Olavarrieta & Friedman 1999) perusteella on, että 

markkinaorientaatiolla ja markkinoiden ennakointikyvyllä on erottamaton yhteys 

toisiinsa. Markkinaorientaatio nähdään oleellisena kulttuurisena pohjana, joka 

mahdollistaa yrityksen kyvyn oppia ja hyödyntää tietoa (Slater & Narver 1995, 63; Kok 

& Hillebra 2003, 147). Kyky oppia ja hyödyntää tietoa on tärkeä edellytys sille, että 

ennakointia voidaan toteuttaa yrityksessä. Näin ollen markkinaorientaatiota edistävät 
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tekijät edistävät myös ennakoinnin kehittymistä yrityksessä. Markkinaorientaation ja 

markkinoiden ennakointikyvyn suhdetta käsitellään kappaleessa 2.3.  

 

Vaikka ennakointikyky perustuu yrityksen ulkoiseen suuntautumiseen luoda ja kerätä 

informaatiota asiakkaista ja kilpailijoista (Slater & Narver 1995, 67), ennakointikyky 

vaatii organisaatiolta sisäisesti paljon kulttuurin, rakenteen ja oppimisen osalta. Tämän 

vuoksi tutkimus keskittyy tunnistamaan kykyjä ja toimintoja, joita yrityksellä tulisi olla 

sisäisesti. Tutkimus käsittelee markkinoiden ennakointikykyä ensisijaisesti 

yrityskulttuurin, oppimisen sekä organisaatiorakenteen tasolla (integraationäkökulma 

yhdistettynä oppimisorientaatioon). Taustakehyksenä toimii yrityksen 

resurssiperusteinen näkemys (RBV), joka perustuu oletukseen, että yrityksen tavoitteena 

on saavuttaa kestävä kilpailuetu (SCA), jonka avulla on mahdollista saavuttaa 

taloudellisia etuja tai keskiarvoa korkeampia tuottoja (Fahy & Smithee 1999, 2).  

 

Organisaation kyvyt määrittävät, miten informaation prosessointi muotoutuu. Lisäksi ne 

määrittävät sen, miten organisaatio pääsee yli mahdollisista esteistä ja ongelmista 

(Heusinkveld, Benders & van den Berg 2009, 511). Tästä johtuen yrityksen kyvyt 

muuttaa markkinatieto ennakointikyvyksi vaihtelevat huomattavasti yritysten välillä. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan keskitytä tarkastelemaan kykyjen sisällöllistä eroa eri 

yritysten tai toimialojen välillä.   

 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 

 

Tutkimus on jaettu kahteen eri osa-alueeseen. Ensin aihetta tarkastellaan teoreettisista 

lähtökohdista aikaisemman tutkimuksen ja aihepiirin kirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen 

ilmiö viedään käytännön tasolle, jolloin markkinoiden ennakointikykyä tutkitaan  

empiirisesti case-yrityksessä. Viimeiseksi tehdään analyysi case-yrityksen markkinoiden 

ennakointikyvystä ja esitetään kehitysmahdollisuuksia ennakointikyvyn parantamiseksi.  
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Tutkimusprosessi etenee seuraavassa kuvatun mukaisesti (kuvio 1). Ensimmäisessä 

luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset sekä avataan 

tutkimuksen keskeiset käsitteet. Luku kaksi keskittyy selvittämään tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä sekä asemoimaan tutkimusta suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin 

ja tutkimusasetelmiin. Luvussa käsitellään markkinoiden ennakointikyvyn käsitettä 

tarkemmin ja esitellään markkinoiden ennakoimisprosessin kulkua organisaatiossa.  

 

Kuvio 1 Tutkimuksen eteneminen 
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Luku kolme jatkaa tutkimuksen teoreettista osaa. Luvussa luodaan aikaisemman 

tutkimuksen perusteella synteesi, jonka avulla voidaan muodostaa näkemys yrityksen 

ennakointikykyä edistävistä tekijöistä. Edistävät tekijät jaotellaan aihepiireittäin neljään 

eri osa-alueeseen. Tutkielman neljäs luku käsittelee empiiristä tutkimusprosessia. 

Luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmä ja tutkimusprosessin kulku. Luku viisi 

vuorostaan keskittyy tutkittavan ilmiön empiiriseen käsittelyyn. Luvussa analysoidaan 

markkinoiden ennakointikyvyn ilmenemistä case-yrityksessä. 

 

Päätösluvussa kuusi esitetään tutkimuksen perusteella tehtävät johtopäätökset. Case-

yrityksen kykyä ja mahdollisia karikoita markkinoiden ennakoinnissa nostetaan esiin sekä 

käsitellään ilmentyneitä kehitysmahdollisuuksia ennakointikyvyn kehittämiseksi. 

Viimeisessä luvussa arvioidaan myös tutkimuksen tuoma kontribuutio sekä tutkimuksen 

luotettavuus ja laatu. Lopuksi  nostetaan esiin jatkotutkimusmahdollisuudet.  

 

1.4 Tutkimuksen konteksti: Tallink Silja Oy 

 
Tallink Silja Oy on osa AS Tallink Gruppia, joka on yksi Itämeren alueen suurimmista 

matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Suomessa Tallink Silja Oy liikennöi Tallink-

nimen alla Helsingistä Tallinnaan ja Rostockiin sekä Silja Line -nimen alla Helsingistä ja 

Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Tallink Silja Oy toimii Suomessa viidellä 

paikkakunnalla Espoossa, Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Mikkelissä. Tallink Siljan 

tytäryhtiö Sally Ab toimii Maarianhaminassa. Konserni työllistää maalla noin 600 ja 

merellä noin 1000 henkilöä. AS Tallink Group on listattu Tallinnan pörssissä (AS Tallink 

Group 2009). 

 

Tallink Siljan strategia perustuu jatkuviin investointeihin, joita tehdään 

matkustajalauttoihin. Yritys on laskenut vesille runsaasti uusia matkustaja-aluksia 

vuosien 2007-2008 aikana. Esimerkiksi vuonna 2008 liikennöinnin aloitti kolme uutta 

alusta: M/S Superstar, M/S Star ja M/S Baltic Princess. Yrityksen tavoitteena on rakentaa 
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vahva markkina-asema operoimillaan reiteillä sekä laajentaa liiketoimintaansa pohjoisella 

Itämeren alueella. Tallink Siljan pyrkimyksenä on ylläpitää kannattavuutta liiketoiminnan 

kasvun sekä tehokkaan ja joustavan johtamisen avulla (AS Tallink Group, 2009).  

 

Tallink osti osan Silja Line Oy, Sea Containers’n liiketoiminnasta vuonna 2006 (AS 

Tallink Group, 2009). Vuosina 2006 ja 2007 yrityksessä järjesteltiin integraatioprosessia, 

mikä tarkoitti radikaaleja muutoksia yrityksen organisaatio- ja henkilöstöjärjestelyissä. 

Haasteita tuotti kahden erilaisen yrityskulttuurin yhdistäminen yrityksen toiminnan 

jakautuessa Suomen ja Eestin välille. Vuosi 2008 vuorostaan oli yrityksessä 

toimintatapojen ja organisaation vakiinnuttamisen aikaa. Vuonna 2009 myös Tallink 

Siljalla koettiin maailman talouskriisin vaikutukset (Helsingin Sanomat 2009). Tämän 

tutkielman empiirinen osuus on toteutettu keväällä  2009, jolloin talouskriisin vaikutuksia 

ei pystytty aivan täysin vielä ennakoimaan organisaatiossa. Tämän vuoksi tutkielmassa ei 

ole huomioitu vuoden 2009 tai uudemman, vuoden 2012, talouskriisin vaikutuksia 

yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn ja yrityksen kykyyn panostaa markkinoiden 

ennakoinnin edistämiseen.  

 

Tallink Silja Oy on mukana Tampereen yliopiston ja Tutkimus- ja koulutuskeskus 

Synergoksen  vetämässä TEKES-rahoitteisessa tutkimusprojektissa: Market sensing ja 

arvoinnovaatiot matkailuyritysten arvoketjujen kilpailuetuina. Tutkimushankkeen 

päätavoitteena on ymmärtää matkailualan market sensing -lähtöisiä innovaatioprosesseja 

ja akateemisen tutkimustiedon roolia näissä prosesseissa. Tavoitteisiin pyritään mm. 

toteuttamalla tutkimuksia osallistuvien yritysten ja arvoketjujen henkilöstöstä, nykyisistä 

ja potentiaalisista asiakkaista sekä yhteistyö- ja innovaatioverkoston toiminnasta. Näiden 

osatutkimusten pohjalta tehdään yhteenveto market sensing -lähtöisten 

innovaatioprosessien mekanismeista ja kehittämismahdollisuuksista. Muita tutkimus- ja 

yhteishankkeeseen osallistuvia yrityksiä ovat Airpro Oy (halpalentoliikenne), Ikaalisten 

Kylpylä, Go Tampere Oy, Ikaalisten Matkatoimisto sekä Tampereen kaupungin 

elinkeinotoimi. Tämä tutkimus on osa tutkimushanketta. 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

 
Markkinoiden ennakointikyky 

Markkinoiden ennakointikyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä tunnistaa ja ymmärtää  

markkinoita sekä niiden muutoksia ennen sen kilpailijoita markkinainformaation 

rakentamisen ja tulkitsemisen kautta (Day 1994; Foley& Fahy 2009).  

 

Suomen kielessä markkinoiden ennakointikyvyn käsitteeseen viitataan usein 

vierasperäisellä sanalla market sensing. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin 

käsitteen suomenkielistä versiota, koska se osittain selventää eroa markkinoinnin 

ennakointikyvyn ja markkinoiden ennakointikyvyn välillä. Markkinoinnin 

ennakointikyky viittaa toimintaprosessien (markkinointi) ennakointikykyyn, kun taas 

markkinoiden ennakointikyky sisältää organisaation koko toimintaympäristön 

(markkinat) ennakoinnin.  

 

Markkinaorientaatio  

Markkinaorientaatio on erottamaton osa markkinoiden ennakointikykyä. Tieteellisessä 

tutkimuksessa markkinaorientaatio on toisaalta nähty markkinoiden ennakointikyvyn 

mahdollistajana (Slater & Narver 1995, 63; Kok & Hillebra 2003, 147), toisaalta taas 

seurauksena hyvästä markkinoiden ennakointikyvystä (Day 1994;  Foley & Fahy 2004). 

Tässä tutkimuksessa markkinaorientaatio nähdään vahvana osana organisatorista 

oppimisorientaatiota, joka mahdollistaa yrityksen kyvyn ennakoida markkinoita. 

Markkinaorientaatio voidaan määritellä olevan organisaation omistautumista markkinoita 

koskevan tiedon ja ymmärryksen tuottamiselle ja levittämiselle organisaation sisällä sekä 

edellisten pohjalta toimimiselle (Day 1994; Slater & Narver 1995).  

 

Yrityksen resurssiperusteinen näkemys (RBV) 

Tutkimuksessa käytetään yrityksen resurssiperusteista näkemystä (RBV) teoreettisena 

viitekehyksenä markkinaorientaation (Foley & Fahy 2009, 13) ja sitä kautta 

markkinoiden ennakointikyvyn ymmärtämiseksi. Yrityksen resurssiperusteisella 
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näkemyksellä (RBV) tarkoitetaan sitä, että yritys nähdään kokoelmana kykyjä ja 

omaisuutta, joita se käyttää tavoitellakseen kestävää kilpailuetua (Sustainable 

Competitive Advantage, SCA) (Fahy & Smithee 1999, 2).  

 

Resurssiperusteisen näkemyksen (RBV) mukaan markkinaorientaatio ja markkinoiden 

ennakointikyky ovat yritykselle tärkeitä kilpailuedun muodostajia (Matear, Gray & 

Garrett 2004, 285; Kohl & Jaworski 1990, 17).   
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2 YRITYKSEN MARKKINOIDEN ENNAKOIMISEEN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

 

Asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat jatkuvasti. Jotta yritykset pystyvät tarjoamaan 

asiakkailleen johdonmukaisesti korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, niiden tulee 

jatkuvasti tutkia ja olla selvillä markkinoiden muutoksista (Jaworski & Kohli 1993, 53). 

Tehokas markkinoiden ennakoiminen tarkoittaa syvää ymmärrystä asiakkaiden 

vaatimuksista, pettymyksistä ja odotuksista. Ennakoiminen ei saa tarkoittaa pelkkää 

markkinainformaation keräämistä, vaan markkinoiden ennakoimisprosessin tulisi toimia 

yhtymäkohtana, jossa kerätystä informaatiosta muodostetaan tieto yrityksen sisälle (Day 

2002, 247).  

 

Mikäli yritys ainoastaan kerää tietoa, mutta ei luo tästä organisaation laajuista tietämystä 

ja toimi tämän tietämyksen perusteella, yritys ei harjoita markkinoiden ennakoimista, 

vaan ainoastaan merkityksettömän markkinatiedon keräämistä (Day 2002, 241). Kaikki 

strategiat, jotka painottavat asiakasarvon luomista, perustuvat yrityksen kykyyn luoda 

selvästi erottuva markkinoiden ennakointi- ja asiakkaan sitouttamiskyky sekä yrityksen 

taitoon käyttää näitä kahta kykyä sisäisissä prosesseissaan (Day 1994, 48). 
 

2.1 Yrityksen markkinoiden ennakointikyvyn muodostuminen 

 
2.1.1 Kyvyn käsite 
 
Yritykset tarvitsevat toimiakseen kykyjä ja kyvykkyyksiä, joiden avulla ne muuttavat 

tarvittavat aktiviteetit tuotteiksi ja palveluiksi sekä lopulta arvoiksi. Suomen kielessä 

sanoja kyky ja kyvykkyys käytetään viittaamassa samaa tarkoittavaan asiaa: 

kykeneväisyyttä selviytyä jostakin, pystyvyyttä, taitoja ja edellytyksiä (Nurmi 2004, 447). 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä kyky tarkoittaen taitojen ja oppimisen 
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keskittymää, jota Day (1994, 38) kuvaa tutkimuksessaan monimutkaisena kokoelmana 

taitoja ja kollektiivista oppimista, mikä mahdollistaa toimintojen keskimääräistä 

paremman koordinoinnin. Kyvyt eivät synny tyhjiössä, vaan organisatoristen prosessien 

kautta (Day 1994, 38).  

 

Kykyjen olemukseen kuuluu se, että ne ovat usein sulautuneet syvälle organisaation 

rakenteeseen. Lisäksi ne ulottuvat organisaation erilaisten toimintojen läpi kattaen monta 

tasoa. Johdolla onkin usein vaikeuksia tunnistaa yrityksensä kykyjä. Yksi tapa edistää 

organisaation kykyjen tunnistamista on laatia yksityiskohtaisia karttoja prosesseista, 

joissa kykyjä hyödynnetään (Day 1994, 38–39).  

  

Yrityksen markkinaorientoituneisuus riippuu huomattavasti yrityksen kyvyistä. 

Organisaatio voi tulla markkinointiorientoituneeksi tunnistamalla ja rakentamalla erityisiä 

kykyjä (Day 1994, 37;  Weerawardena & O’Cass 2003, 419).  Dayn (1994, 37) mukaan 

näistä kyvyistä tärkeimmät ja erottuvimmat ovat markkinoiden ennakoimiskyky ja 

asiakkaiden sitouttamiskyky, joiden suhteen markkinaorientoituneet yritykset ovat 

ylivoimaisia. Nämä kaksi kykyä mahdollistavat sen, että organisaation toiminnot ja 

prosessit on kilpailijoita paremmin suunnattu ennakoimaan ja vastaamaan markkinoiden 

muuttuvia vaatimuksia (Day 1994, 38). Weerawardena & O’Cass (2003, 420) esittävät  

Dayn (1994) näkemystä mukaillen, että yrityksen tärkeimpiä kykyjä ovat 

markkinaorientoitunut oppiminen sekä markkinointikyky. Heidän mukaansa 

markkinaorientoituneella oppimisella tarkoitetaan yrityksen markkinoiden 

ennakointikykyä, jonka avulla yritykset pystyvät ennustamaan markkinoiden tarpeita 

ennen kilpailijoitaan. Markkinointikyvyllä puolestaan viitataan yrityksen kykyyn muuttaa 

tämä tieto arvoksi ja siirtää se tuotteisiin (Weerawardena & O’Cass 2003, 420).  

 

2.1.2 Näkökulma yrityksen kykyihin: yrityksen resurssiperusteinen näkemys  

 

 Useassa tutkimuksessa markkinaorientaation ja markkinoiden ennakointikyvyn 

rakentumista on selitetty yrityksen resurssiperusteisen näkemyksen (Resource-based 
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View of the Firm, RBV) avulla (esim. Day 1994; Foley & Fahy 2009; Foley & Fahy 

2004; Matear ym. 2004; Kohli & Jaworski 1990; Weeradena & O’Cass 2003).  

 

Foleyn ja Fahyn (2004, 220) mukaan yrityksen resurssiperusteisen näkemyksen kautta 

voidaan tunnistaa kykyjä, jotka mahdollistavat yrityksen markkinoiden ennakoimisen. 

Lisäksi se tarjoaa merkittävän teoreettisen viitekehyksen markkinaorientaation 

syvemmälle ymmärtämiselle (Foley & Fahy 2009, 13).  

 

Yrityksen kilpailukyky muodostuu monimutkaisesta kokoelmasta yrityksen kykyjä, 

joiden tulee olla arvoa tuottavia, vaikeita jäljitellä ja yrityksen toimintakenttää vastaavia 

(Fahy & Smithee 1999, 5). Resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yritys käyttää sekä 

omaisuuttaan että kykyjään tavoitteidensa saavuttamiseen. Yrityksen omaisuudella 

tarkoitetaan resursseja, joita yritys on kerryttänyt itselleen, kuten investointeja ja 

laitteistoja. Kyvyillä puolestaan tarkoitetaan yrityksen tietoa, taitoja, menetelmiä sekä 

arvoja ja normeja, jotka auttavat yritystä koordinoimaan toimintojaan ja hyödyntämään 

omaisuuttaan (Kok & Hillebra 2003, 141).  

 

Kyvyt ovat yritykselle strategisesti tärkeitä, sillä ne todistettavasti vaikuttavat kestävän 

kilpailuedun ja ylivoimaisen kannattavuuden luomiseen yrityksessä (Day 1994, 40;  Hunt 

& Morgan 1995, 63). Yrityksen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yrityksen 

tärkein tavoite on saavuttaa kestävä kilpailuetu (Sustainable Competitive Advantage, 

SCA), joka mahdollistaa yrityksen paremman kannattavuuden (Fahy & Smithee 1999, 2). 

Kestävää kilpailuetua voidaan kuvata ylivoimaisena markkina-asemana, joka syntyy sillä, 

että yritys luo ylivoimaista asiakasarvoa ja/tai pienempiä suhteellisia kustannuksia. 

Tämän kautta yritys saavuttaa markkinadominanssin ja ylivoimaisen taloudellisen 

suorituskyvyn (Weerawardeana & O’Cass 2003). Yritys voi saavuttaa kestävän 

kilpailukyvyn pitämällä hallussaan resursseja, jotka ovat yrityskohtaisia, asiakasarvoltaan 

korkeita, mahdottomia korvata ja vaikeasti kilpailijoiden kopioitavissa (Fahy & Smithee 

1999, 1).  



 

 

16 

 

Slater ja Narver (1995, 63) näkevät etenkin johtamisen toimintatapojen ja yrityksen 

kyvyn muodostaa tietoa eli yrityksen markkinaorientaation olevan yrityksen 

resurssiperusteisen näkemyksen (RBV) mukaisia, kestävää kilpailuetua tuottavia 

resursseja. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös esimerkiksi Matear, Gray ja Garrett 

(2004, 284–285), jotka nostavat markkinaorientaation ensisijaiseksi lähteeksi yrityksen 

kilpailuedulle. Markkinaorientaation avulla yritys voi reagoida paremmin asiakkaiden 

muuttuviin tarpeisiin sekä kilpailullisiin uhkiin saavuttaen tätä kautta ylivoimaista 

kilpailuetua (Matear ym. 2004, 285).  

 

Yrityksen resurssiperusteinen näkemys laajentaa näkemystä siitä, miten 

markkinaorientaatio rakentuu yrityksessä  (Foley & Fahy 2004, 222). Kohlin ja Jaworskin 

(1990, 17) mukaan markkinaorientaatio on vaikeasti jäljiteltävissä ja se luo yritykselle 

pitkäkestoista kilpailuetua. Yritykset, jotka ovat parhaiten valmistautuneet vastaamaan 

markkinoiden vaatimuksiin sekä parhaiten ennakoimaan muuttuvia olosuhteita, voivat 

suurella todennäköisyydellä nauttia pitkän ajan kilpailuedusta ja ylivoimaisesta 

kannattavuudesta (Day 1994, 37). Sen vuoksi voidaan nähdä, että markkinaorientaatio on 

yksi yrityksen kyvyistä tuottaa kestävää kilpailuetua (SCA:ta). Tästä voidaan päätellä, 

että markkinaorientaation kautta myös markkinoiden ennakointikyvyn voidaan nähdä 

olevan yksi yritykselle kestävää kilpailuetua tuottavista kyvyistä, jonka muodostumiseen 

vaikuttaa resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yrityksen hallussa oleva omaisuus ja 

yrityskulttuuri. 

 
2.1.3 Markkinoiden ennakointikyvyn käsite 

 
Kun käsitellään yrityksen kykyä toimia ennakoidusti ja tunnistaa muutoksia 

toimintaympäristössään, viitataan tähän kykyyn yleensä käsitteellä markkinoiden 

ennakointikyky (market sensing) (Ks. esim. Day 1994;  Foley & Fahy 2009; Morgan, 

Slotegraaf & Vorhies 2009; Weerawardena & O’Cass 2003). Markkinoiden 

ennakointikyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä tunnistaa markkinoiden muutoksia ja 
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ymmärtää markkinoita ennen sen kilpailijoita markkinainformaation rakentamisen ja 

tulkitsemisen avulla (Day 1994;  Foley & Fahy 2009;  Weerawardena & O’Cass 2003). 

Markkinoiden ennakoimisen avulla yritys oppii jatkuvasti markkinoistaan (Foley & Fahy 

2009, 17). Dayn (1999, 85) mukaan markkinoiden ennakointikyky onkin yrityksen kykyä 

ylivoimaiseen markkinaoppimiseen (“superior market learning capability”).  

 

Kyvykkyyden näkökulmasta markkinoiden ennakointikyvyn voidaan määritellä olevan 

pohjimmiltaan organisaation kyvykkyyttä olla tietoinen markkinoiden muutoksista ja 

kyvykkyyttä ennustaa täsmällisesti markkinoiden reaktioita markkinointitoimenpiteisiin 

(Day 1994). Tämä on kriittinen kyky etenkin markkinafokuksen luomiselle ja 

viimekädessä yrityksen suorituskyvylle (Foley & Fahy 2004, 220).  

 
Täydellisen markkinoiden ennakointikyvyn hallitseminen on harvinaista. Useimmat 

yritykset kärsivät ongelmista yhdessä tai useammassa ennakointikyvyn vaiheessa (Day 

2002, 241). Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että markkinoiden ennakointikyky kuten 

muut kyvyt ovat yhdistelmä organisaatiokohtaisia ominaisuuksia ja kykyjä, jotka ovat 

hitaasti omaksuttavissa ja rajoittuvat yrityksen kykyyn muuttua (Day 1994, 38). Kyvyn 

käsitteestä voi lukea tarkemmin kappaleista 2.1.1 sekä 2.1.2.  

 

 Hinta, jonka yritys maksaa markkinoinnin ennakointikykynsä ongelmista on yleensä 

korkea, ja se kasvaa usein nopeasti markkinoiden muutosten kiihtyessä (Day 2002, 241). 

Tästä hyvä esimerkki on Nokian epäonnistuminen kosketusnäyttöpuhelimien suosion 

ennakoimisessa, mikä maksoi yritykselle osan markkinaosuudesta vaikuttaen yhtiön 

pörssikurssiin ja imagoon. Organisaatiot voivat kuitenkin oppia paremmin ennakoimaan 

markkinoitaan ymmärtämällä jokaista vaihetta oppimisprosessissa (ks. kappale 3.1.1), 

arvioiden kriittisesti omaa kykyänsä oppia markkinoista sekä korjaamalla ongelmia ja 

epäkohtia oppimisprosessissaan (Day 2002, 241).  
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2.1.4 Markkinoiden ennakointikyvyn hyödyt yrityksessä 
 
Markkinoiden ennakointikyvyn hallitseminen on tärkeää, sillä tutkimukset ovat todenneet 

sen olevan huomattava tekijä yrityksen suorituskyvyn kannalta (esim. Foley &Fahy 2004, 

227; Morgan ym. 2009, 284). Markkinaorientoituneet yritykset, jotka ennakoivat 

markkinoitaan, eroavat kyvyssään ennakoida tapahtumia ja trendejä ennen kilpailijoitaan. 

Ne pystyvät ennakoimaan paremmin markkinoiden reagoimisen yrityksen pyrkimyksiin 

säilyttää nykyiset asiakkaat ja houkutella uusia asiakkaita, parantaa 

jakelukanavasuhteitaan tai nujertaa kilpailijoitaan (Foley & Fahy 2004, 227).  

 

Useat tutkijat ovat löytäneet positiivisen korrelaation markkinaorientaation ja 

liiketoiminnan suorituskyvyn väliltä (esim. Avlonitis & Gounaris 1997;  Baker & Sinkula 

2009;  Deshpandé, Farley & Webster 1993;  Foley & Fahy 2004;  Homburg & Pflesser 

2000;  Jaworski & Kohli 1993;  Kohli & Jaworski 1995;  Kohli & Jaworski 1990;  

Morgan ym. 2009; Narver & Slater 1990;  Slater & Narver 1994). Yhteyden 

markkinaorientaation ja yrityksen suorituskyvyn välillä, mihin kuuluvat kannattavuus, 

asiakaspysyvyys, myynnin kasvu ja uusien tuotteiden menestys (Slater & Narver 1994, 

22), on todistettu olevan luja huolimatta yrityksen ympäristöstä ja muista 

kontekstitekijöistä kuten markkinaturbulenssista, kilpailun intensiivisyydestä tai 

teknologisten muutosten voimakkuudesta (Jaworski & Kohli 1993, 53).  

 

Markkinaorientoituneet yritykset pystyvät toimimaan informaation perusteella oikea-

aikaisesti ja johdonmukaisesti, koska odotukset markkinoiden käyttäytymisestä on jaettu 

organisaation sisällä laaja-alaisesti (Day 1994, 44). Ilman kykyä käyttää ja toimia tiedon 

perusteella, markkinaorientaatiolla ei olisi positiivista merkitystä yrityksen 

suorituskykyyn. Slaterin ja Narverin (1995, 63) mukaan markkinaorientaatio edistää 

organisatorista oppimista parantaen yrityksen suorituskykyä. Täten voidaankin päätellä, 

että niin kuin markkinaorientaatiolla myös markkinoiden ennakointikyvyllä on 

myönteinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn (Foley & Fahy 2004, 228).  
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Markkinatiedon kerääminen edistää myös yrityksen kykyä keksiä uusia innovaatioita 

(Hurley & Hult 1998, 45; Kok & Hillebra 2003, 146) eli löytää ratkaisuja asiakkaiden 

tarpeiden muutoksiin. Weeradenan ja O’Cassin (2003, 425) mukaan markkinoiden 

ennakointikyvyllä on huomattava vaikutus yrityksen innovatiivisuuteen, sillä markkinat 

ovat usein avainroolissa innovaatioprosessissa uusien ideoiden generoinnissa. Yrityksen, 

joka toteuttaa innovaatioperustaista kilpailustrategiaa, tulisikin rakentaa ja vaalia 

markkinoiden ennakointia edistäviä kykyjä yrityksessä. (Weeradena & O’Cass 2003, 

425). 

 

Treacy ja Wiersema (1993; ks. myös Day 1994, 48) ovat puolestaan tutkimuksessaan 

huomanneet, että markkinoiden ennakointikyvyllä on positiivinen kontribuutio edellisten 

lisäksi myös mm. palveluiden ja tuotteiden räätälöintiin sekä tuotejohtajuuden 

saavuttamiseen, koska se auttaa tunnistamaan nousevat trendit, arvioimaan nopeasti 

asiakkaiden vastatoimet ja suunnittelemaan nopeita penetraatiostrategioita markkinoille. 

Markkinoiden ennakointikyky mahdollistaa sen, että yritys kykenee tunnistamaan 

asiakassegmentit, joissa kilpailijoiden tarjooma ei täytä onnistuneesti asiakkaiden tarpeita 

tai jakelukanavan vaatimuksia (Slater & Narver 2000, 124). Tämänkaltaisten 

tyydyttämättömien asiakassegmenttien tunnistaminen ja segmentin tarpeiden 

tyydyttäminen luo yritykselle hyvän mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoaan (Morgan 

ym. 2009, 285). Markkinoiden ennakoimisen avulla yritys pystyy hyödyntämään 

paremmin olemassa olevan asiakaskuntansa tarjoamia mahdollisuuksia ja löytämään 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Morgan, Anderson & Mittal 2005, 145).  

 

Ylivoimainen markkinoiden ennakointikyky mahdollistaa sen, että yritys pystyy 

tarkemmin ennustamaan erilaisten resurssien merkityksen tulevaisuuden kannalta. Tämän 

vuoksi se pystyy  paremmin kohdistamaan tarvittavia resurssejaan asiakkaiden ja 

tulevaisuuden luomiin potentiaalisiin mahdollisuuksiin (Morgan ym. 2005, 143). 

Resurssien tehokas käyttö aiheuttaa sen, että yritys kykenee arvioimaan oikeaksi 

ennakointiin tarvittavat resurssit, mikä pienentää niiden kustannusrakennetta ja näkyy 

asiakkaille usein keskihinnan laskuna (Makadok & Barney 2001, 1634).  
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Markkinoiden ennakointikyvyn positiivista vaikutusta yrityksen liiketoiminnan 

suorituskykyyn voidaan selittää myös sillä, että yritykset, joilla on vahva markkinoiden 

ennakointikyky, pystyvät paremmin tunnistamaan, mitkä asiat tarjoomassa tuottavat 

suurimman hintaan perustumattoman arvon asiakkaillensa (Slater & Narver 2000, 122). 

Yritys pystyy siis tunnistamaan paremmin asiakkaat, jotka ovat vähiten hintaherkkiä 

(Morgan ym. 2009, 285), mikä auttaa niitä positioimaan tuotteensa ja palvelunsa 

tehokkaammin sekä lisäämään asiakkaan kokemaa arvoa ja vähentämään asiakkaiden 

kokemia vaihtoehtoiskustannuksia (Ravald & Grönroos 1996).  

 

Onnistuneeseen ennakointiin kuuluu aktiivinen toimintaympäristön arviointi. Sen 

tavoitteena ei saa olla yrityksen sisällä olevien, markkinoista jo olemassa olevien 

olettamusten tukeminen (Day 1999, 240). Ennakointi ei saa myöskään olla vain 

tämänhetkisiin johdon tarpeisiin perustuvaa yksittäisten tutkimusten tekoa (Heusinkveld 

ym. 2009, 510). Markkinoiden ennakoiminen vaatii avointa toimintaympäristön 

tutkimusta (Day 1999, 240) ja informaation muuttamista uusiksi konsepteiksi 

(Heusinkveld ym. 2009, 510). Tähän kuuluu toisaalta markkinatiedon jatkuvaa 

prosessointia toimintojen ja konseptien toteuttamisen kautta sekä organisaation sisäisiä 

kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat oppimisen (Heusinkveld ym. 2009, 510). Onnistunut 

markkinoiden ennakoiminen ei ole vain yksittäinen toiminto yrityksessä, vaan 

markkinoiden ennakointi on tärkeää jokaisessa vaiheessa yrityksen prosesseja (Kok & 

Hillebra 2003, 146).  

 

2.2 Markkinaorientaation käsite 

 
Markkinaorientaatiota koskevassa tutkimuksessa painotetaan yrityksen kykyä oppia ja 

kerätä tietoa asiakkaistaan, kilpailijoistaan sekä jakelukanaviin kuuluvista osapuolista 

voidakseen jatkuvasti oppia ja toimia nykyisten ja potentiaalisten markkinoiden 

tapahtumien ja trendien mukaisesti (Day 1994, 43). Tästä voidaan päätellä, että 

markkinaorientaatio liittyy erottamattomana osana markkinoiden ennakoimiseen.  
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Markkinoiden ennakoimisen yksi tärkeimmistä lopputuloksista on uusien innovaatioiden 

ja toimenpiteiden kehittäminen saadun informaation perusteella. Markkinaorientaatio on 

tässäkin mielessä tärkeässä osassa, koska se luo organisaatioon ymmärryksen siitä, miten 

asiakas on tämän innovaatioprosessin keskiössä ja miten onnistuneita toimenpiteitä 

toteutetaan (Heusinkveld ym. 2009, 509).  

 

Markkinaorientaatio voidaan jakaa neljään perusnäkökulmaan: markkinaorientaatio 

oppimisorientaationa, markkinaorientaatio organisationaalisena käyttäytymisenä 

(behavioralismi), markkinaorientaatio organisationaalisena kognitiivisena ajatteluna 

(kognitivismi) sekä näiden kahden näkökulman integraatioon (Kok & Hillebra 2003, 

139). Taulukossa 1 löytyy tiivistelmä tutkielman lähteenä käytetystä keskeisestä 

markkinaorientaatiotutkimuksesta sekä niiden jaottelusta eri suuntauksiin.  
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Taulukko 1 Markkinaorientaatio käsitteenä: Tiivistelmä tutkielman keskeisestä 

markkinaorientaatiotutkimuksesta 

NÄKÖKULMA TUTKIJA/TUTKIJAT LÄHTÖKOHTA

Behavioralistinen Kohl & Jaworski 1990 Johto, osastojen välinen yhteistyö, oganisaatiorakenteet

Behavioralistinen Jaworski & Kohl 1993 Johto, osastojen välinen yhteistyö, oganisaatiorakenteet

Behavioralistinen Gatignon & Xuereb 1997 Innovaatiot ja tuotekehitys

Behavioralistinen Hunt & Morgan 1997 Behavioralismi ja yrityksen resurssiperusteinen näkemys 

Behavioralistinen Hurley & Hunt 1999 Innovaatiot ja prosessit

Kogniivinen Narver & Slater 1990 Yrityskulttuuri (asiakas- ja kilpailijaorientoituneisuus, 
koordinointi, tulosperusteisuus)

Kogniivinen Menon & Varadarajan 1992 Informaatio ja innovatiivinen kulttuuri 

Kogniivinen Deshpandé ym. 1993 Organisatorinen innovatiivisuus, yrityskulttuuri ja 
asiakasorientoituneisuus

Integraatio Avlonitis & Gounaris 1997 Behavioralistis-strateginen näkökulma markkinaorientaatioon

Integraatio Homburg & Pflesser 2000 Organisaatiokulttuuri, käyttäytyminen ja artefaktit

Integraatio Kok ym. 2003 Organisaatiokulttuuri ja tuotekehitys

Integraatio Gounaris ym. 2004 Organisaatiokulttuuri ja behavioralismi

Integraatio Baker & Sinkula 2007 Markkinaorientaatio, innovatiivisuus ja tuotekehitys

Oppimisorientaatio Day 1994 Organisaatiokulttuuri ja kyvykkyydet

Oppimisorientaatio Slater & Narver 1995 Organisaatiokulttuuri ja oppimisorientaatio

Oppimisorientaatio Baker & Sinkula 1999 Markkinaorientaatio ja oppimisorientaatio

Oppimisorientaatio Olavarrieta & Friedmann 1999 Yrityskulttuuri ja organisatorinen oppiminen

Oppimisorientaatio Day 2002 Oppimisprosessi, market sensing ja yrityskulttuuri

Oppimisorientaatio Foley & Fahy 2004 Markkinaorientaatio, market sensing  ja yrityksen 
resurssiperustainen näkemys

Oppimisorientaatio Baker & Sinkula 2009 Markkinaorientaatio, yrittäjähenkisyys ja 
markkinaorientoitunut oppiminen

Oppimisorientaatio Heusinkveld ym. 2009 Market sensing, sisäiset kyvykkyydet ja oppiminen
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Behavioralistisen näkökulman mukaan markkinaorientaatio on ensisijaisesti 

markkinointitoimenpiteitä ja käyttäytymistä, joka sisältää markkinatiedon tuottamista ja 

jakamista sekä reagoimista markkinatietoon. Behavioralismi painottaa 

organisaatiorakenteiden, prosessien ja järjestelmien sekä osastojen välisen yhteistyön 

merkitystä  markkinaorientaation edistäjänä (esim. Gatignon & Xuereb 1997; Hamsen & 

Jensen 2004; Hurley & Hult 1998; Hunt 1997;  Jaworski & Kohli 1993; Kohli & 

Jaworski 1990).   

 

Behavioralistista suuntaa edustaviin tutkijoihin kuuluvat mm. Hurley ja Hult (1998, 42), 

joiden mukaan markkinaorientaatiota tulisi keskittyä tutkimaan  enemmänkin 

innovaatioiden (uusien ideoiden, tuotteiden tai prosessien implementointi) kuin tiedon ja 

älykkyyden tuottamisen kautta.  

 

Kognitiivisessa näkökulmassa vuorostaan yrityskulttuuri ja sen ominaisuudet kuten 

asiakasorientoituneisuus tai innovatiivisuus nousevat tärkeiksi tekijöiksi (Deshpandé ym. 

1993; Menon & Varadarajan 1992; Narver & Slater 1990). Kognitiivisen näkökulman 

mukaan markkinaorientaatio on ensisijaisesti organisaatiokulttuuria ja sen sisällä jaettuja 

uskomuksia siitä, että asiakas tulee asettaa ensimmäiseksi.  Tietojärjestelmien ja 

organisaatiorakenteiden tulee palvella tätä perimmäistä päämäärää, jotta se voidaan 

saavuttaa (Kok & Hillebra 2003, 139).  

 

Slater ja Narver (1995) sekä Narver ja Slater (1990) edustavat kognitiivista näkökulmaa 

määritellen markkinaorientaation organisaatiokulttuuriksi, jonka tavoitteena on luoda 

käyttäytymismalleja, joiden ansiosta yrityksessä voidaan tuottaa arvoa asiakkaille ja sitä 

kautta saavuttaa ylivoimaista suorituskykyä (Narver & Slater 1990, 21). Kun 

markkinaorientaatio määritellään kulttuuriksi , tärkeimmäksi tavoitteeksi yrityksessä 

asetetaan ylivoimaisen asiakasarvon luominen ja asiakasarvon säilyttäminen 

avainsidosryhmistä huolehtimalla. Markkinaorientaatio organisaatiokulttuurina luo 

yrityksessä käyttäytymiselle normeja liittyen sen organisatoriseen kehittymiseen ja siihen, 

miten se reagoi markkinainformaatioon (Slater & Narver 1995, 67). Slaterin ja Narverin 

(1994, 25-26) mukaan yrityksen muutos markkinaorientoituneeksi edellyttää yrityksen 
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kulttuurillista muutosta. Yrityksen muuttuminen markkinaorientoituneeksi edistää 

yrityksen markkinoinnin ennakointikykyä. 

 

Slaterin ja Narverin (1995) mukaan yritys on markkinaorientoitunut silloin, kun sen 

kulttuuri on systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti sitoutunut jatkuvasti luomaan 

ylivoimaista asiakasarvoa. Asiakasarvon rakentaminen edellyttää informaation 

keräämistä ja koordinoimista asiakkaista, kilpailijoista sekä muista tärkeistä 

markkinavaikuttajista (kuten jakelijat ja lainsäätäjät) (Slater & Narver 1994, 22). 

Markkinaorientoitunut kulttuuri tukee sitä, että yrityksessä arvostetaan markkinatiedon 

(market intelligence) keräämistä . Lisäksi markkinaorientoituneisuus tukee organisaation 

toimintokohtaisesti koordinoituja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kilpailuedun 

saavuttaminen (Day 1994, 43).  

 

Myös Deshpandé, Farrey ja Webster (1993) näkevät markkinaorientaation 

yrityskulttuurina. He ovat tutkineet japanilaisia yrityksiä tullen lopputulokseen, jonka 

mukaan yrityskulttuurin markkinaorientoituneisuus, innovatiivisuus sekä 

asiakasorientoituneisuus vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen positiivisesti (Deshpandé 

ym. 1993, 30–31).  

 

Niin kognitiivista kuin behavioralistista näkökulmaa on kritisoitu runsaasti. Kognitiivista 

näkökulmaa on kritisoitu etenkin kulttuuri- ja uskomuskäsitteiden abstraktiivisuudesta 

sekä mahdottomuudesta mitata näitä käsitteitä (Kok & Hillebra 2003, 140). Esimerkiksi 

Gray ja Hooley (2002, 981) kritisoivat Narveria ja Slateria (1990) siitä, että vaikka he 

näkevät markkinaorientaation kulttuurina, Narver ja Slater perustavat käsitteen 

mittaamisen behavioralistiseen ja asenteelliseen mitta-asteikkoon. Behavioralistista 

näkökulmaa on puolestaan kritisoitu siitä, että se arvottaa markkinointitoimenpiteitä, 

jotka ovat helppoja kopioida. Helppo kopioitavuus ei johda markkinaorientaation 

pohjimmaiseen tarkoitukseen, kestävän kilpailuedun saavuttamiseen (Kok & Hillebra 

2003, 140).  
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Runsaasta kritiikistä johtuen ei ole yllättävää, että on syntynyt runsaasti tutkimusta, joka 

yhdistää nämä kaksi näkökulmaa toisiinsa (Avlonitis & Gounaris 1997;  Baker & Sinkula 

2007; Gounaris, Avalonitis ja Papastathopoulou 2004;  Homburg & Pflesser, 2000;  Kok 

& Hillebra 2003). Esimerkiksi Gournaris, Avlonitis ja Papastathopoulou (2004, 1483) 

näkevät markkinaorientaation olevan keskeinen tekijä markkinoiden ymmärtämisessä, 

mikä saavutetaan kognitiivisen ajattelun, kulttuurisen orientaation ja käyttäytymiseen 

vaikuttavien toimenpiteiden kautta. Integraationäkemys näkyy selkeästi Kokin ja 

Hillebran (2003) tutkimuksissa. He esittävät, että markkinoiden ennakointikyvyn 

mahdollistavat organisaation sisäiset kyvykkyydet ymmärtää, prosessoida ja käyttää 

hyväkseen markkinainformaatiota, johon vaikuttavat yrityksen tekniset ja johdolliset 

järjestelmät sekä yrityksen arvot ja normit (Kok & Hillebra 2003, 147). Tämä edustaa 

kognitiivista näkökulmaa. Lisäksi heidän mukaansa mm. yrityksen koko, rakenne ja 

organisaatiodynamiikka vaikuttavat kyvykkyyksien sisältöön (Kok & Hillebra 2003, 

147), mikä puolestaan kertoo behavioralistisesta näkökulmasta.  

  

Monet tutkijat yhdistävät markkinaorientaation olennaiseksi osaksi organisationaalista 

oppimista (Baker & Sinkula 1999;  Baker & Sinkula 2009;  Day 1994;  Day 2002: 

Heusinkveld ym. 2009; Kok & Hillebra 2003;  Olavarrieta & Friedmann 1999;  Slater & 

Narver 1994;  Tuominen, Rajala & Möller 2004). Edelliset tutkijat edustavat käsitystä, 

jossa yrityksen oppimisnäkökulman ja markkinaorientaation yhteydellä on tärkeä rooli. 

Esimerkiksi Slater ja Narver (1994, 27) edustavat näkemystä, jonka mukaan 

markkinaorientaatio luo kulttuurisen pohjan yrityksen oppimiselle asiakkaista ja 

kilpailijoista. Oppimista edistävän kulttuurin ja normien lisäksi markkinaorientaatiota 

tulee vahvistaa organisaation yrittäjähenkisyydellä sekä asianmukaisilla 

organisaatiorakenteilla ja prosesseilla, jotta korkeatasoista oppimista voi tapahtua 

organisaatiossa (Slater & Narver 1995, 63).  

 

Olavarrietan ja Friedmanin (1999, 222) näkemys on yhdenmukainen Slaterin ja Narverin 

(1995, 67) näkemyksen kanssa, jonka mukaan markkinaorientaatiota noudattava 

yrityskulttuuri on perusedellytys oppivalle organisaatiolle. Heidän mukaansa 
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markkinaorientaatio heijastaa yrityskulttuuria, joka rohkaisee yritystä organisatoriseen 

oppimiseen, jotta yritys voisi luoda ja ylläpitää kannattavaa suhdetta asiakkaisiinsa.  

 

Dayn (1994, 37) mukaan markkinaorientaatio tarkoittaa organisaation ylivoimaisia  

kykyjä ymmärtää asiakkaita ja täyttää heidän tarpeensa.  Day alleviivaa tiedon roolia 

markkinaorientoituneissa yrityksessä. Hänen mukaansa markkinaorientoituneissa 

yrityksissä markkinatiedon kerääminen, tulkitseminen ja hyödyntäminen on 

systemaattisempaa, syvällisempää ja ennakoivampaa kuin muissa yrityksissä (Day 1994, 

43). Tämän perusteella voidaan todeta, että Slater ja Narver (1995) ja Day (1994) ovat 

samaa mieltä siitä, että markkinaorientaatio yhdistettynä organisaation kyvykkyyksiin 

edistää yrityksen suorituskykyä.  

 

Tämä tutkimus edustaa näkemystä, jonka mukaan markkinaorientaatio nähdään 

behavioralismin ja kognitiivisen näkökulman integraationa, jossa yrityksen 

oppimisorientaatiolla yhtenä osatekijänä on suuri merkitys yrityksen kykyyn ennakoida 

markkinoitaan.  

 

2.3 Markkinaorientaation ja markkinoiden ennakointikyvyn välinen 

suhde 

 

Riippuen tutkimuksesta markkinaorientaation ja markkinoiden ennakointikyvyn 

kausaalinen suhde nähdään erilaisena. Ensinnäkin markkinoiden ennakointikyvyn 

voidaan nähdä edeltävän markkinaorientaatiota (Day 1994;  Foley & Fahy 2004), jolloin 

informaation kerääminen ja oppimisprosessi eli markkinoiden ennakointikyky 

mahdollistaa markkinaorientaation (kuvio 2). Day (1994, 43) arvottaa markkinoiden 

ennakointikykyä markkinointiorientaation luomisessa yrityksessä niin korkealle, että hän 

mainitsee sen olevan jopa kriittinen kyky tässä prosessissa. Foley ja Fahy (2004) 

vuorostaan nostavat yrityksen markkinoiden ennakointikyvyn markkinaorientaation 

ytimen muodostavaksi tekijäksi. Markkinoiden ennakointikyky nähdään kriittisenä 



 

 

27 

markkinaorientaation kehittämisen ymmärtämisen kannalta (Foley & Fahy 2009, 16 –17). 	  

 

 

Kuvio 2 Markkinoiden ennakointikyky markkinaorientaation edellytyksenä  
 

Toisaalta suhde voidaan nähdä muodostuvan siten, että markkinaorientaatio on edellytys 

markkinoiden ennakointikyvylle luoden oleellisen kulttuurisen pohjan yrityksen kyvylle 

oppia ja hyödyntää tietoa (Slater & Narver 1995, 63; Kok & Hillebra 2003, 147) (kuvio 

3). Esimerkiksi Olavarrieta ja Friedman (1999) ovatkin tehneet päätelmän, jonka mukaan 

markkinaorientaatiolla on ehdoton positiivinen vaikutus yrityksen kykyyn  ennakoida 

markkinoitaan. Myös Kohli ja Jaworski (1990) painottavat markkinaorientaation olevan 

oleellinen osa markkinatiedon keräämistä ja markkinaälykkyyden muodostamista 

yrityksessä. 

 

 

 

Kuvio 3 Markkinaorientaatio markkinoiden ennakointikyvyn edellytyksenä  

 

Tämä tutkielma perustuu jälkimmäiseen näkökulmaan, etenkin Slaterin ja Narverin 

(1995) markkinaorientaatiotutkimuksissaan käyttämään kontekstiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkielman yksi perusolettamuksista on se, että markkinaorientoitunut kulttuuri luo 

edellytykset  yrityksen markkinoiden ennakoimisen edistämiseen. Näin ollen 

Markkinoiden 
ennakointikyky 

Markkina-
orientaatio 

Liiketoiminnan 
suorituskyky 

Markkina-
orientaatio 

Markkinoiden 
ennakointikyky 

Liiketoiminnan 
suorituskyky 
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markkinaorientaatiota edistävät tekijät yrityksessä vaikuttavat positiivisesti myös 

yrityksen markkinoiden ennakointikykyyn.  
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3 MARKKINOIDEN ENNAKOINTIKYKYÄ EDISTÄVÄT 
TEKIJÄT 
 

 

Aikaisemman tutkimuksen valossa voidaan muodostaa näkemys markkinoiden 

ennakointikykyä edistävistä tekijöistä (kuvio 4) (Day 1994;  Foley & Fahy 2004;  

Heusinkveld ym. 2009; Jaworksi &Kohli 1993; Kok & Hillebra 2003;  Slater & Narver 

1994;  Slater & Narver 1995). 

 

Kuvio 4 Markkinoiden ennakointikykyä edistävät tekijät (Mukaeltu Day 1994;  Foley & 

Fahy 2004;  Heusinkveld ym. 2009; Jaworksi & Kohl 1993; Kok & Hillebra 2003;  Slater 

& Narver 1994;  Slater & Narver 1995;  Weerawardena & O’Cass 2003) 
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Markkinoiden ennakointikykyä edistävien tekijöiden synteesi perustuu 

markkinaorientaation integraationäkökulmaan. Tämän lisäksi synteesiin on lisätty 

olennaisena osana nähty organisatorinen oppiminen. Näin voidaankin erottaa neljä osa-

aluetta, jotka edistävät yrityksessä markkinoiden ennakointikykyä. Nämä ovat 

organisatorinen oppiminen, organisaatiorakenne, organisaatiokulttuuri sekä 

markkinainformaatio. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin sitä, miten osa-

alueisiin voidaan vaikuttaa organisaatiossa.  

 

3.1 Organisatorinen oppiminen 
 
Markkinoiden ennakoiminen on jatkuvaa informaation keräämistä. Jotta informaation 

keräämisestä on todella hyötyä, tulee yrityksen kyetä muuttaa kerätty informaatio 

ymmärrykseksi. Olennainen osa yrityksen kykyä toimia ennakoidusti on yrityksen kyky 

organisatoriseen oppimiseen.  

 

Organisatorisella oppimisella (organizational learning) tarkoitetaan sellaisen uuden tiedon 

tai näkemyksen kehittämistä, jolla on potentiaalia vaikuttaa käyttäytymiseen (Hurley & 

Hult 1998, 43). Sillä tarkoitetaan prosessia, jossa parannetaan toimintoja paremman 

ymmärryksen ja tietämyksen avulla. Organisaation muodostavilla yksilöillä on tärkeä 

merkitys tässä prosessissa, sillä juuri yksilöillä on kyky oppia uutta, joten organisaation 

oppiminen tapahtuu aina heidän kauttaan (Kok & Hillebra 2003, 142).  

 

Dayn (1994) mukaan organisatorista oppimista ei voi erottaa markkinointiorientaatiosta.  

Ensinnäkin siksi, että molemmat orientaatiot keskittyvät ymmärtämään 

organisaatiokulttuuria ja sen normeja (Bell, Whitwell & Lukas 2002). Toiseksi 

molemmat käsittelevät suhteita ja riippuvaisuuksia yksilöiden ja ryhmien välillä käyttäen 

aineellisia sekä aineettomia resursseja (Foley & Fahy 2004, 221).  

 



 

 

31 

Bakerin ja Sinkulan (1999, 412) mukaan yrityksen oppimisorientoituneisuus vaikuttaa 

yrityksen alttiuteen arvostaa tuottavaa, uudistavaa oppimista, joka puolestaan vaikuttaa 

yrityksen kykyyn oppia pois sekä muuttaa vanhanaikaisia tai sopimattomia rakenteita, 

toimintoja ja käytäntöjä. Oppimisorientaatio on kriittinen tekijä siis siksi, että sen kautta 

yritys pystyy ”muuttamaan näkemystään maailmasta” (Foley & Fahy 2004, 224). Mikäli 

yrityksessä on ylivoimainen oppimiseen kannustava ympäristö, se laajentaa organisaation 

kaikkien resurssien käyttöä (Baker & Sinkula 1999, 412). Oppiminen edistää 

organisaation käyttäytymisen muuttumista lisäämällä tehokkuutta yrityksessä (Slater & 

Narver 1995, 63). Oppiva organisaatio on poikkeuksellinen verrattuna muihin 

organisaatioihin kyvyssään odottaa muutoksia sekä toimia mahdollisuuksien pohjalta 

muuttuvassa ja turbulenssissa markkinaympäristössä (Slater & Narver 1995, 71).  

Oppimisorientaatio vaikuttaa huomattavasti yrityksen liiketoiminnan suorituskykyyn 

(Baker & Sinkula 1999, 411) ja se voidaan nähdä yrityksen erityisenä kyvykkyytenä 

(Foley & Fahy 2004, 221). Oppimisorientaation voidaankin siis sanoa olevan yksi tärkein 

markkinoiden ennakointikykyyn vaikuttavista tekijöistä (Foley & Fahy 2004, 227). 

 

3.1.1 Oppimisprosessi 

 

Organisatorisen oppimisen syklinen ja iteroiva oppimisen prosessi mahdollistaa sen, että 

organisaatio voi jatkuvasti oppia markkinoistaan (Day 2002, 241). Prosessi muodostuu 

peräkkäisistä ja jaksottaisista toiminnoista, joita organisaatio käyttää oppiakseen (Day 

1994, 43).  Näihin kuuluvat informaation hankinta, informaation jakaminen, informaation 

tulkinta, reagointi, palaute ja tallentaminen (kuvio 5). Informaation prosessoinnin 

lopputuloksena organisaation informaatio (information) tuotetaan tietämykseksi 

(knowledge) (Kok & Hillebra 2003, 142). 
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Kuvio 5 Syklinen ja iteroiva oppimisprosessi (Mukaeltu Day 2002; Kohli, Jaworski & 

Kumar 1993, Slater & Narver 1995; Kok ym. 2003) 

 

Informaation hankinta 

Oppimisprosessi alkaa informaation hankinnalla, jossa aktiivisesti kerätään tietoa 

asiakkaiden tarpeista, odotuksista ja vaatimuksista, markkinoiden segmentoinnista sekä 

kilpailijoiden toimista ja kyvykkyyksistä (Day 2002, 241;  Kohli ym. 1993, 468;  

Heusinkveld ym. 2009, 511).  

 

Markkinatietämyksen luomisen tarpeen yrityksessä voivat laukaista tulevat päätökset, 

kasvavat ongelmat tai usko siitä, että tehokas innovointi vaatii syvää tietämystä 

asiakkaiden piilevistä tarpeista (Day 2002, 241). Sekundäärinen informaatio on usein 

hyvin tärkeässä osassa oppimisprosessin käynnistämisessä (Day 1994, 43). Esimerkiksi 

tilinpäätöstieto yrityksen alentuneesta suorituskyvystä voi käynnistää tarpeen tutkia 

saatua tietoa syvemmin. Sekundäärilähteiden lisäksi tietoa voidaan hankkia myös 

primääreistä lähteistä kuten organisaation omista kokemuksista ja kollektiivisesta 

muistista, tutkimuksista, sidosryhmiltä tai strategisilta kumppaneilta sekä suoraan 

asiakkailta (Slater & Narver 1995, 63). Millaista tietoa kerätään ja miten sitä kerätään 

riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tietoa käytetään (Kok & Hillebra 2003, 146).  

TALLENTAMINEN KERÄÄMINEN

PALAUTE JAKAMINEN

REAGOINTI TULKINTA

INFORMAA
-TIO 
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Informaation jakaminen 

Todellista älykkyyttä ja markkinointiennakoinnin kykyä osoittaa se, kuinka tehokkaasti 

tieto jalostuu yrityksen sisällä kaikkien käytettäväksi. Pelkkä tiedon jakaminen ei saa 

koskaan olla organisaatiossa itseisarvo (Kohli ym. 1993, 468; Golann 2006, 383). 

Informaation jakamisessa tulee huomioida sekä horisontaalinen (osastojen välinen) sekä 

vertikaalinen tiedon välittäminen (Kohli ym. 1993, 468). Tiedon jakaminen tapahtuu 

organisaatiossa aina sekä virallisia että epävirallisia kanavia pitkin (Kohli ym. 1993, 468; 

Heusinkveld ym. 2009, 511).  Virallisia kanavia yrityksessä voivat olla esimerkiksi 

dokumentoidut raportit (kuten muistiot, uutiskirjeet, asiakaskäyntiraportit), 

sähköpostijärjestelmät, presentaatiot sekä kokoukset (Kok & Hillebra 2003, 146).  

 

Informaation tulkinta 

Ennen kuin informaatiota voidaan käyttää, se tulee tulkita, jotta piilossa olevat 

merkitykset voidaan paljastaa ja ymmärtää (Day 2002, 241). Yrityksellä tulee olla 

yhteisymmärrys siitä, mitä informaatio organisaation kannalta tarkoittaa ja mitä 

seurauksia sillä on liiketoiminnan kannalta (Slater & Narver 1995, 65). Tulkinta luo 

pohjan sille, miten informaatioon reagoidaan. Lisäksi se luo perustan yrityksen 

päätöksenteolle siitä, miten informaation perusteella tuotetaan uusia palveluita tai 

tuotteita (Heusinkveld ym. 2009, 511). Tulkinnassa apuna toimivat yhteisen vision 

jalkauttaminen organisaatiossa (Foley & Fahy 2004, 224;  Slater & Narver 1995, 65) sekä 

organisaation mentaaliset mallit, joiden pohjalta tietoa tulkitaan (Day 2002, 241). 

Mentaalisia malleja käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.1.2. 
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Reagointi 

Reagointi on toimintaa, johon organisaatio ryhtyy kerätyn ja jaetun tiedon perusteella. 

Organisaatioon luotu markkinaälykkyys tulisi vaikuttaa yrityksen reagointiin ja 

yrityksessä tehtäviin käytännön toimenpiteisiin kuten markkinointisuunnitteluun ja 

markkinasegmenttien valintaan sekä markkinointitoimenpiteiden aikataulutukseen ja 

koordinointiin (Kohli ym. 1993, 468). 

 

Palaute 

Palautevaihe antaa organisaatiolle mahdollisuuden laajentaa oppimistaan edelleen. 

Palautteen avulla organisaatio voi arvioida, vastasiko ennakointi todellisuutta (Day 2002, 

241). Palautevaiheessa yritys saa vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten oliko 

markkinoiden reaktio odotetunlainen; vahvistuivatko ennakkokäsitykset vai eivät;  mitä 

olisi pitänyt tietää; mitä  asioita ei tiedetty? 

 

Tallentaminen 

Palautevaiheessa tuotetut kumulatiiviset käsitykset tulee tallentaa organisaation muistiin 

(tallentaminen), josta ne voidaan noutaa tarpeen vaatiessa. Näin syklinen tunnistamisen ja 

tulkitsemisen prosessi alkaa uudestaan (Day 2002, 241). Mikäli yrityksessä ei olisi 

organisaationaalista muistia, oppiminen jäisi ainoastaan tiettyjen henkilöiden 

omaisuudeksi ja oppimisen prosessi olisi suhteellisen lyhyt normaalin yrityksen 

henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi (Slater & Narver 1995, 65). Kollektiivinen 

tietokanta on usein yksi yrityksen arvokkaimmista omaisuuksista (Day  2002, 251). 

Informaatioteknologian kehittyminen on tehnyt organisatorisen muistin – kollektiivisen 

tietokannan –rakentamisen helpommaksi (Day 2002, 251). Markkinoiden ennakointia 

edistäviä informaatiojärjestelmiä käsitellään lisää kappaleessa 3.4. 
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3.1.2 Markkinoiden ennakoinnin oppimisprosessia haittaavat tekijät 

 
 Mentaaliset mallit 

 Mentaaliset mallit ovat filttereitä, joilla on huomattava vaikutus yrityksen tiedon 

ymmärtämisen prosessiin. Mentaaliset mallit auttavat ymmärtämään informaatiotulvaa 

niin, että huomio voidaan kiinnittää oleelliseen osaan saatua informaatiota (Day 2002, 

240). Mallit vaikuttavat siihen, millaista informaatiota yrityksessä etsitään ja millainen 

informaation nähdään olevan yrityksen toiminnan kannalta oleellista (Day 2002, 247). 

Näiden lisäksi mentaaliset mallit vaikuttavat käsitykseen siitä, mihin toimenpiteisiin 

yrityksessä tulisi ryhtyä saadun informaation pohjalta (Matthyssens, Vandenbempt & 

Berghman 2006, 756). Edellisten pohjalta voidaan siis sanoa, että mentaalisilla malleilla 

on suuri vaikutus oppimisprosessissa varsinkin informaation hankintaan, tulkintaan sekä 

reagointiin.  

 

Mikäli yritys ei kykene tunnistamaan omia mentaalisia mallejaan, niistä voi muodostua 

loukkuja, jotka rajoittavat yrityksen toimintamahdollisuuksia halvaannuttaen sen 

toimimaan markkinoillaan traditionaalisesti (Matthyssens ym. 2006, 756). Mentaaliset 

mallit voivat kaventaa informaation keräämisen kenttää sekä sokaista yrityksen 

todelliselta ja oikealta markkinainformaatiolta. Näin ollen mentaaliset mallit voivat estää 

johtoa tunnistamaan laajempia mahdollisuuksia tai piileviä uhkia (Day 2002, 247).  

 

Muut markkinoiden ennakoimista haittaavat tekijät 

Mentaalisten mallien lisäksi yrityksessä voi olla useita muita oppimisprosessin esteitä, 

jotka vaikuttavat negatiivisesti yrityksen kykyyn ennakoida markkinoitaan. Näitä ovat 

esimerkiksi monitulkinnallisuuden välttäminen, lokeroitunut ajattelu ja inertia eli sisäinen 

laiskuus organisatoriseen muutokseen (Kok & Hillebra 2003, 143).  
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Aivan kuten mentaaliset mallit myös yrityksen kyvyt voivat johtaa sulkeutuneisuuden 

tilaan. Yrityksen ydinkyvyt voivat muuttua ”ydinjäykkyyksiksi”, jotka kaventavat johdon 

näkemystä mahdollisuuksien laajuudesta estäen uusien innovaatioiden syntymistä (Slater 

& Narver 1995, 64). Toisin sanoen uudet toimintatavat ja kyvyt voivat olla paljon 

tehokkaampia, mutta organisaatio on haluton muuttumaan, koska se on investoinut 

olemassa oleviin kykyihin resursseja ja aikaa. Tällaisessa tilanteessa yrityksen tulisi 

harjoittaa aktiivista poisoppimista ja motivoida henkilökuntaansa ottamaan enemmän 

riskejä (Slater & Narver 1995, 65).  

 

Organisaation sulkeutuneisuuden tilaa on usein vaikea tunnistaa, koska se naamioidaan 

informaatioon ja markkinoihin kohdistuvan ylimielisyyden taakse sekä sisäänpäin 

suuntautuneisuuteen. Sisäänpäin suuntautunut yritys keskittyy ennakointitiedon 

tuottamiseen enimmäkseen yrityksessä jo olemassa olevien sisäisten mittareiden, 

toimintojen ja standardien kautta (Day 2002, 242). Koska tieto tulee tällöin ainoastaan 

tutuista lähteistä, sillä on tapana vahvistaa olemassa olevia oletuksia markkinoista ja 

niiden rajoituksista. Jotta yritys onnistuisi markkinoidensa ennakoimisessa ja löytäisi 

mahdollisimman paljon uusia markkinointimahdollisuuksia, sille on tärkeää pitää 

aktiivisesti silmällä myös yrityksen toiminnan periferiaa (Day 2002, 245). 

 

3.1.3 Yhteisen vision jalkauttaminen  
  

Oppimisorientaatio muodostuu yrityksen sitoutuneisuudesta oppimiseen, yhteisesti 

jaetusta visiosta sekä ennakkoluulottomuudesta ja avoimuudesta (Baker & Sinkula 1999, 

413). Markkinoiden ennakointi on mahdollista yrityksessä ainoastaan, jos siihen 

osallistuu koko yritys. Yrityksen kyky viestiä sisäisesti haluttu toimintatapa eli yhteinen 

visio vaikuttaa markkinoiden ennakointikykyyn yrityksessä (Foley & Fahy 2004, 224). 

Hyvin rakennettu visio kommunikoi normeja käyttäytymiselle ja kertoo, millainen 

käyttäytyminen on suotavaa ja millaista tietoa kannattaa kerätä (Slater & Narver 1995, 

69). Vision tarkoituksena on varmistaa, että kaikki yrityksen toiminnot toimivat 

haluttujen tavoitteiden puolesta (Day 1994, 47). Yrityksen jokaisen  työntekijän, 
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riippumatta heidän asemastaan, tulee ymmärtää oma roolinsa prosessissa, jossa luodaan 

ja pyritään saavuttamaan kestävää kilpailuetua (Slater & Narver 1994, 23).  

 

Päätöksenteon kannalta kriittinen piste on oppimisprosessin tulkintavaihe (ks. kappale 

3.1.1), jolloin luodaan pohja sille, miten informaatio huomioidaan päätöksenteossa ja 

miten informaation perusteella reagoidaan (Heusinkveld ym. 2009, 511). Yhteinen visio 

auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään, mitä informaatio organisaation kannalta 

tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on liiketoiminnan kannalta (Slater & Narver 1995, 65). 

Käytännössä yhteinen visio ja ajattelutapa ovat siis avain tehokkaaseen ymmärryksen 

luomiseen. Ennen kuin yritys voi käyttää informaatiota, jonka se on kerännyt, tieto tulee 

luokitella, tyypitellä ja yksinkertaistaa johdonmukaiseksi kaavaksi. Yhteinen visio ja 

ajattelutapa ovat tällaisia kaavoja (Slater & Narver 1995, 65). Visio luo siis 

yksinkertaistetun kehyksen, jonka avulla organisaatio voi järjestää saamaansa 

informaatiota. Lisäksi visio on ratkaisevassa roolissa organisaation pyrkimyksessä tehdä 

maailmasta ymmärrettävä ja pitää organisaatio liikkumassa kohti yhteistä suuntaa (Day 

2002, 247).  

 

3.1.4 Ylimmän johdon rooli 

 
Tehokas visio ei ole koskaan ylhäältä annettu, vaan sen muotoutuminen ja toteuttaminen 

on koko yrityksen yhteinen asia. Kuitenkin vision toimeenpanemisessa ja omaksumisessa 

johdon sitoutuneisuus sekä esimerkki ovat tärkeitä (Day 1994, 47; Foley ja Fahy 2004, 

223). Vision toimenpanemisen ja omaksumisen lisäksi johdon tehtävänä on toimia 

markkinaorientaation puolestapuhujana yrityksessä (Foley & Fahy 2004, 225) ja sen 

tulee aktiivisesti kommunikoida sisäisesti sitoutumistaan markkinaorientaatioon (Kohli & 

Jaworski 1990, 7). Mitä enemmän ylin johto pyrkii edistämään markkinaorientaatiota 

yrityksessä, sitä enemmän yritys tuottaa markkinatietoa, jakaa sitä ja on nopeampi 

reagoimaan saatuun tietoon (Jaworksi & Kohli 1993, 63).  
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Farrell (2000, 216) näkee, että motivoivan vision luomisen lisäksi johdon tulee luoda 

kulttuuri, jossa organisaation jäsenet haluavat omaehtoisesti oppia enemmän. Näkökulma 

on yhteneväinen Slaterin ja Narverin  (1995, 69) näkemyksen kanssa. Slaterin ja Narverin 

(1995, 69) mukaan tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää ylimmän johdon 

perehtyneisyyttä siihen, miten ihmiset motivoidaan oppimaan. Ylimmällä johdolla on siis 

tärkeä tehtävä oppimisorientaation toteuttamisessa organisaatiossa (Farrell 2000;  Slater 

& Narver, 1995).  

 

Edellisen perusteella voidaan todeta, että ylimmän johdon esimerkki ja käyttäytyminen 

ovatkin tärkeitä markkinoiden ennakointikyvyn mahdollistamisessa organisaatiossa (Day 

1994;  Farrell 2000; Foley & Fahy 2004; Heusinkveld ym. 2009;  Jaworski & Kohli 

1993; Kohli & Jaworski 1990; Slater & Narver 1994;  Slater & Narver 1995). 

Mielenkiintoista on huomioida se, että tutkimusten mukaan erilaisilla  johtamistyyleillä ei 

ole havaittu olevan  merkitystä markkinaorientoituneen tai oppimisorientoituneen 

kulttuurin luomisessa (Farrell 2000, 215). 

 

3.1.5 Ennakkoluulottomuus tiedon hankinnassa 

 
Yksi oppimisorientaation tekijöistä on organisaation ennakkoluulottomuus ja avoimuus 

(Baker & Sinkula 1999, 413). Markkinoiden ennakoimisen tulisi olla ennakkoluulotonta 

ja avointa markkinoiden tutkimista sen sijaan, että ainoastaan etsittäisiin informaatiota 

vahvistamaan olemassa olevia uskomuksia markkinoista (Day 2002, 240).  Jotta uusia 

markkinointimahdollisuuksia ja trendejä pystytään havainnoimaan sekä omaksumaan eli 

oppimaan, tulee koko yrityksen olla avoin ja ennakkoluuloton trendejä ja tapahtumia 

kohtaan, jotka vaikuttavat positiivisesti yrityksen liiketoimintamahdollisuuksiin (Day 

2002, 242). 

 

Markkinaorientoituneen yrityksen johdon tulee  aktiivisesti silmäillä periferiaa uusien 

markkinointimahdollisuuksien toivossa, eikä tehdä päätelmiä markkinoista ainoastaan 
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tutuista ja sisäisistä lähteistä kerätystä informaatiosta (Day 2002, 242). Yrityksen tulisikin 

käyttää tiedon hankinnassa kilpailija- ja asiakastiedon lisäksi ennakkoluulottomasti myös 

ulkoisia sidosryhmiä kuten jakelukanavia, konsultteja,  yliopistoja, valtion julkisia 

laitoksia sekä muita tahoja,  joilla saattaa olla tietoa, jota voidaan käyttää yrityksen 

liiketoiminnan edistämiseen (Slater & Narver 1995, 68).  

 

3.2 Organisaatiorakenne 

 
Organisaatiorakenteet vaikuttavat informaation leviämiseen yrityksessä ja sitä kautta 

markkinaälykkyyden luomiseen (Jaworski & Kohli 1993, 56; Kohli & Jaworski 1990, 11; 

Kok & Hillebra 2003, 151; Menon & Vararadjan 1992, 63;  Slater & Narver 1994, 23). 

Kun yritys poistaa toiminnalliset esteet informaation levittämiselle yrityksen sisällä, se 

parantaa mahdollisuuksiaan nopeaan päätöksentekoon sekä päätösten tehokkaaseen 

toimenpanoon (Slater & Narver 1995, 65). 

 

 Organisaation rakenteen tulee tukea kommunikoimista ja tiedon levittämistä (Jaworski & 

Kohli 1993, 56). Esimerkiksi organisaation keskittämisen aste vaikuttaa voimakkaasti 

yrityksen markkinoiden ennakointikykyyn (Foley & Fahy 2004, 225). 

Organisaatiorakenteet ovat merkittävässä osassa organisaatiokulttuurin muodostamisessa. 

Organisaatiorakenteen tulee vastata haluttua organisaatiokulttuuria, koska on vaikea 

luoda ja säilyttää organisaatiokulttuurin mukaista käyttäytymistä, mikäli organisaation 

toiminnot ja rakenteet eivät tue sitä (Slater & Narver 1995, 67).   

 

3.2.1 Valtuuttaminen 

 
Päätöksenteon keskittyminen ylimmän johdon tasolle estää markkinaorientaation 

kehittymistä yrityksessä. Mitä enemmän päätöksenteko on hajautettu, sitä enemmän koko 

organisaatio käyttää informaatiota, joten informaation tuottaminen ja jakaminen 

organisaatiossa lisääntyy (Jaworski & Kohli 1993, 56). Markkinoiden ennakointikyvylle 
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suotuisan ilmapiirin voidaankin sanoa vallitsevan silloin, kun organisaatiossa 

valtuutetaan työntekijät tekemään päätöksiä ja heidät otetaan laajamittaisesti 

päätöksentekoprosessiin mukaan (Day 1994, 46). 

 

3.2.2 Desentralisaatio 

 
Markkinoiden ennakointikykyä edistävät sellaiset organisaatiorakenteet, jotka 

mahdollistavat eri osastojen ja eri toimintojen väliset toimenpiteet ja aktiviteetit (Kok & 

Hillebra 2003, 151). Desentralisaatiolla tarkoitetaan päätöksenteon hajauttamista 

ylimmältä johdolta organisaation muille tasoille. Desentralisaation mittareita ovat 

henkilöstön mahdollisuus toimia itsenäisesti, osallistua päätöksentekoon sekä tehdä 

itsenäisiä päätöksiä (Jaworski & Kohl 1993, 67 – 68).  Desentralisoidussa organisaatiossa 

toimivat yksilöt ymmärtävät paremmin keskinäisen riippuvuutensa ja jakavat 

informaatiota sekä ovat halukkaampia toimimaan yhteistyössä ylläpitääkseen tehokkuutta 

organisaatiossa. Informaation jakaminen, toimiva kommunikaatio ja horisontaalinen 

organisaatiorakenne ovat desentralisoidun organisaation piirteitä (Slater & Narver 1995, 

69).   

 

Horisontaalisella organisaatiorakenteella tarkoitetaan organisaatiota, joka on organisoitu 

prosesseittain ja tiimeittäin matalalla hierarkialla. Tutkimusten mukaan horisontaalinen 

organisaatiorakenne on tehokkain organisaatiorakenne markkinoiden ennakointikyvyn 

edistämiseen (mm. Foley & Fahy 2004, 227;  Slater & Narver 1994, 23). Yli yrityksen 

osastorajojen ylittyvät tiimit pystyvät huomattavasti nopeammin reagoimaan 

markkinoiden muutoksiin kuin perinteisesti toimintokohtaisesti jaetut yritykset (Slater & 

Narver 1994, 24). Näin voimmekin päätellä, että desentralisaatio edistää markkinoiden 

ennakointikykyä (Foley & Fahy 2004, 227).  
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3.2.3 Organisaation ryhmädynamiikka ja osastojen välinen yhteistyö  

 
Organisaation ryhmädynamiikalla ja osastojen välisellä yhteistyöllä on havaittu olevan 

vaikutusta markkinoiden ennakointikyvyn kannalta. Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan 

osastojen välisen virallisen ja epävirallisen vuorovaikutuksen ja suhteiden sujuvuutta. 

Osastojen väliset konfliktit estävät merkittävästi markkinaorientaation kehittymistä 

yrityksessä ja vähentävät kommunikointia osastojen välillä vaikuttaen näin negatiivisesti 

markkinatiedon jakamiseen yrityksessä (Jaworski & Kohli 1993, 55). Osastojen välisiä 

konflikteja voi syntyä yksittäisten osastojen luonnollista halusta olla tärkeämpi ja 

vaikutusvaltaisempi kuin muut organisaation osastot (Kohli & Jaworski 1990, 9). 

Osastojen väliset konfliktit eivät vaikuta informaation hankintaan, sillä ne eivät haittaa 

yksittäisen osaston sisäistä toimintaa (Jaworski & Kohli 1993, 56).  

 

Organisaation laajuinen yhteenkuuluvuuden tunne edistää tiedon jakamista ja 

hyödyntämistä sekä markkinaorientaation ja älykkyyden syntymistä (Jaworski & Kohli 

1993, 56; Kohli & Jaworski, 1990; 9). Mitä enemmän organisaation jäsenet ovat 

yhteydessä toisiinsa virallisten tai epävirallisten suorien kontaktien kautta, sitä enemmän 

organisaatiossa syntyy tiedon jakamista ja ennakoivia toimenpiteitä (Jaworski & Kohli 

1993, 56). 

	  

3.2.4 Formaalisuus 

 
Yrityksen formaalisuuden vaikutuksesta markkinoiden ennakointikykyyn ja 

markkinaorientaatioon ollaan oltu tutkimuksessa eri mieltä (Foley & Fahy 2004, 225). 

Formaalisuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin yrityksen roolit, arvovaltasuhteet, 

kommunikaatio, normit, sanktiot ja käytännöt ovat sääntöjen määrittämiä (Jaworski & 

Kohli 1993, 56). Vaikka perinteisesti ajatellaan, että säännöt ja niiden noudattaminen 

tekevät yrityksestä byrokraattisen, on huomattu, että itse formaalisuutta tärkeämpää on 

tutkia formaalisuuden luonnetta  (Foley & Fahy 2004, 225). Formaalisuus voi vähentää 

markkinainformaation tuottamista, koska se ei perinteisesti ole tukenut innovatiivista 
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käyttäytymistä, jota markkinainformaation tuottaminen vaatii (Jaworski & Kohli 1993, 

56). Organisaation nojaamisen sääntöihin on tyypillisesti katsottu tekevän organisaatiosta 

vähemmän mukautuvan ulkoisiin muutoksiin (Jaworski & Kohli 1993, 63).  

 

Tutkimusten mukaan formaalisuus voi kuitenkin jopa lisätä markkinaorientoituneisuutta, 

sillä se voi helpottaa organisaation reagointia markkinatietoon. Lisäksi formaalisuutta 

voidaan hyödyntää yrityksessä  markkinaorientaation vahvistamiseen (Foley & Fahy 

2004, 225;  Jaworski & Kohli 1993, 56; Kohli & Jaworski 1990, 11). Johto voi 

esimerkiksi määrätä, että yrityksessä tulee olla joka kuukausi tiimitapaamiset, joissa 

tuorein markkinatieto jaetaan koko tiimille ja näin ollen helpotetaan markkinatiedon 

leviämistä organisaatiossa (Foley & Fahy 2004, 225;  Jaworski & Kohli 1993, 63). 

Näiden hyötyjen valossa voidaan esittää, että positiivinen formalisaatio itse asiassa lisää 

markkinoinnin ennakoimiskykyä yrityksessä (Foley & Fahy 2004, 227).  

	  
3.2.5 Palkitseminen 

 
Se, miten organisaation jäseniä palkitaan ja mitä asioita heidän toiminnastaan mitataan, 

antaa  signaalin siitä, miten heidän toivotaan toimivan.  Yrityksen mittaamis- ja 

palkitsemismenetelmät ovat siis välineitä työntekijöiden käyttäytymisen muokkaamisessa 

(Jaworski & Kohli 1993, 56). Palkitsemisjärjestelmät toimivat keinona lisätä 

henkilöstöltä haluttua kulttuuria ja toimintatapoja (Gray & Hooley 2002, 983). 

Palkitsemisjärjestelmillä on tärkeä merkitys esimerkiksi valtuuttamisen tukemiseen 

organisaatiossa (Day 1994, 47). 

 

Websterin (1988) mukaan avain markkinaorientoituneen liiketoiminnan kehittämiseen 

löytyy “inhimillisistä tekijöistä” eli siitä, miten johtoa arvioidaan ja mitkä ovat 

palkitsemisen kriteerit. Mikäli johtoa arvioidaan perustuen lyhyen tähtäimen 

kannattavuuteen ja myyntiin, he todennäköisesti myös keskittyvät näihin asioihin ja 

laiminlyövät markkinaperusteisia tekijöitä kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyyden 
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kehittymistä (Jaworski & Kohli 1993, 56). Mikäli yrityksen palkitsemisjärjestelmä ei 

nojaa markkinaperäisiin palkitsemisperusteisiin kuten asiakastyytyväisyyteen, tulisi 

palkitsemiskriteereihin ottaa käyttöön sellaisia määreitä (Kok & Hillebra 2003, 151;  

Pulendran, Speed & Widing 2003, 135).  

 

Palkitsemisjärjestelmillä voidaan tehdä kokeilut ja epäonnistumiset psykologisesti 

hyväksyttäviksi ja turvallisiksi (Baker & Sinkula, 2007, 330). Innovatiivisuutta lisääviä 

palkitsemisjärjestelmät voivat olla esimerkiksi erilaiset aloite- ja 

kehitysehdotuskannusteet, jotka motivoivat markkinoiden ennakointitietoon perustuvien 

ideoiden jakamiseen (Pulendran ym. 2003, 135). 

 

Kok ja Hillebra (2003, 150–151) näkevät yrityksen työntekijöiden 

palkitsemisjärjestelmien toimivan tehokkaana tiedon tuottamisen menetelmänä. Heidän 

mukaansa organisaatiota ohjaa tiedon tuottamiseen se, että työntekijöitä palkitaan 

asiakastyytyväisyyden, koulutusohjelmien, harjoittelujen ja ulkoisten kumppaneiden 

kanssa tehdyn yhteistyön perusteella (Kok & Hillebra 2003, 151). Tästä voidaankin 

päätellä, että markkinaperusteisten tekijöiden kuten asiakastyytyväisyyden käyttö 

arvioimisessa ja palkitsemisen perusteena vaikuttaa markkinoiden ennakointikykyyn 

yrityksessä (Day 1994, 46; Foley & Fahy 2004, 225;  Jaworski & Kohli 1993, 56;  Kok 

& Hillebra 2003, 151).   

 

3.3 Organisaatiokulttuuri 

 
Kulttuurilla tarkoitetaan organisaation syvään juurtuneita, yhteisesti jaettuja arvoja ja 

uskomuksia, jotka auttavat yksilöitä ymmärtämään organisaation toimintaa ja asettavat 

käyttäytymisen normit organisaatiolle (Despandé ym. 1993, 24). Organisaatiokulttuuri 

muodostaa kolmannen dimension markkinoiden ennakointikykyyn vaikuttavista 

tekijöistä. Jokaiselle yritykselle  on kriittistä rakentaa sellainen yrityskulttuuri, joka 
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maksimoi organisaation oppimiskyvyn siinä, miten luoda kestävää kilpailuetua 

ylivoimaisen asiakasarvon tuottamisen kautta (Slater & Narver 1995, 63).  

 

Slaterin ja Narverin (1995) mukaan markkinoiden ennakointikyky vaatii kaksi kulttuurin 

avainelementtiä.  Nämä ovat markkinaorientaatio ja yrittäjähenkisyys (Slater & Narver 

1995, 67). Muita markkinoiden ennakointikykyä edistäviä tekijöitä organisaatiokulttuurin 

tasolla on tunnistettu olevan asiakasorientoituneisuus (Kok & Hillebra 2003, 147) sekä 

kilpailijaorientoituneisuus (Foley & Fahy 2004, 226).  

 

Markkinaorientoitunutta yrityskulttuuria kuvaa avoin ilmapiiri, jossa voidaan jakaa 

informaatiota asiakkaista sen sijaan, että yritettäisiin pitää kaikki tieto itsellä (Foley & 

Fahy 2004, 226). Markkinaorientaatiolla on havaittu olevan myös muita positiivisia 

vaikutuksia kuin pelkästään yrityksen suorituskyvyn parantuminen. Sen on todettu 

johtavan myös työntekijöiden suurempaan sitoutuneisuuteen yritykseen sekä parempaan 

motivoitumiseen yhteisen päämäärän puolesta (Jaworski & Kohli 1993, 57).  Menon ja 

Varadarajan (1992, 64) käsittelevät markkinaorientaatiota innovatiivisena kulttuurina, 

joka edistää informaation jakamista ja informaation käyttämistä.  

 

Markkinaorientoitunut kulttuuri voi saavuttaa parhaimman vaikutuksen organisaatiossa 

silloin, kun se on yhdistetty organisaatiossa vallitsevaan yrittäjähenkiseen ilmapiiriin ja 

siihen sopiviin organisatorisiin rakenteisiin, prosesseihin ja toimintoihin (Slater & Narver 

1995, 63; Weerawardena & O’Cass 2003, 420). Yrittäjähenkisellä organisaatiokulttuurilla 

tarkoitetaan organisaatiokulttuuria, joka eroaa innovatiivisuudellaan, korkealla 

riskinsietokyvyllään ja proaktiivisella toiminnallaan sekä kyvyllään vastata muutoksiin 

(Weerawardena & O’Cass 2003, 420). Markkinaorientaatiota on käsitelty tarkemmin 

kappaleessa 2.2.  
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3.3.1 Asiakasorientoituneisuus 
 

Markkinaorientoituneet arvot ja normit yrityksessä ovat edellytys 

markkinaorientoituneelle organisaatiokulttuurille ja markkinoiden ennakointikyvylle 

(Foley & Fahy 2004, 226; Slater & Narver 1995, 67). Markkinaorientoituneet arvot ja 

normit ohjaavat informaation hankintaa ja tulkintaa niin, että markkinainformaation rooli 

ja tärkeys ymmärretään organisaatiossa (Kok & Hillebra 2003, 147). Tämä luo 

oikeanlaisen kulttuurisen pohjan markkinoiden ennakoinnin toteuttamiselle (Slater & 

Narver 1995, 63).  

 

Markkinaorientoituneet arvot ja normit tarkoittavat yksilöllisiä ja organisaation sisällä 

jaettuja uskomuksia siitä, että asiakkaan tulee olla kaiken yrityksen toiminnan keskiössä 

(Kok & Hillebra 2003, 147) eli yrityksen tulee olla asiakasorientoitunut ja  jatkuvasti 

sitoutunut ylivoimaisen asiakasarvon tuottamiseen. Arvon tuottaminen vaatii 

informaation keräämistä asiakkaista, kilpailijoista sekä muista tärkeistä sidosryhmistä ja 

markkinoihin vaikuttajista (Slater & Narver 1994, 22). Markkinainformaation pohjalta 

toimiminen vaatii taas yritystä, joka arvostaa riskinottoa ja proaktiivista toimintaa (Slater 

& Narver 1995, Hurley & Hult 1998).  

 

Asiakasorientoituneisuudella tarkoitetaan sitä, että organisaatiossa ymmärretään tarpeeksi 

asiakkaita, jotta heille voidaan luoda ylivoimaista asiakasarvoa (Narver & Slater 1990, 

21). Markkinaorientoituneen yrityksen tulee jatkuvasti tarkkailla asiakkaiden sitoutumista 

ja käyttäytymisen muuttumista sekä pyrkiä parantamaan asiakastyytyväisyyttä (Kok & 

Hillebra 2003, 147).  

 

3.3.2 Kilpailijaorientoituneisuus 

 
1990-luvun markkinaorientaation tutkimus on keskittynyt hyvin pitkälti yrityksen 

sisäisiin kykyihin markkinaorientaation ja markkinoinnin ennakoimiskyvyn 
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kehittymisessä. 2000-luvulla yrityksen ulkoisten tekijöiden kuten asiakkaiden ja 

kilpailijoiden sekä muiden sidosryhmien merkitystä informaation tuottamisessa on 

nostettu esille enenevissä määrin. Kilpailijaorientoituneisuus on tärkeä osa 

markkinointiorientoituneen kulttuurin muodostumista. Kilpailijaorientoituneisuus on sitä, 

että organisaatio ymmärtää kilpailijoidensa heikkouksia ja vahvuuksia sekä pitkän 

tähtäimen kyvykkyyksiä ja strategioita (Narver & Slater 1990, 21–22). Tieto kilpailijoista 

muodostaa tärkeän osan markkinatiedon hankintakenttää. Mitä laajemmin yritys tekee 

kilpailijatutkimusta, sen parempi markkinoiden ennakointikyky sillä on (Foley & Fahy 

2004, 226), sillä sitä paremmin yritys pystyy ennakoimaan kilpailijan toimia ja sitä 

nopeammin tekemään heidän yrityksensä luoda kilpailuetua tyhjäksi (Slater & Narver 

1994, 23).  

 

3.3.3 Yrittäjähenkisyys 

 
Todellisessa oppivassa organisaatiossa on menossa jatkuvasti aktiivinen kokeilemisen 

prosessi, johon kuuluu onnistuneiden ja epäonnistuneiden toimien tunnistaminen sekä 

halu valvoa tuloksia ja toimia niiden pohjalta (Day 2002, 245). Yrittäjähenkisyys näkyy 

yrityksessä kasvaneena riskinottokykynä sekä avoimuutena uusien innovaatioiden 

tuottamiseen (Weerawardena & O’Cass 2003, 420). Markkinoiden muutoksiin 

vastaaminen vaatii aina jonkin verran riskinottoa.  

 

Mikäli yrityksen johto on haluton ottamaan riskejä, sitä epätodennäköisemmin yritys 

reagoi asiakkaiden muuttuneisiin mieltymyksiin (Jaworski & Kohli 1993, 63).  Mikäli 

ylin johto on valmis ottamaan riskejä ja hyväksymään satunnaisia epäonnistumisia, myös 

alemman portaan johtotason henkilöt ovat valmiimpia  tekemään uusia ehdotuksia ja 

hakemaan ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Mikäli ylin johto on vuorostaan 

haluton ottamaan riskejä ja hyväksymään epäonnistumisia, alaiset ovat vähemmän 

kiinnostuneita etsimään tietoa markkinoilta ja hakemaan ratkaisuja muutoksiin 

asiakkaiden tarpeissa (Jaworksi & Kohli 1993, 55;  Kohli & Jaworski 1990, 8–9).  
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3.4 Markkinainformaatio 

 

Markkinoiden ennakointikyky on osa oppimisprosessia, jossa organisaatio kerää 

informaatiota tullakseen enemmän tietoiseksi mahdollisuuksista luoda asiakasarvoa 

asiakkailleen ja pystyäkseen positioimaan itsensä hyödyntäen löydettyjä mahdollisuuksia. 

Informaation hankkimisen, jäljittämisen, varastoinnin ja jakamisen tietokantojen ja 

muiden välineiden avulla on aikaisempien tutkimusten perusteella todettu olevan 

oleellinen osatekijä asiakkaiden sitouttamisen kannalta. Näin ollen voidaan sanoa, että 

markkinainformaatiojärjestelmien kehittäminen yrityksessä vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen markkinoiden ennakointikykyyn (Foley & Fahy 2004, 227). 

 

3.4.1 Informaatiojärjestelmät 
 

 Yritysten tekemä strateginen suunnittelu edellyttää kehittynyttä 

markkinainformaatiojärjestelmää. Mitä kehittyneemmät informaatiojärjestelmät 

yrityksessä on, sitä markkinaorientoituneempi yritys on (Foley & Fahy 2004, 226). 

Etenkin prosessijohtamisorientoituneet markkinalähtöiset tutkijat (kuten Golann 2006) 

korostavat informaatioteknologian merkitystä markkinaorientaation ja markkinoiden 

ennakoinnin kannalta.  

 

Markkinainformaatiojärjestelmät voivat olla yrityksen käytäntöjä, manuaaleja, työkaluja, 

tietokantoja tai ohjelmistoja, jotka yksityiskohtaisesti ohjaavat informaatioprosesseja 

(informaation hankintaa, tulkintaa ja jakamista, ks. kappale 3.1.1) organisaatiossa (Kok & 

Hillebra 2003, 150). Informaatioteknologian kehittyminen on mullistanut markkinoiden 

ennakoimisprosessin ja tiedon jakamisen täydellisesti kuluneiden vuosien aikana (Day 

2002, 251;  Day 1994, 49). Se on mahdollistanut esimerkiksi laaja-alaisten tietokantojen 

syntymisen, mikä yhdistää eri organisaation toiminnot jakamalla tietoa nopeasti ja 

säilyttämällä tietoa kaikille helposti jaettavassa muodossa. Lisäksi teknologian 

kehittyminen on mahdollistanut reaaliaikaisen tiedon keräämisen yksittäisistä asiakkaista 



 

 

48 

sekä vähentänyt asiakastiedon käsittelemisen kustannuksia ja virheellisyyksiä. Näiden 

avulla asiakkaista saadaan esimerkiksi yksityiskohtaista tietoa markkinointiohjelmien 

suunnitteluun ja myynnin työkaluksi sekä mahdollistetaan asiakkaan ja jakelukanavan 

entistä parempi integraatio (Day 1994, 49).  

 

Pelkkä informaatiojärjestelmän rakentaminen organisaatioon ei riitä. Yrityksen yksi 

tärkeimmistä kyvykkyyksistä on tunnistaa, millaista tietoa tulee kerätä ja milloin tietoa 

tarvitaan. Yrityksen tulee esimerkiksi tietää, tuleeko tietoa kerätä yhden asiakkaan, 

markkinasegmentin vai koko markkina-alueen tasolla. Tämän lisäksi yrityksen täytyy 

myös tietää, miten tarvittu tieto hankitaan. Mikäli yritys ei tiedä, miten tarvittua tietoa 

hankitaan, jotta tieto on todenmukaista, se voi aiheuttaa kohtalokkaita vaikutuksia 

reagointi- ja tulkintavaiheessa (esim. Kok & Hillebra 2003, 148–149).  

 

Tärkeää on myös markkinainformaation prosessointi tiedoksi (knowledge) sekä tämän 

tiedon levittäminen läpi organisaation niin, että kaikki työntekijät voivat tiedon avulla 

edistää asiakastyytyväisyyttä (Day 2002, 251). Markkinaorientoituneessa yrityksessä 

tulee olla avoin ilmapiiri, jossa voidaan jakaa informaatiota asiakkaista sen sijaan, että 

yritettäisiin pitää kaikki tieto itsellä (Foley & Fahy 2004, 226). Markkinaorientoituneet 

yritykset eivät kärsi tiedon jakamisen ongelmista. Sen sijaan informaatio on laajasti 

jaettu, sen arvo on yhteisesti organisaatiossa tunnustettu ja kaikki, jotka tietävät 

omaavansa potentiaalista tietoa, ovat valmiita sitä jakamaan (Day 1994, 44). Yrityksen 

sisällä eri osastojen kulttuuriset erot voivat vaikeuttaa tiedon jakamista, jolloin tärkeää on 

pohtia sitä, missä muodossa informaatiota jaetaan eteenpäin. Ongelmiin erilaisista 

mentaalisista malleista (ks. kappale 3.1.2) törmätään helposti esimerkiksi 

markkinointiosaston ja tuotekehityksen välillä (Kok & Hillebra 2003, 149).  
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 4 EMPIIRINEN OSUUS 

 
 

4.1 Lähestymistapa ja tutkimusmenetelmä 

 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään tutkielman tieteellistä lähestymistapaa sekä 

tutkimusmenetelmää, jotka perustuvat hermeneuttiseen paradigmaan.  

 
4.1.1 Laadullinen tutkimus ja hermeneutiikka 

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu laadullinen tutkimus, koska tutkimuksen 

yhtenä pyrkimyksenä on ymmärtää ja kuvata todellisen maailman toimintaa (Eskola & 

Suoranta 1998, 61). Laadullinen tutkimus soveltuu tutkimuksessa käsiteltävän ilmiön 

tutkimiseen, koska sen avulla voidaan ymmärtää monimutkaisia ja vaikeasti 

hahmotettavia kokonaisuuksia (Gummesson 2005, 312). Laadullisen tutkimuksen avulla 

tutkimusongelmaa on mahdollista lähestyä sisältäpäin ja nähdä, mitä ilmiössä 

todellisuudessa tapahtuu (Gillham 2000, 11). Tutkimuksen tavoitteena on tulkita case-

yrityksen johtoryhmän hahmottaman käsityksen kautta tutkittavan yrityksen 

markkinoiden ennakointikykyä. Näin ollen laadullinen tutkimusote on erittäin hyvä 

valinta tutkimusotteeksi, sillä Alasuutarin (1999, 83) mukaan laadullinen tutkimusote 

soveltuu erityisesti tämän kaltaiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan ihmisten muodostamia 

merkitysrakenteita, eli sitä, miten hahmotamme ja jäsennämme asioita ympäristössämme. 

Gummessonin (2000, 18) mukaan tieteellisillä paradigmoilla on merkitys ”edustaa 

ihmisten arvoja, normeja, standardeja, referenssipisteitä, preferenssejä, ideologioita, 

myyttejä, teorioita sekä muita hyväksyttyjä menetelmiä hallinnoida heidän ajatuksia ja 

toimintoja”. Tieteen paradigmat voidaan yksinkertaistaen jakaa positivistiseen ja 

hermeneuttiseen paradigmaan (Gummesson 1991, 51). Tämä tutkimus edistää 



 

 

50 

jälkimmäistä, hermeneuttista paradigmaa, jonka tavoitteena on ymmärtää ja löytää 

merkityksiä tutkittavalle ilmiölle (Gummesson 2005, 311).  

 

4.1.2 Metodi: Tapaustutkimus 

 
Tutkimuksen metodiksi on valittu tapaustutkimus (case-study), koska se soveltuu 

tutkimuksiin, joiden päämääränä on ilmiön ymmärtäminen. Tapaustutkimuksen 

tavoitteena on tutkia ilmiötä todellisessa kontekstissa ja antaa kokonaisvaltainen näkemys 

ilmiöön vaikuttavista suhteista ja tekijöistä (Gummesson 2001, 34–35). Tapaustutkimus 

tuottaa tutkijalle dataa todellisesta maailmasta, jonka avulla voidaan muodostaa 

konsepteja tai jota vasten teoriaa voidaan heijastaa (Gummesson 2005, 324). 

Tapaustutkimuksessa on esiymmärryksellä merkittävä osuus. Esiymmärryksellä viitataan 

tutkimusta suorittavan henkilön tietämykseen, näkemykseen ja kokemuksiin ennen 

tutkimusprosessin aloittamista (Gummesson 2000, 57–67).  

 

Tapaustutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman 

monitahoinen näkemys ilmiöstä omassa kontekstissaan. Tapaustutkimuksen avulla on 

myös mahdollista pureutua tutkittavaan ilmiöön erittäin läheltä (Halinen & Törnroos  

2005). Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa monipuolinen kuvaus markkinoiden 

ennakointikyvystä case-yrityksessä. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin itse tutkittavassa 

ilmiössä, ei tutkittavassa case-tapauksessa. Tällä perusteella tutkimuksen voidaan sanoa 

olevan instrumentaalinen (Denzin & Lincoln 1994, 237).  

 

4.1.3 Empiirisen datan keräys 
 
 
Pääasiallinen empiirisen datan keräys toteutettiin fokusryhmäkeskustelun avulla. Kuten 

fokusryhmähaastattelussa, fokusryhmäkeskustelussa ryhmä ihmisiä tuodaan yhteen 

keskustelemaan kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Fokusryhmäkeskustelun 

tavoitteena on luoda keskustelulle avoin ilmapiiri, jossa moderaattori toimii ainoastaan 

aihepiirin esittelijänä ja vastaa siitä, että keskustelu pysyy aihepiirissä (Boddy 2005, 251-

252).  
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Fokusryhmän muodosti Tallink Siljan johtoryhmä, joka käsittää 12 henkilöä yrityksen 

ylimmästä johdosta. Fokusryhmäksi valittiin johtoryhmä, koska tutkimukseen haluttiin 

saada kokonaisvaltainen, koko organisaation kattava näkemys käsiteltävänä olevasta 

asiasta. Tavoitteena oli lisäksi saada esiin tutkittavan ilmiön eri näkökulmat, koska 

johtoryhmän muodostavat yrityksen eri yksiköistä ja toiminnoista vastaavat henkilöt. Se, 

että ryhmän muodostavilla jäsenillä on erilaiset roolit ja vastuualueet lisäävät datan 

rikkautta. Datan rikkaus on tutkimuksen kannalta tärkeää, koska tutkimuksen tavoitteena 

on ymmärtää monitahoista ilmiötä, joka ilmenee monitasoisesti yrityksen eri toimintojen 

kautta.  

 

Datan rikkautta lisäämässä ja analyysin luotettavuutta tukemassa käytettiin lähteenä 

lisäksi Synergoksen toimesta case-yrityksessä toteutettua Toiminnan ja uudistamisen 

kehittämistarve -kyselyä. Kysely toteutettiin osana Tampereen yliopiston ja Tutkimus- ja 

koulutuskeskus Synergoksen  vetämää TEKES-rahoitteista tutkimusprojektia: Market 

sensing ja arvoinnovaatiot matkailuyritysten arvoketjujen kilpailuetuina  

–tutkimushanketta, johon myös tämä tutkimus kuuluu. Toiminnan ja uudistamisen 

kehittämistarve –kyselyn tavoitteena oli saada selville henkilöstön näkemys Tallink Siljan 

markkinoiden ennakointikyvyn tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kysely 

toteutettiin vuonna 2009 ja siihen vastasi 343 henkilöä Tallink Siljan maaorganisaatiosta 

ja Silja Serenaden henkilöstöstä. Kyselystä saatiin tutkimusta varten käyttöön laadulliset 

vastaukset, jotka tutkija itse litteroi tutkimuksessa hyödynnettävään muotoon. Yrityksen 

johtoryhmän keskuudessa toteutetusta fokusryhmäkeskustelusta saadun analyysin 

tuloksia reflektoidaan henkilöstökyselystä nousseiden henkilöstön mielipiteiden kautta.  

 

4.2 Tutkimusprosessin kuvaus 
 
Fokusryhmäkeskustelu toteutettiin 27.2.2009 Tallink Siljan pääkonttorilla. Empiirisen 

datan analysointia varten valittiin johtamiskognitiivinen näkökulma (Hamsen & Jensen 
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2004, 535). Tavoitteena oli muodostaa näkemys johdon mentaalisista ajatusmalleista 

paljastamalla näkemyksiä markkinoiden vaatimusten ja yrityksen kykyjen välisestä 

suhteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että johdolle ei määritelty lähtökohtaisesti valmiiksi 

vaadittuja kykyjä tai kyvykkyyksiä, joissa suoriutumistaan heidän tulisi arvioida, vaan 

vaadittavat kyvyt jätettiin johdon tunnistettavaksi itse. Tämä lähestymistapa mahdollistaa 

yrityksen todellisten kykyjen tunnistamisen (Hamsen & Jensen 2004, 535).  

 

Edellisessä kappaleessa kuvaillun lähestymistavan vuoksi varsinaista kyselylomaketta ei 

ollut, koska pyrkimyksenä oli luoda keskustelulle avoin ilmapiiri, jossa keskustelua 

ohjataan ainoastaan teemojen kautta. Keskustelua varten laadittiin muutama avoin 

kysymys keskustelun syntymisen helpottamiseksi. Keskustelun teemat ja avoimet 

kysymykset tehtiin kirjallisuuskatsauksen ja aikaisemman tutkimuksen avulla 

muodostetun tutkijan esiymmärryksen perusteella. Fokusryhmäkeskustelun runko on 

nähtävillä liitteessä 1.  

 

Ennen varsinaista datan keräystä suoritettiin kaksi pilottikeskustelua. Pilottien pohjalta 

muokattiin keskusteluaiheiden käsitteistöä. Muuten pilotit eivät antaneet tarkkaa käsitystä 

varsinaisesta datankeruutilanteesta, koska fokusryhmäkeskustelun luonteen vuoksi 

keskustelun tarkkaa sisältöä ei voida etukäteen ennakoida.  

 

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli noudattaa tutkimuksessa induktiivista 

lähestymistapaa. Induktiivisen tutkimuslogiikan tavoitteena on tuottaa teoriaa 

systemaattisesti datan kautta. Induktiivisen lähestymistavan vastakohtana on 

deduktiivinen lähestymistapa, jossa nykyisestä teoriasta luodaan vakaita oletuksia, jota 

vasten dataa heijastetaan (Gummesson 2000, 63). Induktiivista lähestymistapaa ei 

kuitenkaan voitu noudattaa johtuen siitä, että tutkija joutui selkeästi johdattelemaan 

fokusryhmäkeskustelun teemoja aikaisemman tutkimuksen pohjalta muodostetun tutkijan 

esiymmärryksen pohjalta. Empiirisellä datalla on kuitenkin ollut keskeinen rooli 

teoreettisen viitekehyksen rakentamisen kannalta. Tutkimus on näin ollen induktiivisen ja 

deduktiivisen tutkimuksen välimuoto eli abduktiivinen  (Eriksson & Kovalainen 2008, 
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22–24). Abduktiivinen lähestyminen sallii huomattavan suuremman keskustelun teorian 

ja datan välillä kuin induktiivinen tai deduktiivinen lähestymistapa. Tutkija kulkee 

abduktiivisessa lähestymistavassa jatkuvasti edestakaisin eri tutkimusprosessien välillä 

(Dubois & Gadde 2002, 553). Tutkimuksen rakentumisen syklisyys onkin tunnistettavissa 

abduktiiviseksi, jossa teoreettisen ja empiirisen ymmärryksen muodostaminen on 

punoutunut yhteen.  

 

4.3 Tutkimusaineiston analysointi ja arviointi 

 
Tutkimusaineiston voidaan sanoa täyttäneen sille asetetut empiirisen datan keräyksen 

vaatimukset. Keskustelu pysyi valituissa teemoissa ja kaikki ennalta määrätyt aihepiirit 

tuli katettua. Käytettävästä ajasta (noin kaksi tuntia) ja ryhmän koon suuruudesta (12 

henkilöä) johtuen keskustelu liikkui paikoin hyvin yleisellä tasolla, eikä keskustelun 

aikana ollut mahdollisuutta pureutua tarkemmin tiettyihin yksittäisiin tekijöihin. Toisaalta 

esiin nousi myös ryhmähaastattelun haittapuolet: johtuen suuresta ryhmäkoosta sekä 

johtoryhmätyöskentelyn luonteesta keskustelu oli varovaista ja keskustelijat pyrkivät 

liikkumaan yleisellä strategisella tasolla. Empirian perusteella voidaan kuitenkin vetää 

tarvittavat johtopäätökset case-yrityksen yleisistä linjoista. Tarkempi pureutuminen olisi 

ainoastaan antanut paremman kontribuution kehitysehdotusten esittelyyn.  

  

Fokusryhmäkeskusteluja toteutettiin ainoastaan yksi kappale ja keskustelutilanne oli 

ainutlaatuinen. Tapaustutkimusten osalta empiirisen aineiston laadulliset vaatimukset 

eroavatkin huomattavasti kvantitatiivisista tutkimuksista, sillä yleinen sääntö empiirisen 

aineiston saturaatiopisteen saavuttamisesta tai tarvittavien tapausten lukumäärästä ei päde 

tapaustutkimuksen osalta (Gummesson 2005, 322). Näin ollen yksi ainoa näyte 

tutkittavasta ilmiöstä voi aiheuttaa saturaatiopisteen.  

 

Tutkimusaineiston keräämisen yhteydessä havaittiin henkilökohtaisesti toteutetun 

empiirisen aineiston keruun hyödyt, joka ilmenee tutkijan mahdollisuutena esittää 
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tarkentavia lisäkysymyksiä. Laadullisen tutkimuksen yksi ominaispiirre onkin se, että 

datan keruu, analysointi ja tulkinta tapahtuu samanaikaisesti, mikä mahdollistaa 

alustavien päätelmien tekemisen jo aineiston keruu vaiheessa.  Näin ollen tutkija voi 

viedä keskustelua eteenpäin tutkimusongelman kannalta mielenkiintoiseksi havaittuun 

suuntaan. Gummesson (2005, 312) puhuukin enemmän datan generoinnista kuin datan 

keruusta. Datan generoinnissa aineisto generoidaan eli tuotetaan vuorovaikutteisesti 

tutkittavien kanssa ja näin ollen tutkimusdata on tutkijan luomaa, minkä vuoksi tutkijan 

läsnäolo on merkittävä läpi koko tutkimusprosessin (Gummesson 2005, 312;  

Gummesson 2003, 486).  
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5 MARKKINOIDEN ENNAKOIMINEN TALLINK 

SILJALLA  

 
 

5.1. Organisatorinen oppiminen 

 
5.1.1 Yhteisen vision ja ajattelutavan jalkauttaminen 

 

Yhteisen vision rooli nousi tärkeään asemaan Tallink Siljalla keskusteltaessa yrityksen 

kyvystä toimia ennakoiden. Kuten kappaleessa 3.1.3 todettiin, yhteisesti määritelty ja 

tunnustettu visio on tärkeä markkinoiden ennakoinnin kannalta, koska tehokas ennakointi 

edellyttää kykyä siirtää markkinainformaatio päätöksentekoprosessiin asti (Kok & 

Hillebra 2003, 150). Visio nähtiin Tallink Siljan johdossa tärkeänä tekijänä, jonka 

tehtävänä on viedä organisaatiota oikeaan suuntaan ja ohjata sen toimia ennakoidusti.  

 

”Meillä pitää olla selkeä strategia, mitä me halutaan. Sitä ei voida muutella ja 
vaihdella päivittäin…Muuten ollaan aivan sekaisin siitä, mitä pitäisi tehdä, mikäli 
emme ole yhdessä miettineet, mitä pitäisi tehdä. Kaikki tietää, mikä on tavoite. 
Mutta meidän tulee päättää, mitkä ovat meidän ratkaisut siitä, mitä asioita alamme 
painottaa ja se, että oltaisiin yhdessä mietitty sitä, mihin me yhdessä tähdätään.” 
        Johtoryhmän jäsen G 

 

Yhteinen visio ei johdon mukaan ole vielä toteutunut niin, että sitä olisi voitu hyödyntää 

systemaattisesti oppimisprosessin eteenpäin vievänä voimana. Johto nimesi paljon 

epävarmuutta aiheuttaneen Tallink Siljan yhdistymisen vuonna 2007 tehneen käytännön 

tasolla vaikeaksi yhteisen vision muodostamisen ja sen jalkauttamisen. Henkilömuutosten 

ja irtisanomisten vuoksi yhteisen vision rakentamiseen ei ollut aikaa, resursseja tai 
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yhteistä arvopohjaa. Koska johto muuttui ja oma työpaikka tuntui epävarmalta,  yhteiseen 

visioon uskominen oli heikkoa.  

 

”Kun tulin taloon, tuntui, että henkilökunnalla ei ole uskoa siihen, että missä me 
olemme kahden vuoden päästä.”     Johtoryhmän jäsen B 

 

Johtoryhmässä uskotaan, että yhdistymisen aiheuttamista ongelmista on päästy eteenpäin 

ja pitkäjänteisen vision luomiseen on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin 

aikaisemmin. Johtoryhmän omat arviot vision jalkauttamisen onnistumisesta olivat 

eriäviä. Toisaalta vision täydelliseen jalkautumiseen ei uskottu, mutta kriittisten kausien 

koettiin jo olevan takanapäin. Toisaalta taas uskottiin, että vision jalkauttaminen on 

onnistunut hyvin tiettyjen yksiköiden osalta. Tiettyjen yksikköjen kohdalla työtä saadaan 

tehdä enemmänkin.  

 

”Kaiken muutoksien ja myllerryksen jälkeen luulen, että ollaan päästy siihen 
suuntaan, että johtoryhmän visio tulevaisuudesta vastaa henkilökunnan visiota.”  

Johtoryhmän jäsen E  
 

”Uskon, että siinä on paljon kehittämistä, että saadaan se viesti menemään koko 
organisaatiolle.”      Johtoryhmän jäsen B 

 

Kun vertaa henkilöstökyselyn vastauksia johtoryhmän mielipiteisiin vision jalkauttamisen 

onnistumisesta voidaan huomata, että henkilöstö ei näe tilannetta yhtä positiivisesti 

(Synergos 2009). Henkilökyselyssä tuli selkeästi esille, että henkilöstö toivoi enemmän 

yhteisiä tapahtumia sekä koulutuksia, joissa luotaisiin yhteistä henkeä sekä viestittäisiin 

yhteisistä tavoitteista.  

 

”Yritys voisi järjestää jokin yhteistilaisuuden, missä eri osastot tutustuisivat 
toisiinsa ja kertoisivat omasta osastostaan ja siitä, mitä he tekevät ja odottavat 
muilta osastoilta.”        Vastaaja 210 
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”Ajatus, että olemme kaikki samalla puolella, pyrimme samaan tulokseen, 
emmekä ole toistemme vastustajia, hidastajia.”   Vastaaja 326 

 
Yhteisen vision ja ajatteluntavan jalkauttaminen koetaan haasteelliseksi tehtäväksi 

johtoryhmässä organisaation suuren koon ja sen maantieteellisesti laajan 

levittäytyneisyyden vuoksi. Tallink Siljan palveluntarjonta muodostuu kuudesta 

palvelukokonaisuudesta, joilla jokaisella on omat ominaispiirteensä: matkustajaristeilyt, 

cargo, reittiliikenne, majoituspalvelut (hotellit), matkamyynti sekä kokouspalvelut (AS 

Tallink Group 2010). Lisäksi yritys on organisoitu useiksi, luonteeltaan hyvinkin 

erilaisiksi yksiköiksi. Jokainen laiva muodostaa oman yksikkönsä, jonka lisäksi 

maaorganisaatio vastaa mm. seuraavista osa-alueista: cargo, B-to-B-myynti sekä 

liiketoiminnan tukitoiminnot kuten markkinointi, kirjanpito ja palkanlaskenta. 

Maantieteellisesti toiminta sijaitsee kahdessa eri maassa, mikä tarkoittaa kahta erilaista 

työkulttuuria (AS Tallink Silja 2010).  

 

Edelliset haasteet tekevät entistä tärkeämmäksi yhteisen vision ja ajattelutavan 

jalkauttamisen Tallink Siljalla. Vision jalkauttamisen eteen onkin tehty töitä Tallink 

Siljalla ja sitä varten on kehitetty esimerkiksi ”Viestit kirkkaaksi” -projekti. Projektin 

tiimoilta organisaatiossa on määritelty roolit, vastuut sekä yhteiset tavoitteet ja pyritty 

selkeyttämään niiden merkitystä jokaisen oman työn kannalta. Markkinoiden 

ennakointikykyä edistävää yhteisen vision jalkauttamista voidaan tehostaa juuri 

tämänkaltaisen yritysviestinnän ja johtamistyökalujen avulla (Foley & Fahy 2004, 224). 

Projektin käytännön saavutuksia tässä tutkimuksessa on mahdotonta arvioida. Positiivista 

oli huomata, että ideoita vision viestimisen parantamiseksi löytyi enemmänkin 

johtoryhmästä.  

 

”Ehdotus on, että meillä on vuoden alussa aina tällainen kick off vuodelle, jossa 
kerrotaan, mitä me halutaan ja miten toimitaan. Kaikki pääsisivät kuulemaan, jopa 
toimitusjohtajalta itseltään, mitä ollaan tekemässä.”  Johtoryhmän jäsen B 
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5.1.2 Ylimmän johdon rooli  

 

Ylimmällä johdolla on useita vastuullisia tehtäviä organisaatiossa. Slaterin ja Narverin 

mukaan (1995, 69) johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä markkinoiden ennakoimisen 

kannalta on luoda motivoiva visio organisaatiolle. Edellisessä kappaleessa käsiteltiin 

yhteisen vision jalkauttamista, jossa voidaan todeta olevan puutteita Tallink Siljalla. 

Johtoryhmässä vallitsi yhtenäinen näkemys siitä, että myös vision rakentamista tarvitsee 

kehittää organisaatiossa. Visio tulisi olla selkeämpi ja vision toimeenpanemiseen 

tarvitaan lisää johdonmukaisuutta.  

 

”Tarvitaan johdonmukaisuutta. Tehdään jokin päätös ja mennään 
johdonmukaisesti sitä kohden. ”    Johtoryhmän jäsen F 

 

Ns. motivoivan vision (ks. Slater & Narver 1995, 69) puuttumista perusteltiin haasteilla, 

jotka organisaatiomuutokset ovat asettaneet johtoryhmätyöskentelylle. Muutosten takia 

johtoryhmätyöskentely on ollut sirpaleista, joten vision pitäminen johdonmukaisena ja 

sen viestiminen pitkäjänteisesti eteenpäin henkilöstölle on ollut vaikeaa.  

 

”Johtoryhmätyöskentely ei ole ollut sitä, mitä me ollaan itse haluttu. Kokoonpano 
ja ihmiset ovat muuttuneet. Nyt me alamme pikkuhiljaa pääsemään vauhtiin 
siinä.”         Johtoryhmän jäsen A 

 

Vision toimeenpaneminen ja jalkauttaminen on ensisijaisesti johdon tehtävä (Day 1994, 

47).  Johtoryhmässä esiin tulleiden näkemysten perusteella voidaan sanoa, että johdon 

rooli motivoivan vision jalkauttamisessa on ymmärretty ja se koetaan tärkeäksi asiaksi 

organisaatiossa.  

 

”Meidän on saatava ihmiset innostumaan ja motivoitumaan omasta työstään. Jotta 
he näkevät, että tämä on todella hyvä yritys …ja että täällä on todella hyvä olla 
töissä…ja että me yhdessä luodaan se menestys. ”  Johtoryhmän jäsen B 
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Toisaalta vision jalkauttamisen taakka koettiin kovaksi omilla hartioilla ja henkilöstön 

aktiivisempaa osallistumista jalkauttamisprosessiin toivottiin. Organisaation 

hajanaisuuden vuoksi vision omaksuminen vaatiikin Tallink Siljan henkilöstöltä 

omatoimisuutta sekä itsenäisempää ja aktiivisempaa otetta kuin monessa muussa, Tallink 

Siljaa yhtenäisemmässä, organisaatiossa.  

 

”Mehän olemme kohtalaisen hajallaan tämä yhtiö. Meillä on isoja, erillisiä 
työpisteitä: satamat, jossa on lähtöselvitykset ja rahdit. Meillä on 
puhelinmyyntipalvelu Mikkelissä ja Pasilassa, meillä on Turun myyntikonttori, 
meillä on Espoon myyntikonttori. Vision jalkauttaminen jää johtoryhmän ja 
esimiesten hartioille.”             Johtoryhmän jäsen A 

 
Tallink Siljalla johtoryhmässä nousi esiin selkeästi, että sen sitoutuneisuus ja oma 

esimerkki nähtiin olevan kriittisessä roolissa yhteisen vision jalkauttamisessa koko 

organisaatioon (Foley & Fahy 2004, 224).    

 

”Oma esimerkki on hirveän tärkeä. Se on sitä, että johtoryhmässä määritellään 
selkeät toimintatavat tähän yritykseen. Se antaa puitteet ihmisille tehdä työtä.”   

Johtoryhmän jäsen E 

 

Henkilöstökyselyssä (Synergos 2009) johdolta vaadittiin enemmän johdonmukaisuutta 

päätöksiin, tavoitteiden asettamisen parantamista ja tavoitteiden parempaa 

kommunikointia. Nämä kaikki viestivät johdonmukaisen vision puuttumisesta.  

 

”Enemmän johdonmukaisuutta päätöksiin.”    Vastaaja 104 

 

”Parempi tavoitteiden asetanta ja kommunikointi johdolta. ” 

        Vastaaja 416 
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Johtoryhmässä tunnistettiin hyvin myös johdon ja esimiesten merkitys 

markkinaorientoituneen ilmapiirin luomisessa, joka motivoi työntekijät innovaatioiden ja 

ideoiden kehittämiseen sekä markkinainformaation hankintaan. Markkinaorientoituneen 

ilmapiirin luominen on tärkeää etenkin uusien ideoiden ja innovaatioiden toteuttamiselle 

(Heusinkveld ym. 2009, 511).  

 

”Palaten keskusteluun esimiehen roolista, koen innovatiivisuuden niin, että se 
kuolee helposti, mikäli esimies ei pysty sitä ruokkimaan. Henkilökunnalta tulee 
runsaasti ideoita ja kehitysehdotuksia, mutta niistä pystytään toteuttamaan vain 
pieni prosentti. Ne jää jonnekin. Mikäli hyvästä ideasta pystytään kiittämään, 
vaikka se ei toteudukaan, niin se ei tapa sitä innovatiivisuutta tulevaisuudessa, 
mikä on tärkeää.”       Johtoryhmän jäsen A 

 

Empiirisestä aineistosta näkee selkeästi, että johtoryhmässä tunnettiin vastuuta siitä, 

miten henkilöstö saadaan motivoitumaan oppimaan jatkuvasti uutta. Tämä tukee teorian 

näkemystä siitä, että ylimmällä johdolla on tärkeä tehtävä oppimisorientaation 

toteuttamisessa organisaatiossa (Farrell 2000;  Slater & Narver, 1995).  Johtoryhmässä 

myönnettiin, että yrityksessä on panostettu yhdistymisen tuomien muutosten 

hallinnointiin sekä laivainfrastruktuurin kehittämiseen. Henkilöstöhallinnollisten toimien 

kehittäminen on jäänyt vähäisemmälle huomiolle, mikä on ollut tietoinen valinta. 

Oppimiseen kannustavaan kulttuuriin ei ole ollut resursseja panostaa, mutta haastattelun 

perusteella voidaan kuitenkin tulkita, että selkeitä suunnitelmia oppimisen 

kannustamiseen tulevaisuudessa on organisaatiossa olemassa. Oppimiseen panostamisen 

nähtiin olevan tärkeää, jotta ennakointia voidaan toteuttaa yrityksessä.  

 

”Jos katsoo yrityksen kehitystä 5–6 vuotta taakse päin, me olemme nyt satsanneet 
hirveästi rautaan: uusia laivoja, uusia hotelleja. Seuraavaksi muutama vuosi 
eteenpäin on aika satsata enemmän pehmeisiin ja muihin arvoihin.”  
        Johtoryhmän jäsen A 

 

Haastattelussa nousi esiin se mielenkiintoinen seikka, että Tallink Siljan tapauksessa 

johdolla näyttää olevan erittäin tärkeä asema toimia esimerkkinä ”poisoppimisessa”, joka 
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tarkoittaa omien oletusten ja mentaalisten mallien (ks. mentaaliset mallit, kappale 3.1.2) 

kyseenalaistamista (Slater & Narver 1995, 69; Baker & Sinkula 1999, 423). Niin 

johtoryhmäkeskustelussa kuin henkilöstökyselyssä (Synergos 2009) kävi ilmi, että 

yrityksessä verrataan nykyisiä toimintatapoja vielä usein siihen, miten ennen 

yhdistymistä on toimittu. Tämän lisäksi organisaatiossa vallitsee oletuksia kahden 

erilaisen työkulttuurin toimintatavoista ja niiden sovittamisesta yhteen. Australialaisten 

yritysten markkinaorientoituneisuutta johtamistyylin näkökulmasta tutkinut Farrell 

(2000) on saanut samanlaisia tutkimustuloksia. Hänen mukaan johdolla tulisi olla 

uskallusta haastaa organisaatiossa vallalla olevat näkemykset ja kykyä näyttää esimerkkiä 

poisoppimisessa sekä poistaa kaikki olemassa olevat oppimisen esteet (Farrell 2000, 

216). Ennakkoluulojen poistaminen lähtee ylimmän johdon esimerkistä ja yhteisten 

toimintatapojen löytämisestä (Baker & Sinkula 1999, 423).  

 

”Tähän asti on ollut vallalla ajattelu, että MEILLÄ tehtiin sillain ja on tullut, 
ainakin omasta puolesta voi sanoa, liikaa ajateltua, miten asiat tehtiin ennen. Sen 
sijaan, että oltaisiin keskitytty siihen, miten asiat voidaan tehdä uudella tapaa, 
tehokkaammin ja paremmin.”    Johtoryhmän jäsen F 

 
5.1.3 Ennakkoluulottomuus tiedon hankinnassa 

 
Kilpailijoiden tunnistaminen Tallink Siljalla ei rajoitu ainoastaan pääkilpailijoiden 

tunnistamiseen. Tiedon tuottamisessa hyödynnetään kilpailijakentän ja asiakkaiden 

lisäksi ulkoisia sidosryhmiä kuten jälleenmyyjäverkostoa, matkanjärjestäjiä ja 

kokousasiakkaita sekä valtion julkisia laitoksia, yliopistoja ja konsultteja.  

 

”Lähtökohtahan on se, että tämä on hyvin kilpailtu ala, eikä pelkästään 
laivamatkailu. Meidän kilpailijoita on koko kotimaan matkailu, jopa 
kauppakeskukset. Me taistelemme monen eri asian kanssa siitä samasta 
asiakkaasta ja sen saman asiakkaan lompakosta ja vapaa-ajasta.  Sen takia se on 
iso haaste, että me pystymme kehittämään tuotteita, joista kuluttajat kiinnostuu.” 
        Johtoryhmän jäsen F 
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Kilpailukentän moninaisuutta painotettiin keskustelussa useaan otteeseen. Tämä on hyvä 

asia markkinoiden ennakoimisen perimmäisen hyödyn eli uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen kannalta (Day 2002, 242). 

 

”Kilpailukenttä on niin moninainen, täynnä erilaisia toimijoita. Kilpailijakenttää 
seuraamalla me toisaalta löydetään uusia ajatuksia ja ideoita ja tapoja tehdä 
bisnestä.”       Johtoryhmän jäsen A 

 

Tallink Siljalla on tunnistettu jälleenmyyjien tarjoamat mahdollisuudet tiedon tuottamisen 

kannalta.  

 

”Pitää huomioida, että meillä on hirveän iso jälleenmyyjien verkosto, joilta me 
saamme lisätietoa markkinoista. Eikä tieto jää vain meidän tasolle, vaan saamme 
myös suodattunutta tietoa. Sieltä [jälleenmyyjät] saadaan juuri sellaista tietoa, 
mihin ollaan menossa.”      Johtoryhmän jäsen G 

 
Jälleenmyyjien tuottama tieto on arvokasta, sillä jälleenmyyjäverkosto kattaa laajasti 

yrityksen koko toiminta-alueen ja sen avulla tietoa on mahdollista tuottaa suoraan 

asiakasrajapinnasta. Esimerkiksi Matthyssens, Vandenbempt ja Berghman (2006) ovat 

tutkimuksessaan B-to-B-markkinoiden arvontuotannosta nostaneet tärkeäksi koko 

yrityksen toimialan kattavan markkinoiden ennakoinnin. Avoin tiedon kerääminen ja 

keskusteluyhteyden  rakentaminen tärkeiden asiakassuhteiden ja innovatiivisten 

kumppaneiden avulla on merkittävää asiakasarvon tuottamisen kannalta (Matthyssens 

ym. 2006, 759). Jälleenmyyjien arvo ja potentiaalisuus tiedon tuottajina johtuu suoran 

asiakaskontaktin ja laajan kattavuuden lisäksi siitä, että heillä on myös omat intressinsä 

Tallink Siljan ennakoimisen edistämisessä.  

 

”Aivan uusia ideoita ei ole tullut, mutta sellaisia indikaattoreita vanhan 
kehittämiseen tai kehityksen kiihdyttämiseen. Esimerkiksi he [jälleenmyyjät] 
tietävät, että kehitteillä on joku juttu, mutta että me ei pystytä tai jostain syystä ei 
vain saada sitä asiaa läpi. He ovat hyvin aktiivisia, koska se on myös heidän 
leipä.”        Johtoryhmän jäsen G 
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Jälleenmyyjäverkoston lisäksi potentiaalisiksi ennakointitiedon tuottajiksi tunnistettiin B-

to-B –asiakkaat: palvelujen tuottajat sekä palvelujen tarjoajat. Tämänkaltaisia ovat mm. 

isot charter-asiakkaat sekä ostopuolen kosmetiikka- ja alkoholibrändit. Kuten 

jälleenmyyjäverkoston suhteen, tietoa on enemmän tarjolla kuin mitä ollaan hyödynnetty. 

B-to-B–asiakkaiden tuottamaa tietoa on hyödynnetty jopa vähemmän kuin 

jälleenmyyjäverkoston tuottamaa tietoa.  

 

”Samoin meillä on ostopuolella [paljon tietoutta], vaikka emme hyödynnä sitä 
tarpeeksi. Meillä on maailman suurimmat brändit esim. viina- ja tupakkapuolella. 
Heillähän on runsaasti markkina- ja asiakastietoutta, mutta me emme saa sitä 
riittävästi tänne. Sitä pystyisi kuitenkin enemmän hyödyntämään, että mikä on 
seuraava tuoksu. Tällaista tietoa me saadaan, mikäli me halutaan.” 
         Johtoryhmän jäsen A 

 

Yrityksen avoimuus ja ennakkoluulottomuus näkyy organisaation ihmisten asenteissa ja 

käyttäytymisessä. Esimerkiksi yrityksen suhtautuminen asiakaspalautteeseen on hyvä 

mittari organisaation avoimuudesta ja ennakkoluulottomuudesta – nähdäänkö 

asiakaspalautteet riesana, joita pitää välttää, vai mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa 

(Day 2002, 242). Johtoryhmän haastattelussa pystyi näkemään, että asiakaspalautetta 

pidetään Tallink Siljalla tärkeänä ja kehitettäviin asioihin halutaan puuttua heti.  

 

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus tiedonhankinnassa voi ilmetä myös siinä, että yritys 

on valmis kuuntelemaan oman henkilöstönsä tuottamaa tietoa. Yrityksen avoimuutta 

markkinainformaatiolle voidaan vahvistaa motivoimalla henkilökuntaa raportoimaan 

asiakkuuksien kehittymisestä ja kilpailijoiden toimenpiteistä (Day 2002, 242). Motivointi 

voi tapahtua erilaisin palkitsemisjärjestelmin, joita käsitellään kappaleessa 5.4.5.  

 

Henkilöstötutkimuksen (Synergos 2009) vastauksista voidaan päätellä, että Tallink 

Siljalla henkilöstö seuraa tarkasti kilpailijoiden toimia. Ainoastaan muutamassa 

vastauksessa koettiin, että kilpailijoiden toimien seuranta kuuluu ainoastaan ylimmälle 

johdolle (tutkimukseen vastaajia oli yhteensä 343). Myös asiakkuuksien kehittymistä 
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seurattiin tarkasti ja henkilöstön toivomuksena olikin päästä tuomaan enemmän esiin 

näkemyksiään asiakkaiden käyttäytymisen kehittymisestä. Markkinoiden 

ennakointikyvyn kannalta henkilöstön aktiivisuus on tärkeää, sillä ennakointiprosessin 

tulkintavaiheen (ks. kappale 3.1.1) kannalta oleellista on, että tiedonhankintavaiheessa 

mukana on erilaisia ihmisiä, jotka edustavat eri näkökulmia organisaatiossa.  Näin 

vältetään se, että yritys oppii ainoastaan vähittäisin, adaptiivisin askelin (Slater & Narver 

1995, 65).  

 

Vielä lopuksi voidaan mainita, että Tallink Siljan ennakkoluulottomuus ja avoimuus 

markkinatiedon tuottamisessa näkyy myös yrityksen sitoutumisessa tutkimushanke-

projektiin, jonka osa myös tämä tutkimus on.  

 

5.2.Organisaatiorakenne 

  

5.2.1 Valtuuttaminen 

 
Johtoryhmässä todettiin ennakoimiseen vaikuttavan runsaasti esimiehen toiminta, 

millaisen ilmapiirin hän luo ja miten paljon hän jakaa vastuuta alaisilleen.  

 

”Tähän [ennakointiin kannustava, innovatiivinen ilmapiiri] vaikuttaa esimies ja se 
kuinka paljon hän antaa vastuuta alaspäin. Ihmiset kokevat todella pystyvänsä 
vaikuttamaan asioihin, kun he ovat mukana tekemisessä.”   

Johtoryhmän jäsen E 

 
Tallink Siljan ennakointikyvyn edistämisen kannalta tämän asian tunnistaminen 

johtoryhmän toimesta on tärkeää, sillä työntekijöiden valtuuttaminen on merkittävä 

markkinoiden ennakointikykyä edistävä tekijä (Day 1994, 46).  Johtoryhmän jäsenet 

tunnistivat myös sen, että valtuuttaminen ei toteudu täydellisesti koko organisaation 

tasolla. Esteenä valtuuttamisen täydelliselle toteutumiselle nähtiin yhdistymisen 
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aiheuttamat organisaatiomuutokset. Yhdistyminen on aiheuttanut useita  

uudelleenjärjestelyitä ja muutoksia toimenkuviin.  

 

”Valtuuttaminen on toteutunut osittain ja sen tiedetään johtuvan osittain 
yhdistymisestä.”      Johtoryhmän jäsen E 

 

”Oma toimenkuva oli epäselvä yhdistymisen aikaan. Avoimia asioita oli paljon 
auki ja alkuvaihe kesti suhteellisen pitkään.”  

Johtoryhmän jäsen F 
 

Epäselvyys omasta toimenkuvasta aiheuttaa hankaluuksia valtuuttamisen toimimiselle. 

Mikäli yritys ei kykene antamaan informaatiota, joka auttaa työntekijöitä valvomaan, 

parantamaan ja kontrolloimaan suorituskykyään, ei valtuuttaminen toimi (Day 1994, 47). 

Juuri tämä on haitannut toimivan valtuuttamisen rakentumista Tallink Siljalla. Jotta 

valtuuttaminen saadaan toimimaan Tallink Siljalla markkinoiden ennakointia edistävällä 

tavalla, tulee yrityksessä keskittyä organisaation vakiinnuttamiseen ja informaation 

jakamiseen sekä kommunikaation parantamiseen toimintojen ja osastojen välillä (Day 

1994, 47). Vuoden 2008 aikana toimenkuvat ja toiminnan periaatteet alkoivat vähitellen 

vakiintumaan yrityksessä.  

 

”Kun myllerrys on takana, pystytään keskittymään työntekoon ja porukka on 
vakiintuu. Silloin kommunikaatiokin osastojen sekä muiden maiden välillä 
paranee.”       Johtoryhmän jäsen D 

 

 
Henkilöstötutkimuksen (Synergos 2009) tulokset tukevat johtoryhmän käsityksiä. 

Henkilöstön keskuudessa kaivattiin yleisesti enemmän sitä, että henkilökunnan 

mielipidettä kysyttäisiin ja vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin, kun uusiin 

kehitystoimenpiteisiin ryhdytään yrityksessä. Johdolta toivottiin etenkin, että he 

hyödyntäisivät ja luottaisivat enemmän henkilökunnan osaamiseen ja kokemukseen.  
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”Jaettaisiin vastuuta ja päätöksentekomahdollisuuksia henkilökunnalle.” 
Vastaaja 99 

 
”Henkilöt joilla on käytännön kokemusta jokapäiväisestä myymisestä ja 
asiakaskontakteista, saisivat osallistua heitä koskevien työtapojen ja työvälineiden 
kehittämiseen.”       Vastaaja 192 

   

5.2.2 Desentralisaatio 

 
Johtoryhmän mukaan yrityksessä on helppo toimia itsenäisesti, eikä pienissä asioissa 

tarvitse kysyä aina ylimmältä johdolta lupaa.  Päätöksenteko on helppoa etenkin oman 

osaston tai pienemmän yksikön tasolla. Koko konsernin asioihin vaikuttavan 

päätöksenteon koettiin olevan huomattavasti enemmän keskitettyä ja siihen toivottiin 

enemmän ketteryyttä.  

 
“Mikäli se asia koskee vain sinun omaa osastoa, niin silloinhan voi sanoa heti, että 
tehdään noin, se on hyvä idea. Mikäli asia on isompi ja koskettaa koko yritystä, 
silloin joutuu keskustelemaan asiasta useamman ihmisen kanssa, asiat kestää ja 
voi olla, että asia laitetaan vähäksi aikaa hautumaan. On kuitenkin monia asioita, 
mitä voi käyttää juuri siinä tilanteessa, mikäli se tuntuu sinusta hyvälle.”  
       Johtoryhmän jäsen F 

 

”Lähinnä silloin pystytään reagoimaan, kun se ei koske koko konsernia. Mikäli 
asia koskee koko konsernia, siitä tulee keskustella monen ihmisen kanssa. Mitä 
pienempää yksikköä asia koskee, sitä helpompi on reagoida nopeasti.”  

Johtoryhmän jäsen C 
 

Yleisesti johtoryhmässä oltiin sitä mieltä, että yrityksen desentralisaation taso on 

ennakointia edistävällä tasolla. Haastattelussa ei noussut esiin, että Tallink Siljalla olisi 

organisoitu toimintoja erityisillä osastojen väliset rajat ylittävillä tiimeillä. Kysyttäessä 

horisontaalisesti työtehtäviä ylittäviä toimenpiteitä tai työrooleja tällaisena mainittiin 

ainoastaan henkilöstöraati.  

 

Informaation jakaminen ja toimiva kommunikaatio ovat desentralisoidun organisaation 

piirteitä (Slater & Narver 1995, 69). Johtoryhmässä vallitsi yhtenäinen näkemys, että 
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kommunikaatiossa on aina parantamisen varaa isossa konserniyrityksessä. 

Henkilöstökyselyn mukaan tiedottamisen ja kommunikaation parantaminen nousikin 

tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi henkilöstön mielestä niin oman yksikön kuin koko 

organisaation tasolla (Synergos 2009). Tiedottamista ja parempaa kommunikaatiota 

vaadittiin etenkin yhteisten tavoitteiden osalta. 

 

”Tiedonkulun parantaminen, asioista puhuminen suoraan.” 

        Vastaaja 215 
 
 
”Tiedonkulun parantaminen tavoitteista, tavoitteet selkeiksi, 
palkitseminen, vastuun antaminen ja luottamus. ”  Vastaaja 235 
 

 
”Avoin tiedottaminen ja asioista keskustelu sekä parempi tiedonkulku.” 

         Vastaaja 99 
 

5.2.3 Organisaation yhteistyö ja ryhmädynamiikka 

 

Johtoryhmässä tunnistettiin yhteistyön ja ryhmädynamiikan kannalta ongelmaksi se, että 

työnkuvat vaihtelevat suurestikin organisaation sisällä. Tämä johtaa siihen, että 

yksittäisten työntekijöiden on vaikea hahmottaa oman työnsä merkitystä 

kokonaispaletissa. Koko konsernin yhteystyön lisääminen ja ryhmädynamiikan 

parantaminen nähdäänkin johtoryhmässä erittäin tarpeelliseksi mutta haasteelliseksi 

tehtäväksi ennakoimisen edistämisen kannalta. Kaikki johtoryhmän jäsenet olivat sitä 

mieltä, että yhteistyön lisäämistä ja ryhmädynamiikan parantamista tarvitaan kipeästi 

Tallink Siljalla.   

 

”Kyllä siinä työnsarkaa on, koska työnkuvat ovat niin erilaiset. Lähtöselvityksessä 
ne miettivät lauantaina, että herrat ovat vapaalla. Me teemme niin erilaista työtä 
eri pisteistä, vaikka teemme yhtä kokonaisuutta.”  Johtoryhmän jäsen A 

 
Myös yrityksen monikulttuurisuus sekä kulttuurisiin eroihin perustuvat ennakkoluulot ja 

toimintatapojen erot aiheuttavat haasteita organisaation sisäiselle yhteistyölle.   
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”Uskon, että saataisiin vielä parempi yhteen hiileen puhaltamisen meininki, myös 
yli rajojen. Meillä on pikkaisen vielä sitä meininkiä, ettei me olla ihan vielä opittu 
toimimaan monikulttuurisessa yhteisössä niin kuin pitäisi. Kyllä me suomalaiset 
syyllistytään välillä parjaamaan tuota merentakaista naapuria ja mennään sen 
taakse, että kyllähän me, mutta ei noi muut."  Johtoryhmän jäsen B 

 

Yhdistyminen aiheutti Tallink Siljalla runsaasti epävarmuutta ja uudelleenjärjestelyjä, 

jotka ovat näkyneet osastojen välisinä ristiriitoina ja konflikteina, kun omia asemia on 

puolustettu muutoksissa. Ristiriidat ja konfliktien vaikutus toimintaan näkyivät 

haastattelussa, kun useaan otteeseen johtoryhmä totesi Tallink Siljan keskittyneen 

enemmänkin päivittäisen toiminnan hallinnointiin ja ”selviytymiseen”. Toimivan 

ryhmädynamiikan rakentamiseen ei ole pystytty panostamaan markkinoiden 

ennakointikyvyn vaatimalla tavalla. Onkin todistettu, että myös organisaation olosuhteilla 

on merkitystä siihen, kuinka markkinoiden ennakoiminen toteutuu yrityksessä 

(Heusinkveld ym. 2009, 511). Yhteistyön toimimisen eteen on johtoryhmän mukaan tehty 

paljon töitä. Tehtyjen toimenpiteiden ja tilanteen vakiintumisen ansioista johtoryhmässä 

oltiin yhtä mieltä siitä, että alun hankaluuksista on päästy eteenpäin ja organisaatio on 

alkanut tuntumaan muutenkin kuin ainoastaan puheen tasolla paljon yhtenäisemmältä 

viime vuosina. 

 

”Yhdistyminen 2 – 3 vuotta sitten oli iso asia… Ensimmäistä kertaa menneen 
talven aikana olen kokenut, että tämä on yksi yhtenäinen yhtiö. Aikaisemmin 
Tallink Silja oli hyvin jakautunut.”     Johtoryhmän jäsen A 

 

”…Tilanne on parantunut tästä huomattavasti. Me ei olla enää eri maissa, vaan 
mahdumme samalla kartalle.”    Johtoryhmän jäsen H 

 

”Omasta mielestä myös vasta viime kuukausien aikaan on tullut esiin se, että 
olemme yksi yhtenäinen yhtiö.”    Johtoryhmän jäsen F 
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Kun vertaa henkilöstötutkimuksen (Synergos 2009) vastauksia johtoryhmän mielipiteisiin 

voidaan huomata, että yhteistyön ja yhteisyyden tunteen ei nähdä olevan yhtä selvä ja 

yhteisesti tunnustettu henkilöstön keskuudessa kuin mitä johtoryhmäläiset sen näkevät 

olevan. Osa johtoryhmästä tunnisti tämän organisaatiossa vallitsevan näkemyseron.  

 

”Tuossa asiassa [ryhmädynamiikka] olemme menossa hyvään suuntaan viime 
aikoina, mutta myös sellaista viestiä olemme saaneet organisaatiosta, että vielä 
enemmän toivotaan yhteishenkeä ja sitä tekemisen meininkiä. …Varmasti 
tässäkin on eroja eri organisaatioiden välillä. Meillä on moni asia tosi hyvin, 
mutta olemme vielä kuitenkin alkumatkassa tässä meidän yhteisessä taipaleessa.”
        Johtoryhmän jäsen B 

 

Henkilöstökyselyssä ryhmädynamiikan ja yhteistyön lisääminen olivat toiseksi tärkein 

(20 % vastaajista) kehityskohde ryhmähengen parantamiseksi koko organisaation tasolla. 

Henkilöstön piirissä kaivattiin etenkin yhteistyön lisäämistä sekä yhteisiä tilaisuuksia ja 

koulutuksia, joissa eri yksiköt voisivat tutustua toisiinsa ja tuntea yhteenkuuluvuutta 

(Synergos 2009).  

”Yhteistyön lisääminen ja yhteishengen kohottaminen.” 
       Vastaaja 435 

 
”Osastojen välisen yhteistyön lisääminen ja toisten työhön tutustuminen olisi 
hyödyllistä.”        Vastaaja 180 
 

”Yritys voisi järjestää jokin yhteistilaisuuden, missä eri osastot tutustuisivat 
toisiinsa ja kertoisivat omasta osastostaan ja mitä tekevät ja odottavat muilta 
osastoilta. Yhteinen tutustumisfoorumi siis pystyyn!”  Vastaaja 210 

  

Fokusryhmäkeskustelun ja henkilöstökyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että 

yrityksessä tehdään vieläkin runsaasti keinotekoisia raja-aitoja suhteessa ”vanhaan” Silja 

Linen organisaatioon ja ”uuteen” Tallink-organisaatioon. Tämän lisäksi voidaan nähdä 

mentaalisia jakoja mm. johtajiin ja alaisiin sekä Suomen organisaatioon ja Viron 

organisaatioon. Myös monet palveluprosessien osa-alueet nähdään toisistaan erillisinä. 

Esimerkiksi lähtöselvitys, myyntitapahtuma ja itse palvelut laivalla nähdään erillisinä, 
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vaikka ne muodostavat yhdessä asiakkaan palvelukokemuksen ja ovat tärkeitä osia 

asiakkaan arvoketjussa.  

 

Organisaation eri osastojen välinen yhteistyö ja oman työpanoksen merkityksen 

ymmärtäminen kokonaisuuden kannalta on erittäin tärkeää myös asiakasarvon 

tuottamisessa. Eri osastot tulee saada ymmärtämään, että asiakasarvon tuottaminen 

riippuu kokonaisuuden onnistumisesta eikä vain oman osaston toimista ja että toimiminen 

yhteistyössä on jokaisen edun mukaista (Narver & Slater 1990, 22). Tämän ymmärryksen 

jalkauttamisesta organisaation jokaiselle tasolle kannetaan huolta johtoryhmässä.  

 

”Tärkeä kysymys onkin se, että miten me saamme jokaisen henkilön näkemään 
itsensä osana sellaista isoa kokonaisuutta ja palveluketjua. Nythän on se tilanne, 
että kaikki tekevät vähän siinä omassa työpisteessään tai omalla osastollaan…että 
joku lähtöselvittäjä näkisi, että hän on tärkeä linkki tätä kokonaisuutta, jotta 
kokonaisuus toimii. Yrityksen kannalta on hirveän tärkeä asia, että jokainen näkee 
oman paikkansa siinä organisaatiossa ja kokee sen tärkeäksi ja tietää olevansa 
tärkeä siinä kokonaisuudessa.”    Johtoryhmän jäsen F 

 

Vaikka johtoryhmän jäsenet toivoivat parempaa kokonaisnäkemyksen ymmärtämistä 

henkilöstön osalta, mielenkiintoista oli huomata, että silti myös johtoryhmässä oltiin 

hyvin tietoisia eri osastojen ja yksiköiden välisistä rajoista. Haastattelukysymyksiin 

kommentoitiin selkeästi omasta toimenkuvasta käsin ja varottiin puuttumasta toisen 

toiminta-alueelle. Otettaessa kantaa Tallink Siljan yleisiin toimintoihin mielipiteitä 

tuettiin seuraavanlaisilla kommenteilla kuten ”omasta mielestäni”, ”ainakin minun 

organisaatiossa”, ”ei välttämättä kaikissa, mutta osassa organisaatiota”. Kuitenkin 

johtoryhmän viimeinen rooli on luotsata yritystä eteenpäin yhtenä kokonaisuutena ja  

arvioida organisaation toimintaa kokonaisuutena. Yksi syy keskustelun formaalisuuteen 

saattaa olla, että johtoryhmän kokoonpano on muuttunut runsaasti ja toiminta on vasta 

viime aikoina vakiintunut, joten omien mielipiteiden esittämisessä saatetaan olla vielä 

varovaisia.  
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Yrityksessä luodut toimintokohtaiset, rajat ylittävät informaation jakamiseen ja 

keskusteluun tarkoitetut foorumit ovat keino edistää organisaation välistä yhteistyötyötä 

ja yhteenkuuluvuutta (Slater & Narver 1995, 65). Työtehtäviä ylittäviä toimenpiteitä tai 

toimintoja, jotka kokoavat eri osastojen väliset ihmiset ja palvelevat asiakkaan 

kokonaiskokemuksen ymmärtämistä, mainittiin johtoryhmässä olevan henkilöstöraati ja 

säännölliset esimiesinfotilaisuudet, joiden tavoitteena on käydä läpi kokonaisuutta.  Tarve 

yhteisille tilaisuuksille ja toimintoja ylittäville foorumeille kuitenkin tunnistettiin 

johtoryhmässä. Näitä kaivattiin myös henkilöstön puolelta (Synergos, 2009).  

 

”Henkilöstöraadissa on henkilöstön edustajat paikalla. Sitten meillä on esimiehille 
esimiesinfotilaisuus säännöllisin väliajoin. Ilmeisesti meillä on tarvetta tällaiseen 
henkilöstölle kohdistettuihin foorumeihin.”   Johtoryhmän jäsen B 

 

5.2.4 Formalisaatio 

 
Johtoryhmässä tunnistettiin formalisaation vaikuttavan yritykseen kahdella tavalla. 

Toisaalta vallalla oli yhtenäinen näkemys, että organisaatio vaatii formalisaation 

keventämistä, jotta saataisiin lisää ketteryyttä organisaatioon. Organisaation jäykkyyden 

kuitenkin todettiin vähentyneen huomattavasti aikaisempaan verrattuna.  

 

Toisaalta yrityksessä oli huomattu formalisaation merkitys markkinoiden 

ennakointikyvyn edistäjänä päätöksenteon helpottumisena ja nopeutuneena reagointina. 

Johtoryhmän kahtia jakautuneet mielipiteet tukevat teorian näkemystä formalisaation 

kaksitahoisuudesta toisaalta ennakointikyvyn edistäjänä, mutta taas toisaalta sitä 

haittaavana tekijänä (ks. kappale 3.2.4).  

 

Mielenkiintoista on, miten selkeästi Tallink Siljalla on nähtävissä se, kuinka formalisaatio 

oikeassa muodossaan edistää markkinoiden ennakointikykyä (Foley & Fahy 2004, 225;  

Jaworski & Kohli 1993, 56; Kohli & Jaworski 1990, 11). Pitkään jatkuneen jakson 

jälkeen, jolloin organisaatio haki uusia normeja, käytäntöjä ja sääntöjä toiminnalleen, 

toiminnan vakiintumiseen ollaan tyytyväisiä.  
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”Jos kyseessä on vaikka konsernitason asia, me tiedetään nyt kehen tulee ottaa 
yhteyttä, jotka pystyvät tekemään nopeasti ratkaisuja, jotta asia menee eteenpäin 
nopeasti. Sitä ei näy välttämättä organisaatiokaaviosta, vaikka joku tietty henkilö 
siitä vastaisikin.”      Johtoryhmän jäsen A 

 

 

”Minulla on tausta Siljalta. Meillä ei ollut ketään yksittäistä omistajaa, joka olisi 
voinut tehdä päätöksiä, joten siinäkin suhteessa on asiat nykyään paremmin.” 

Johtoryhmän jäsen I 
 

5.4.5 Palkitseminen	  

 

Sitä, onko Tallink Siljalla markkinoiden ennakointia tukeva palkitsemisjärjestelmä, on 

vaikea sanoa tutkimuksen valossa. Fokusryhmäkeskustelun aikana kukaan johtoryhmän 

jäsenistä ei ottanut palkitsemisjärjestelmiä esiin erityisenä markkinoiden 

ennakointikykyyn vaikuttavana tekijänä. Tutkija johdatteli keskustelua kysymällä 

organisaatiossa hyödynnettävistä kannustinjärjestelmistä esimerkiksi kehitysideoiden 

tuottamisessa.  

 

Tärkeää henkilöstön motivoinnissa markkinainformaation tuottamiseen on osoittaa, että 

informaation kerääminen ja tuottaminen ei mene hukkaan ja häviä organisaation 

syövereihin, vaan että informaation tuottamisesta palkitaan ja se huomioidaan (Day 2002, 

242). Tallink Siljalla ei ole tällä hetkellä kannustinjärjestelmää, joka motivoisi 

kehitysideoiden tuottamisessa, mutta asia on otettu esille aloitetoimikunnan rakentamisen 

muodossa. Henkilökunnalta tulee kehitysideoita jo nyt runsaasti ilman erityiskannusteita, 

mikä voi olla syynä järjestelmän puuttumiselle.  

 

Suunnitelma toteuttaa kannustinjärjestelmä aloitteiden palkitsemiseksi on kannatettava, 

mikäli kannuste antaa positiivisen viestin kehitysehdotusten todellisesta kuuntelemisesta 

ja huomioimisesta. Haastattelun ja henkilöstötutkimuksen (Synergos 2009) perusteella 

voidaan nimittäin sanoa, että suurin ongelma yrityksessä ei ole kehitysehdotusten määrä 



 

 

73 

ja motivoituneisuus antaa niitä, vaan enemmänkin se, että henkilökunnalla on tunne, että 

ehdotuksia ei kuunnella.  

 

Yleisesti palkitsemisesta keskusteltaessa ja henkilöstökyselyn vastauksista voidaan 

päätellä, että itse palkitsemis- ja kannustejärjestelmän muuttamista tärkeämpänä 

henkilökunta pitää arvostuksen saamista, suullisen palautteen saamista ja tasa-arvoisuutta 

palkitsemisessa.  

 

”Johdon tunnustus osaston tekemästä työstä edes joskus saisi työntekijät 
arvostamaan tekemäänsä työtä enemmän ja olisivat motivoituneempia myös 
tekemään oman osansa yksilönä sekä tiimin jäsenenä.” 
         Vastaaja 270 

 
”Johto arvostaisi meitä esim. joululahjat tms. kiitoskirjeet…tunnustukset hyvästä 
työstä. ”        Vastaaja 280  
           

”Yhteiset palkitsemistavat, kaikki tekee töitä saman päämäärän takia mutta 
kaikkia ei siitä palkita . ”      Vastaaja 482 

          
Myös johto näkee, että markkinaorientoitunutta palkitsemisjärjestelmää tärkeämpää on 

antaa sanallista tunnustusta ja huomioida markkinaorientoitunutta käyttäytymistä.  

 

”Konkreettinen palkinto on tärkeää, mutta isompi asia on se, että ideoita oikeasti 
toteutetaan ja miten ehdotuksiin suhtaudutaan. ”  Johtoryhmän jäsen B 
 

”Henkilökunnalle on tärkeää, että kuunnellaan, että viesti menee edes läpi ja 
huomioidaan. Ei tarvitse olla konkreettinen palkinto, vaan huomataan, että ollaan 
samassa veneessä. ”      Johtoryhmän jäsen C 

 
Johtoryhmässä oli huomioitu henkilöstön halukkuus tuottaa kehitysideoita ja todettiin, 

että kehitysehdotuksia tulee päivittäin ja paljon. Tätä pidettiin positiivisena: 
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”Tiedetään, että porukka on hereillä.”   Johtoryhmän jäsen D 
 

Tallink Siljalla on otettu esille ajatus uuden aloitetoimikunnan rakentamisesta ja 

palkitsemisesta toimikunnan kautta. Jotta koko organisaatio saadaan mukaan avoimen 

markkinatiedon tuottamiseen, yritykseen tulee rakentaa juuri tämänkaltaisia kanavia 

informaation jakamiselle asiakaspalveluhenkilökunnalta johdolle sekä 

palkitsemisperusteet hyödyllisten näkemysten tuottamisesta. Nykypäivänä 

informaatioteknologia on noussut merkittävä rooliin näiden kanavien rakentamisessa 

(Day 2002, 243). Tällaisille kanaville on tarvetta, sillä yrityksessä on puuttunut 

järjestelmälliset systeemit ehdotusten ja ideoiden keräämiseksi.  

 

”Myynnissä ja asiakaspalvelussa, riippuen osastosta, on tiettyjä systeemejä 
ehdotusten käsittelyyn. Tietyissä tapauksissa johto ja esimiehet kyselevät ideoita 
ja tiettyihin asioihin ehdotuksia. Ehdotuksia tulee muutenkin koko ajan, mutta 
niitä tulisi jotenkin ohjata järjestelmällisemmin.”  Johtoryhmän jäsen C 

 

5.3 Organisaatiokulttuuri 
 

5.3.1 Asiakasorientoituneisuus 

 
Asiakastyytyväisyyden seuraaminen oli johdon mielestä yksi tärkeimmistä 

ennakointitietoa tuottavista tahoista. Asiakastyytyväisyyden merkityksen painotus näkyy 

aktiivisena panostuksena asiakastiedon tuottamiseen Tallink Siljalla. Tärkeää materiaalia 

saadaan kanta-asiakkaiden keskuudessa tehtävillä puhelin-, maili- ja 

tyytyväisyyskyselyillä. Tämän lisäksi yrityksessä käytetään ostettuja tutkimuksia. 

Johtoryhmässä todettiinkin asiakasseurannan ja asiakastyytyväisyyden seurannan osalta 

asioiden olevan todella hyvin.  

 

Myös yrityksen kykyä reagoida asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksiin voidaan pitää 

etenkin kanta-asiakkaiden osalta hyvänä, sillä niihin reagoidaan varsinkin kanta-
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asiakkaiden osalta välittömästi. Kanta-asiakkailta saatava informaatio koetaan yrityksessä 

erityisen tärkeänä, sillä heidät nähdään yrityksen yhtenä isoimpana ja merkittävämpänä 

kohderyhmänä.  

 

Aktiivinen asiakasseuranta sekä välitön puuttuminen kehitys- ja epäkohtiin on hyvä asia, 

mutta tärkeää on lisäksi se, että tuloksia verrataan tarkasti määriteltyihin 

asiakastyytyväisyyden tavoitteisiin sekä säännöllisin väliajoin pyritään laajentamaan 

keinoja ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja luoda proaktiivisesti asiakasarvoa heille (Narver 

& Slater 1990, 24). 

 

Tallink Siljalla on tunnistettu hyvin asiakkaiden merkitys markkinoiden ennakointitiedon 

tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Vuonna 2010 Tallink Siljalla kehitettiin erilaisia 

asiakastiedon entistä parempaan hyödyntämiseen keskittyviä toimintoja kuten 

asiakastuotekehittelytiimit, säännölliset kanta-asiakastutkimukset ja kanta-asiakaspaneelit 

(Laitila 2010, 8). Tämä on ollut tietoinen kehityssuunta yrityksen halutessa panostaa 

palvelukonseptinsa parantamiseen, missä asiakkailta saatava tieto nähdään erittäin 

tärkeänä.  

”Me tulemme tulevaisuudessa satsaamaan paljon palvelukonseptin ja -ketjun 
parantamiseen. Sitä kauttahan tulee uusia ideoita siitä, mitä asiakkaat kaipaavat ja 
mitä pystytään laiva- tai hotellielementissä toteuttamaan.” Johtoryhmän jäsen A 

 

Jotta yritys pystyy jatkuvasti tuottamaan arvoa asiakkailleen, sen tulee kiinnittää huomio 

palveluun niin ennen myyntiä kuin sen jälkeenkin (Slater & Narver 1994, 23). Niin 

johdon kuin henkilöstönkin mielestä asiakaspalveluhenkisyyteen ja palveluosaamiseen 

tulee panostaa. Henkilöstön mielestä asiakaspalveluhenkisyyden ja palvelukoulutuksen 

lisääminen nousi jopa tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi Tallink Siljan kilpailukyvyn ja 

palveluiden kiinnostavuuden lisäämisen kannalta. Esille nousivat etenkin kulttuurilliset 

erot asiakaspalvelun suhteen (Synergos 2009).  

 

”Asiakaspalvelun laatuun on panostettava etenkin laivoilla!” Vastaaja 219 
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”Yrityksemme tulisi selkeämmin ymmärtää, että palvelun laatu on tärkeä 
kilpailuvaltti. Pelkkä ystävällinen palvelu matkan varaamisen yhteydessä ja 
matkan aikana on tärkeä osa seuraavan matkan markkinointia.” Vastaaja 332 

 

”Laivojen – etenkin Tallinnan välillä liikennöivien laivojen –  henkilökunnan 
ystävällisyyteen ja suomen kielen taitoon tulee edelleen panostaa. 
Palveluammatissa työskenteleville kohteliaisuus on itseisarvo, eikä niinkään 
työntekijän vahvuus. Tämä tulisi olla itsestään selvää ja ottaa huomioon jo 
työhönottotilanteessa.”      Vastaaja 428 
  

Henkilökunnan asiakaspalveluhenkisyydellä on erittäin tärkeä merkitys asiakasarvon 

tuottamisessa. Yrityksen tuleekin pyrkiä rekrytoimaan ja säilyttämään yrityksessä 

sellaiset työntekijät, jotka ymmärtävät asiakasarvon tuottamisen merkityksen (Golann 

2006, 372). Työntekijöiden koulutuksella voidaan vaikuttaa asiakasarvon merkityksen 

tunnistamiseen (Slater & Narver 1994, 23).   

 

Tutkittaessa asiakasorientoituneisuutta Tallink Siljalla on mielenkiintoista huomata, että 

itse laivainfrastruktuuri nähdään organisaatiossa erillisenä osana, joka on irrallinen 

asiakkaan arvoketjusta.  

”Nyt meillä on rauta kunnossa ja se [laivat] seilaa tuolla. Nyt on aika mennä 
henkilökunnan ja asiakkaiden kautta eteenpäin tuotepuolella.”    
        Johtoryhmän jäsen A 
 

Asiakasorientoituneisuus vaatii yritykseltä sitä, että se ymmärtää, mistä asiakkaan koko 

arvoketju muodostuu ja miten se tulee kehittymään ajan myötä niin sisäisen kuin ulkoisen 

dynamiikan kautta (Narver & Slater 1990, 21). Tallink Siljalla on panostettu uusien 

laivojen lanseeraamiseen, mutta vasta nyt yrityksessä on ryhdytty panostamaan 

palveluinnovaatioiden kehittämiseen eli miettimään asiakkaan koko arvoketjua. Tämä on 

yllättävää, sillä yksi palvelutuotteen arvoketjun tekijöistä on fyysinen ympäristö. Myös 

fyysistä ympäristöä rakennettaessa tulisi miettiä, miten se vaikuttaa asiakkaan koko 

arvoketjuun.  
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5.3.2 Kilpailijaorientoituneisuus	  
 
 
Tallink Siljalla kilpailijoiden merkitys nähdään johtoryhmän ja henkilökunnan osalta 

hyvin eri näkökulmista. Kilpailijoista käydyn keskustelun kommenttien sävystä ja 

keskustelutyylistä voidaan tulkita johtoryhmän haluavan antaa organisaation ulkopuolelle 

kuvan edelläkävijyydestä suhteessa kilpailijoihin.   

 

”Sehän menee niin päin, että me kehitetään ja kilpailijat seuraavat.” 
          Johtoryhmän jäsen C 

 

Kilpailijoiden toimia kuitenkin seurataan hyvin läheltä ja läheisesti, mikä johtuu 

luultavasti siitä, että markkinakenttä on pieni ja toimialan sisäisiä kilpailijoita on vain 

muutamia. Käytännössä niin henkilökunnassa kuin johtoryhmässä kilpailijoista 

keskustelu ajautuu yhden pääkilpailijan (Viking Line) toimien arviointiin.  

 

”Kilpailijan [Viking Line] toimia seurataan hyvin tarkasti.” 

Johtoryhmän jäsen D 
 

Johtoryhmässä kuitenkin oli selkeästi nähtävissä ajattelu, jossa haluttiin aktiivisesti 

muuttaa perinteistä ajattelua yhdestä pääkilpailijasta kokonaisvaltaisempaan suuntaan, 

jossa kilpailijoiksi tunnistetaan kaikki kuluttajan vapaa-ajan viettämisen kanssa 

kilpailevat toimijat.  

 

”Lähtökohtahan on se, että tämä on hyvin kilpailtu ala. Eikä pelkästään 
laivamatkailu. Meidän kilpailijoita on koko kotimaan matkailu, jopa 
kauppakeskukset. Me taistelemme monen eri asian kanssa siitä samasta 
asiakkaasta, sen saman asiakkaan lompakosta ja vapaa-ajasta.”   
        Johtoryhmän jäsen A 
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Henkilöstötutkimuksen vastauksista voidaan tulkita, että ajattelutapa ei ole vielä 

jalkautunut henkilöstöön. Kilpailijana nähtiin selkeästi olevan yksi pääkilpailija (Viking 

Line), jonka käytännön toimenpiteitä verrattiin oman organisaation toimintaan. Missään 

vastauksessa ei otettu kantaa sellaisiin kilpailijoihin, jotka eivät kilpailisi suoraan samalla 

tarjoomalla. Ainoastaan muutamassa vastauksessa pohdittiin sitä, mitä voitaisiin oppia 

ylipäätään muilta palveluorganisaatioilta (Synergos 2009). 

  

Kilpailijaorientoituneisuutta voidaan lisätä ylimmän johdon toimesta opastamalla, että 

kilpailijatiedon kerääminen on tärkeä osa jokaisen työnkuvaa (Slater & Narver 1994, 23). 

Henkilöstötutkimuksesta voidaan nähdä, että henkilöstön keskuudessa seurataan 

kilpailijan toimia tarkasti, ja monella olikin selkeä mielipide, mitä kilpailijoilta voisi 

oppia. Yrityksen johtoa kritisoitiin siitä, että he eivät ole seuranneet tarpeeksi kilpailijaa 

ja matkineet tämän ”menestysreseptiä” (Synergos 2009).  

 

”Yrityksen johdon tehtävä olisi seurata kilpailijoiden toimintaa myös 
ruohonjuuritasolla, ei pelkästään yrityksen johdon osalta. Mitä kilpailijat tekevät 
toisin heidän aluksillaan ja miten kuluttajat suhtautuvat siihen.”  Vastaaja 278 

 

Tutkimustavan vuoksi ei ollut mahdollista  pureutua syvemmin erilaisiin tapoihin, joilla 

Tallink Silja kerää kilpailijatietoa. Kysyttäessä kilpailijatiedon keräämisestä mainittiin 

lähinnä pääkilpailijasta kerättävän tiedon keruutapoja.  

 

”Nettisivuja seurataan kaksi kertaa päivässä, laivoilla käydään ja pidetään yllä 
henkilökohtaisia suhteita.”     Johtoryhmän jäsen A 

 

Joidenkin yritysten vaarana on keskittyminen liikaa kilpailijoiden tutkimiseen. 

Kilpailijakeskeinen fokus ei ainoastaan estä näkemästä muutoksia asiakkaissa, vaan myös 

estää tunnistamasta potentiaalisia uusia kilpailijoita (Day 2002, 249). Tämänkaltaista 

tilannetta ei kuitenkaan näytä syntyvän Tallink Siljalla. Huolimatta kilpailijoiden tarkasta 

seuraamisesta, sen toimia ei nähdä ainoana toimintaa sanelevana ehtona:  
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”Tällainen [liian kilpailijakeskeinen fokus] ei voi olla mahdollista, koska me 
seurataan mitä kilpailija tekee, mutta me emme kopioi sitä.”  

Johtoryhmän jäsen D 

 
5.3.3 Yrittäjähenkisyys ja innovatiivisuus	  

 

Yrittäjähenkisyys näkyy yrityksessä kasvaneena riskinottokykynä sekä avoimuutena 

uusien innovaatioiden tuottamiseen (Weerawardena & O’Cass 2003, 420). Osa 

johtoryhmässä oli sitä mieltä, että riskinottokyky Tallink Siljalla riippuu vahvasti 

kyseessä olevasta asiasta. Yleinen mielipide oli kuitenkin, että kokonaisuudessaan 

yrityksen ylin johto ei ole koskaan epäröinyt ottaa riskejä ja se on valmis tekemään isoja 

ratkaisuja muutakin kuin pakkotilanteissa. Konkreettisena todistuksena tästä 

riskinottokyvystä kertoo yrityksen kasvu ja menestyshalu.  

 

”Jos ajatellaan tätä yhtiötä, yhtiön historia kertoo, että riskejä ollaan valmiita 
ottamaan. Ilman riskinottoa ja rohkeutta yritys ajaisi Tallinna–Helsinki väliä 
kahdella laivalla.”      Johtoryhmän jäsen A 

 

Riskinottokykyä ja uusien ratkaisujen hakua on haitannut epävarmuuden tila, joka on 

vallinnut organisaatiossa. Johtoryhmän riskinottokyky ei ole siirtynyt positiivisesti 

henkilöstöön, joka kokee otettujen riskien heijastuvan epävarmuutena omiin 

työpaikkoihinsa. Mikäli perusturvallisuus puuttuu työssä, ei kokeilemiseen tai uuteen 

innovatiiviseen toimintaan ryhdytä.  

 

”Yhdistyminen aiheutti stressiä runsaasti henkilökunnalle, joten se hidasti 
innovatiivisuutta. Innovatiivisuus vaatii aivokapasiteettia, rentoutta. Jos on paljon 
stressiä, kireyttä ja arkipäivän asioita ratkottavana, innovatiivisuutta on vaikea 
synnyttää.”       Johtoryhmän jäsen B 

 

Haastattelun perusteella voidaan sanoa, että johtoryhmä on avoin hakemaan uusia ideoita 

ja innovaatioita sekä toteuttamaan niitä. Tallink Silja kokonaisuutena nähtiin hyvin 

innovatiivisena ja henkilöstön kyky ideointiin hyvänä. Kun johtoryhmää pyydettiin 
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arvioimaan yrityksen kykyä ja ennakkoluulottomuutta vastata markkinoiden muutoksiin 

esimerkiksi tarjoomaa muuttamalla, se nähtiin hyvänä. 

 

”Laivalla palvelujen puitteissa me voimme tehdä paljon esim. rakentaa erilaisia 
teemoja, joilla tuodaan vaihtelua ja erilaisuutta. … Teemojen suhteen on 
mahdollisuus kehittää vaikka kuinka paljon lisää.”  Johtoryhmän jäsen F 

 

Toisaalta tarjooma nähtiin taas hyvinkin staattisena. Ero mielipiteissä saattaa johtua siitä, 

mistä tarjooman ydinpalvelun ja asiakasarvon syntymisen koetaan muodostuvan: itse 

matkustusvälineestä vai matkalla tarjottavista palveluista.  

 

”Laivat ovat kuin junia. Tuossa ne menee, ei niitä hirveästi pysty muuttamaan, 
silti on paljon kehitettävää.”     Johtoryhmän jäsen A 

 

Tutkijan mielestä edellisen kommentin voidaan tulkita johtuvan siitä, että johtoryhmän 

jäsen näkee innovaation tuotelähtöisenä teknologisena innovaationa. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että innovaatioita voi syntyä missä tahansa kohtaa yrityksen arvontuotantoa, 

kuten Weeradena ja O’Cass alleviivaavat (2003). Mikäli yritykset tunnistavat tämän eron, 

ymmärrys auttaa yritystä etsimään uusia innovaatioita – ei ainoastaan uusien tuotteiden 

muodossa vaan myös uusien markkinointikeinojen, työntekijöiden 

palkitsemisjärjestelmien tai uusien organisaatiorakenteiden muodossa (Weeradena & 

O’Cass 2003, 426). 

 

5.4 Markkinainformaatio 

 
5.4.1 Markkinainformaatiojärjestelmät 

 
Tallink Siljan markkinainformaatiojärjestelmien analysointi siten, että tässä yhteydessä 

voitaisiin vetää tarkkoja johtopäätöksiä markkinainformaatiojärjestelmien kattavuudesta 
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ja toimivuudesta ei ole mahdollista tutkielman luonteen ja resurssien puitteissa. 

Markkinainformaatiojärjestelmiä pystytään kuitenkin analysoimaan yleisellä tasolla. 

 

Johtoryhmässä todettiin, että välineitä informaation hankintaan löytyy yrityksessä 

monipuolisesti. Yrityksessä on käytössä kanta-asiakasjärjestelmä ja kanta-asiakastieto 

koettiin tärkeäksi tiedoksi, jota on helppo kerätä ja hyödyntää. Asiakaspalautetta 

hyödynnetään esimerkiksi markkinointikampanjoiden suunnittelussa ja asiakaspalvelun 

parantamisessa.  

 

”Asiakasseurannan ja asiakastyytyväisyyden seurannan osalta asiat ovat todella 
hyvin. Informaatiota hyödynnetään … Jos huomataan epäkohtia tai puutteita, 
niihin puututaan välittömästi, koska kanta-asiakkaat ovat meidän iso ja tärkeä 
kohderyhmä.”       Johtoryhmän jäsen E 
 

Asiakastietojärjestelmän lisäksi vuonna 2006 toteutettu varaus- ja myyntijärjestelmä 

tuottaa runsaasti informaatiota päivittäin. Uuden varaus- ja myyntijärjestelmän toimivuus 

ja käytettävyys sai tosin runsaasti kritiikkiä henkilöstöltä (Synergos 2009). Järjestelmään 

kohdistuva kritiikki oli tiedossa myös johtoryhmässä.  

 

”Varaus- ja myyntijärjestelmä vaatii paljon kehittämistä. Kehitystyö on virolaissa 
käsissä, eikä heillä ole mitään kokemusta suuren järjestelmän ylläpidosta ja 
kehittämisestä.”        Vastaaja 318 

 

Jälleenmyyjiltä saatavan informaation keräämiseen oltiin haastattelun aikana 

kehittämässä työkaluja.  

 
”Kyselyitä varten ollaan kehittämässä työkaluja. Sitten meillä on henkilökohtaista 
kontaktia eli ihmiset, jotka kiertävät jälleenmyyjiä ja kertovat heidän tietojaan 
eteenpäin.”       Johtoryhmän jäsen G 
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Vaikka kilpailijoiden toimia seurataan tarkasti Tallink Siljalla, niin johdon kuin 

henkilöstön tasolla, kilpailijatiedon keräämiseen ja jakamiseen organisaatiossa ei ole 

kehitetty markkinainformaatiojärjestelmää.  

 

Informaatiojärjestelmät nähtiin johtoryhmässä edistävän yrityksen kilpailukykyä ja 

markkinoiden ennakointikykyä.  Informaatiojärjestelmien suhteen tärkeimmäksi 

kehityskohteeksi koettiin Tallink Siljan johtoryhmässä se, miten kerätty tieto saataisiin 

mahdollisimman monen ihmisen nähtäväksi ja hyödynnettäväksi.  

 

”Jos olisi helppoa rakentaa sellainen järjestelmä, jossa olisi mahdollisimman 
paljon tietoa monen ihmisen nähtäväksi, silloin se ruokkisi innovatiivisuutta ja 
kilpailukykyä. Tämänkaltaista järjestelmää ei ole meillä käytössä.”  
        Johtoryhmän jäsen E 
 

”Sellainen [tietoa jakava] työkalu varmasti tarvittaisiin, jos haluataan kehittyä ja 
olla mukana kehityksessä.”     Johtoryhmän jäsen A 

 

Myös henkilöstön puolelta toivottiin parannusta markkinainformaation jakamiseen ja 

yleiseen tiedonkulkuun organisaatiossa (Synergos 2009).   

 

”Tiedonkulku varsinkin Eestin ja Suomen välillä on ajoittain todella surkeaa. 
Osastot, joille tietoa pitäisi ensisijaisesti lähettää (esim. varausjärjestelmään 
liittyvät päivitykset tai muutokset), saavat yleensä tiedon vasta asiakkaalta, joka 
ottaa yhteyttä ja kertoo ongelmasta.”     Vastaaja 218 

 

 

 

  



 

 

83 

6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET  

 
 

6.1 Johtopäätökset ja kehitysmahdollisuudet 

 

Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa markkinoiden ennakointikykyyn vaikuttavia ja 

edistäviä tekijöitä. Markkinaorientaation ja markkinoiden ennakointikyvyn todettiin 

tutkimuksessa olevan toisistaan erottamattomat. Aihepiirin kirjallisuudesta löytyy 

erilaisia tulkintoja markkinaorientaation ja markkinoiden ennakointikyvyn kausaalisista 

syy-seuraussuhteista. Tässä tutkimuksessa päädyttiin siihen, että markkinaorientaatio 

edeltää ennakointikykyä eli markkinointiorientoinut yrityskulttuuri on tärkeää, jotta yritys 

pystyy tuottamaan ja hyödyntämään ennakointitietoa. Markkinaorientaatio määriteltiin 

integraationäkökulman sekä oppimisorientaation yhdistelmäksi. Case-yrityksestä saadut 

tulokset tukivat teoriaa. Myös empiirisessä aineistossa markkinoiden ennakointi 

tunnistettiin tärkeäksi kilpailuetua muodostavaksi tekijäksi, johon yrityksen resurssit eli 

sen omaisuus ja yrityskulttuuri vaikuttavat voimakkaasti. Tämän lisäksi 

markkinaorientaatio toimii tärkeänä mahdollistajana siinä, miten yritys pystyy tuottamaan 

ja hyödyntämään ennakointitietoa. Näin voidaan sanoa, että markkinaorientaatiotutkimus 

sekä yrityksen resurssiperusteinen näkemys (RBV) toimivat hyvin tutkielman 

teoreettisina viitekehyksinä. 

 

Teorian ja empiirisen aineiston perusteella voidaan sanoa, että markkinoiden 

ennakointikykyyn vaikuttavat yrityksen kyky organisatoriseen oppimiseen, yrityksen 

organisaatiorakenne ja organisaatiokulttuuri sekä olemassa olevat 

markkinainformaatiojärjestelmät. Markkinoiden ennakointikykyä yrityksessä edistää 

yhteisen vision onnistunut jalkauttaminen, markkinaorientaation ja organisatorista 

oppimista tukeva ylempi johto sekä yrityksen ennakkoluulottomuus tiedon hankinnassa. 

Jotta markkinoiden ennakointikykyä voidaan edistää yrityksessä, sen 

organisaatiokulttuuri tulee olla asiakas- ja kilpailijaorientoitunut sekä yrittäjähenkinen. 
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Yrityksen organisaatiorakenteiden tulee tukea markkinoiden ennakointikykyä edistävää 

yrityskulttuuria, joten yrityksessä tulee edistää valtuuttamista, desentralisaatiota, 

positiivista formalisaatiota sekä osastojen välistä yhteistyötä. Lisäksi yrityksen 

palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät tulisivat perustua markkinaperäisiin 

palkitsemisperusteisiin kuten asiakastyytyväisyyteen. Ennakointitiedon käsittelyä varten 

yrityksen tulee rakentaa markkinainformaatiojärjestelmiä tukemaan ennakointitiedon 

jakamista.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että motivoivan vision luominen ja sen 

jalkauttaminen nousi yhdeksi kriittisemmäksi tekijäksi markkinoiden ennakointikyvyn 

edistämisessä. Ilman johdonmukaista ja motivoivaa visiota henkilöstössä vallitsee tunne 

päämäärättömyydestä. Henkilöstö ei motivoidu ennakointitiedon tuottamiseen, eivätkä he 

tiedä, mikä on strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden kannalta oleellista tietoa. 

Markkinoiden ennakointi muuttuu tällöin organisaatiossa tehottomaksi tai se lakkaa lähes 

kokonaan.  

 

Aiheen empiirinen käsittely nosti esiin myös vähemmän markkinoiden ennakointikyvyn 

tutkimuksessa käsitellyn asian: johdon tärkeä rooli ns. ”poisoppimisessa” eli mentaalisten 

mallien ja oppimisesteiden purkamisessa. ”Poisoppiminen” on oleellista organisatorisen 

oppimisen lisäksi markkinoiden ennakointikyvylle myönteisen organisaatiokulttuurin 

luomisessa. Yrityksessä voi vallita yhteistyötä ja innovatiivisuutta haittaava 

organisaatiokulttuuri. Tällöin johdon on toimittava aktiivisena esimerkkinä uuden 

ajattelutavan jalkauttamisessa.  

 

Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät tukevat markkinoiden ennakointikyvyn kehittymistä 

yrityksessä. Empiirinen aineisto kuitenkin osoitti teoriaa selkeämmin, että henkilöstö ei 

välttämättä kaipaa monetääristä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää, vaan suullinen ja 

tasavertainen palkitseminen ja kannustaminen motivoi edistämään markkinoiden 

ennakointikykyä jopa paremmin.  
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Markkinoiden ennakointikyvyn edistämisessä tärkeitä ovat yrityksen 

markkinainformaatiojärjestelmät. Tutkijan mielestä ei ole kuitenkaan tarpeeksi painotettu 

sitä, että raskaiden markkinainformaatiojärjestelmien rakentaminen ei ole välttämätöntä 

yrityksessä. Erilaiset yhteisesti sovitut käytännöt, manuaalit, työkalut tai ohjelmistot 

voivat toimia kertomassa, millaista tietoa tulee kerätä, milloin tietoa tarvitaan ja miten 

tarvittu tieto hankitaan. Kun markkinainformaatiojärjestelmät nähdään perinteisten 

teknologisten ja it-ratkaisujen sijaan myös laajempana käsitteenä, organisaatioissa 

vallitseva pelko järjestelmien kustannustehottomuudesta ja päätöksenteon ohjailusta 

vähenee lisäten markkinoiden ennakointikykyä tukevien 

markkinainformaatiojärjestelmien käyttöä.  

 

Tutkimustuloksista on havaittavissa kaksi yhteistä nimittäjää, jotka toistuvat lähes 

kaikissa markkinoiden ennakointikykyä edistävässä tekijässä. Nämä ovat kommunikaatio 

ja informaation jakaminen yrityksessä. Yksinkertaistettuna nämä kaksi asiaa vaikuttavat 

positiivisesti lähes jokaiseen markkinoiden ennakointikykyä edistävään. Esimerkiksi 

vision jalkauttaminen, valtuuttaminen, desentralisaatio, palkitseminen ja kannustaminen 

muuttuu paremmaksi silloin, kun yritys kommunikoi sisäisesti onnistuneesti ja on 

panostanut informaation jakamiseen.   

 

Empiirisen tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että case-yrityksen, Tallink Siljan, 

johtoryhmässä vallitsee markkinoiden ennakointikykyä edistävä markkinaorientoitunut 

kulttuuri ja yrityksen johtoryhmä oli selkeästi selvillä omasta merkityksestään halutun 

käyttäytymisen ja poisoppimisen jalkauttamisessa. Koska ylimmän johdon sitoutumisen 

ja fokuksen markkinaorientaatioon on todettu olevan erittäin kriittistä 

markkinaorientaation toteutumiseksi organisaatiossa (Harris & Ogbonna 2001, 747; 

Pulendran ym. 2003, 135), voidaan sen katsoa olevan erittäin kriittistä myös 

markkinoiden ennakointikyvyn kehittämisessä. Huolimatta siitä, että Tallink Siljan johto 

on tunnistanut oman esimerkkinsä merkityksen, fokusryhmäkeskustelun ja 

henkilöstötutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tämä ylimmän johdon keskuudessa 

vallitseva kulttuuri on vain osittain jalkautunut henkilöstöön. Töitä tulee tehdä paljon sen 
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eteen, että koko organisaatiossa vallitsisi markkinaorientoitunut kulttuuri. Oman 

haasteensa antaa konserniyrityksen iso koko ja fyysinen hajaantuneisuus. Tämän vuoksi 

tärkeiksi tekijöiksi nousivatkin organisaatiorakenteeseen ja 

markkinainformaatioprosesseihin liittyvät parannukset, joita olisi tärkeä viedä eteenpäin 

markkinaorientoituneen kulttuurin jalkautumisen ja markkinoiden ennakointikyvyn 

kehittämisen vuoksi.  

 

Vuoden 2007 yhdistymisen vaikutukset näkyvät selkeästi tutkimustuloksissa. Kahden 

erilaisen palvelukulttuurin ja organisaation yhdistyminen aiheutti runsaasti muutoksia ja 

epävarmuutta organisaatiossa. Empiirisen aineiston keräämisen aikaan yhdistymisestä oli 

kulunut suhteellisen lyhyt aika ja sen vaikutukset näkyvät negatiivisesti etenkin 

johtoryhmätyöskentelyssä, vision jalkauttamisessa ja rakentamisessa, riskinottokyvyn ja 

yrittäjähenkisen ilmapiirin luomisessa, valtuuttamisessa ja panostamisessa 

organisatoriseen oppimiseen.  

 

Organisatorisen oppimisen edistämiseksi yrityksen tulee panostaa etenkin yhteisesti 

tunnustetun vision muodostamiseen ja jalkauttamiseen. Molemmissa oli tunnistettavissa 

puutteita, jotka johtuivat suurimmaksi osaksi vuoden 2007 yhdistymisprosessin 

aiheuttamista muutoksista sekä organisaation isosta koosta ja maantieteellisestä 

hajanaisuudesta. Selkeän ja pitkäikäisen vision rakentamisen tarve tunnistettiin 

johtoryhmän tasolta. Pitkäikäisen vision rakentamisen edellytyksenä on johtoryhmän 

työskentelyn sujuvuus, mikä on ollut henkilövaihdoksista juontuvan pitkäjänteisyyden 

puuttumisen vuoksi haasteellista Tallink Siljalla. Sen vuoksi toivottavaa on, että 

johtoryhmän kokoonpano pysyy aikaisempaan verrattuna stabiilimpana tulevaisuudessa.  

 

”Viestit kirkkaiksi” -projekti on hyvä lähtökohta vision jalkauttamiseksi. Yhteisen vision 

viestimistä voidaan lisätä ottamalla käyttöön lisää konkreettisia työvälineitä kuten 

kokouksia ja seminaareja sekä yritysjulkaisuja ja koulutuksia, joiden ensisijaisena 

tavoitteena on visiosta viestiminen (Foley & Fahy 2004, 224). Hyvä toimenpide voisi olla 
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esimerkiksi lisätä yhteisiä tilaisuuksia, joiden ensisijaisena tavoitteena on viestiä ja 

vahvistaa yhteistä visiota sekä toisaalta luoda toimintojen välistä yhteenkuuluvuutta. 

Toive tämänkaltaisista tapahtumista nousi esille myös monessa henkilöstötutkimuksen 

vastauksessa (Synergos 2009). Erittäin kannatettava ajatus on johtoryhmässä esiin 

noussut ehdotus vuoden alun kick off -tilaisuudesta.  

 

Vaikka Tallink Siljan liiketoimintastrategian (AS Tallink Group 2009) mukaisesti 

oppimisorientoituneen kulttuurin luomiseen yrityksessä ei ole panostettu resursseja yhtä 

paljon kuin infrastruktuurin kehittämiseen, johtoryhmä tunnisti oman vastuunsa 

oppimisen motivoinnissa henkilökunnan keskuudessa ja toimenpiteisiin oppimisen ja 

ennakointia lisäävän kulttuurin rakentamiseksi oltiin ryhtymässä. Yrityksen kulttuurin 

muuttamista oppimisorientoituneempaan suuntaan voidaan tehostaa monilla työkaluilla. 

Työntekijöille tulee antaa mahdollisuus oppia työajallaan uusia asioita myös sellaisista 

asioista, jotka eivät liity välittömästi heidän työkenttäänsä. Esimerkiksi Motorola ja 

General Electric rohkaisevat työntekijöitään oppimaan lisää heidän omien sisäisten 

”yliopistojensa” avulla (Slater & Narver 1995, 69). 

 

Kun oppimisorientoitunutta kulttuuria aletaan aktiivisesti luomaan Tallink Siljalla, 

ylimmän johdon on tärkeää muistaa, että heidän tulee toimia valmentajan, ei opettajan 

roolissa. Kun johto toimii enemmänkin valmentajan kuin valistavan opettajan roolissa,  

alaiset todennäköisemmin ottavat vastuun omasta oppimisestaan ja tekevät oikeita 

päätöksiä ilman, että johdon tarvitsee puuttua päätöksentekoon (Slater & Narver 1995, 

69).  

 

Tallink Siljalla havaitaan selkeästi, että yrityksen toimintaedellytyksiin vaikuttaa laaja 

joukko palveluita, jotka ovat substituutteja laivamatkailulle. Yrityksessä suhtauduttiin 

avoimesti ja ennakkoluulottomasti erilaisiin tiedonhankintakanaviin, ja tietoa haetaan 

toimintaympäristöstä laajasti. Jälleenmyyjäverkosto sekä B-to-B –asiakkaat tuottavat 
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arvokasta tietoa suoraan rajapinnasta, joten sen tuottamiseen ja käyttämiseen kannattaa 

panostaa yrityksessä.   

 

Organisaatiorakenteiden osalta Tallink Siljan tulisi panostaa organisaation johdon 

vakiinnuttamiseen, epävarmuuden poistamiseen sekä kommunikaation parantamiseen, 

jonka jälkeen valtuuttaminen todennäköisesti lisääntyisi yrityksessä. Tämän jälkeen 

kannattaa panostaa työntekijöiden koulutukseen sekä roolien laajentamiseen. 

Onnistuneen valtuuttamisen edellytyksenä on työntekijöiden koulutus. Työntekijöille 

tulee ensinnäkin antaa mahdollisuuksia kehittää omia kykyjään laajemmin, sillä 

valtuuttaminen vaatii kykyä toimia omaa toimenkuvaansa laajemmin. Esimerkiksi 

ristiinkoulutus suhteessa omiin ja niihin liittyviin toimintoihin on tehokas tapa saada 

valtuuttaminen toimimaan halutulla tavalla organisaatiossa (Day 1994, 47). Yksilöiden 

käyttäytymisen muokkaamisessa tehokkainta on se, että heidät laitetaan uusiin rooleihin 

tai annetaan uusia vastuita valtuuttaen heidät saavuttamaan tuloksia. Uusien roolien 

kautta yksilöt, toiminnot ja liiketoiminta kehittävät uudenlaisen ymmärryksen ja 

tarkoituksenmukaisia kyvykkyyksiä vastaamaan markkinatietoa (Slater & Narver 1994, 

26). 

 

Empirian perusteella voidaan sanoa, että yritys on suhteellisen desentralisoitunut. 

Jaworskin ja Kohlin (1993, 67– 68) määrittelemät desentralisoinnin mittarit kuten 

mahdollisuus toimia itsenäisesti, osallistua päätöksentekoon sekä tehdä itsenäisiä 

päätöksiä toteutuvat yrityksessä etenkin yksikkö tasolla. Eri organisaation toimintoja 

ylittäviä tiimejä ei Tallink Siljalla ole. Jo olemassa olevan henkilöstöraadin lisäksi 

yrityksessä kannattaa lisätä horisontaalista toimintaa esimerkiksi yksiköiden läpi 

ulottuvilla komiteoilla, yhteisillä datapankeilla, matriisirakenteilla sekä jaetuilla rooleilla, 

jotka rohkaisevat informaation jakamiseen ja keskusteluun (Slater & Narver 1995, 70).  

 

Tärkeää on huomioida, että yrityksiä, joiden aktiviteetit ja toiminnot ovat erillisiä ja 

sisällöltään hyvin erilaisia uhkaa “kollektiivinen suvaitsemattomuus”. Vaikka tällaisen 

organisaation työntekijät yhdistetään esimerkiksi tiimeiksi, heillä on silti taipumus 
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säilyttää toiminnolliset rajat ja itsenäiset ajattelutavat, mikä vaikeuttaa yhteisten 

ajattelumallien istuttamista organisaatioon (Day 2002, 248). Empirian pohjalta on 

havaittavissa, että Tallink Siljalla toiminnot ovat hyvin erilaisia ja yritys jakaantuu 

kahden eri maan ja kulttuurin välille. Tämän vuoksi yhteistoiminnan lisääminen ja 

ryhmädynamiikan parantaminen ovat erittäin tärkeitä Tallink Siljalla.  
 

Yhteenkuuluvuuden tunteen synnyttämisessä yritysviestinnällä ja johtamisella voidaan 

uskoa olevan merkitystä ryhmädynamiikan parantamisessa (Foley & Fahy 2004, 226). 

Tehokas konfliktien ratkaiseminen vaatii organisaatiolta strukturoituja prosesseja, joiden 

avulla konflikteihin pystytään puuttumaan heti ilman, että ne muuttuvat 

perustavanlaatuisiksi ongelmiksi ja muodostavat pitkän ajan ongelmia tiimien väliselle 

yhteistyölle. Yrityksen normit avoimelle informaation jakamiselle edistävät usein 

konfliktien ratkaisemista (Narver & Slater 1990, 22). 

 

Yhteistoimintaa voidaan Tallink Siljalla edistää ottamalla käyttöön seuraavia 

toimintatapoja, joilla on tutkittu olevan positiivinen vaikutus ryhmädynamiikkaan: 

yhdistetyt roolit ja työnkuvat, matriisiorganisaatio sekä säännölliset tapaamiset (Slater & 

Narver 1995, 65). Muita tämänkaltaisia toimintatapoja ovat osastojen väliset tiimit, 

epäviralliset tapaamiset sekä avointen ovien politiikka, mikä tarkoittaa avoimuutta 

monikanavaiselle kommunikaatiolle (Pulendran ym. 2000, 135).  Jaworski ja Kohl (1993, 

54) painottavat osastojen fyysisen läheisyyden merkitystä yhteistoiminnan lisäämisen 

kannalta. Tutkijan mielestä kuitenkin nykypäivänä informaatioteknologian hyväksikäyttö 

viestinnässä vähentää fyysisen läheisyyden tärkeyttä. Informaatioteknologialla onkin 

positiivinen vaikutus ryhmädynamiikkaan (Slater & Narver 1995, 65). Esimerkiksi 

yhteiset tietokannat, videokonferenssit tai  puhepostit (voicemail) edistävät yhtenäisyyttä 

(Pulendran ym. 2000, 135).  Informaatioteknologian hyödyntämistä on tärkeää tehostaa 

Tallink Siljalla, koska fyysistä läheisyyttä ei ole mahdollista yrityksessä saavuttaa. 

Yrityksessä voidaan pohtia jopa oman Internet-yrityskulttuurin luomista, jossa huomio 

keskittyy yrityskulttuurin tukemiseen ja vahvistamiseen sähköisiä kanavia pitkin. 

Tällainen kyberavaruuskulttuurin luominen poistaa maantieteelliset rajoitteet ja avaa 
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uusia mahdollisuuksia tiedon jakamiselle (Ogbonna & Harris 2006, 172). Tallink Siljalla 

vallitsevaa positiivista formalisaatiota (esim. Foley & Fahy 2004, 225) voidaan edelleen 

tukea organisaatiossa virallistamalla yhtenäisyyttä tukevat toimintatavat systemaattisiksi 

toimintatavoiksi. Positiivisen formalisaation edut onkin tunnistettu Tallink Siljalla 

nopeutuneena päätöksentekoprosessina.  

 

Tallink Siljan palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä kannattaa kehittää markkinoiden 

ennakointikykyä tukevaan suuntaan. Mikäli yrityksen palkitsemisjärjestelmä ei nojaa 

markkinaperäisiin palkitsemisperusteisiin kuten asiakastyytyväisyyteen, tulisi 

palkitsemiskriteereihin ottaa käyttöön sellaisia määreitä niin johtotasolla kuin henkilöstön 

keskuudessa. Aloite- ja kehityspalkkiojärjestelmien käyttöönottoa kannattaa harkita, 

mikäli henkilöstön tuottamien aloitteiden määrä kääntyy laskuun tai mikäli aloitteiden 

laatua halutaan parantaa.  

 

Erittäin kehityskelpoinen ajatus on haastattelussa esiin noussut ajatus ideoiden 

keräämisestä talteen toteuttamiskelpoisempaa ajankohtaa varten. Näin ideat eivät jäisi 

vain kuuntelemisen tasolle ja palkitsematta niiden potentiaalisuuden ilmettyä, kuten tällä 

hetkellä ideoille tapahtuu yrityksessä. Tarkoitusta varten voisi rakentaa eräänlaisen 

ideapankin, jonka avulla kyseisellä hetkellä toteutuskelvottomat ideat voitaisiin tallentaa 

odottamaan parempia aikoja ja idean esitellyt henkilö saisi tunnustusta vielä silloinkin. 

Tällaisen menettelyn ansiosta ideoiden esittelijät tuntisivat, että heidän ideansa todella 

otetaan harkintaan, mikä ruokkisi näin olleen edelleen lisää organisaation 

innovatiivisuutta. 

 

Organisaatiokulttuurin osalta Tallink Siljan voidaan sanoa olevan ennakointikykyä 

edellyttävällä tasolla asiakasorientoituneisuudessa ainakin johtoryhmän tasolla. 

Asiakasorientaation parempaa jalkauttamista kaikille tasoille henkilöstön keskuuteen 

kuitenkin vielä tarvitaan. Oman haasteensa asettaa kulttuuriselta perimältään kahden 

erilaisen palvelukulttuurin yhdistäminen. Asiakasorientaatiota voidaan edistää Tallink 
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Siljalla henkilöstöpolitiikan avulla. Yrityksen tulee pyrkiä rekrytoimaan ja säilyttämään 

yrityksessä sellaiset työntekijät, jotka ymmärtävät asiakasarvon merkityksen (Golann 

2006, 372). Myös työntekijöiden koulutuksen avulla voidaan edistää asiakasarvon 

tunnistamista henkilöstön keskuudessa (Slater & Narver 1994, 23).   

 

Kilpailijaorientaation suhteen kävi selkeästi ilmi ylimmän johdon pyrkimys laajentaa 

näkemystä kilpailijoista pääkilpailijoita laajemmaksi. Ajattelutapa näkyi myös Tallink 

Siljan kesän 2009 markkinointikampanjassa, jossa mainostettiin yrityksen palveluita 

substituuttina tiettyihin vapaa-ajanviettotapoihin nähden (”Lähden terassille Baltic 

Prinsessille”). Tallink Siljalla kilpailijatiedon hankinta keskittyi hyvin paljon 

tavanomaisten analyysien tekoon omia tuotteita muistuttavista kilpailijoiden tuotteista ja 

kilpailevan yrityksen tuloksellisuudesta. Tehokas kilpailijatiedon hankinta ei kuitenkaan 

pidä sisällään ainoastaan näitä analyyseja, vaan sen tulisi sisältää asenteiden, 

strategioiden, arvojen ja johtamisprosessien tutkimista (Day 2002, 242;  Slater & Narver 

1994, 23). Ylimmän johdon tulisi myös säännöllisesti keskustella keskenään 

kilpailijoidensa strategioista, jotta he voivat kehittää yhteisen näkemyksen siitä, mistä 

mahdollinen uhka kilpailulle nousee (Slater & Narver 1994, 23). Ensimmäinen askel 

kilpailijatiedon arvotuksen nostamiseen koko organisaation tasolla on tarjota näkyvä ja 

helposti lähestyttävä keskipiste yrityksessä tiedon vastaanottamiselle ja tulkinnalle. 

Tärkeää on myös, että tehdään selväksi se, että saatuun tietoon kilpailijoista reagoidaan 

nopeasti (Day 2002, 242). 

 

Tallink Siljalla ei ole vielä käytössä systemaattista benchmarkkausjärjestelmää. 

Järjestelmän toteuttaminen on suositeltavaa Tallink Siljalle. Benchmarkkaus on hyvä tapa 

tuottaa markkinoiden ennakointikykyä edistävää kilpailijatietoa. Benchmarkkaus vie 

kilpailija-analyysin pidemmälle vertaamalla kuluja ja suoriutumista suhteessa pahimpiin 

kilpailijoihin yrityksen arvoketjun jokaisessa vaiheessa (Day 2002, 242). Kilpailijatiedon 

hankinnan tulisi paljastaa kehitysmahdollisuuksia kyvykkyyksissä ja prosesseissa, jotka 

voivat lisätä kilpailuetua yrityksessä (Foley & Fahy 2004, 226).  
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Tallink Siljan johtoryhmän voidaan sanoa olevan suhteellisen yrittäjähenkinen: valmis 

ottamaan riskejä ja halukas kokeilemaan uutta. Tallink Siljalla tulisi pyrkiä lisäämään 

yrittäjähenkisyyttä koko henkilöstön tasolla, joka johtoryhmän analyysin ja 

henkilöstötutkimuksen mukaan näyttäytyy huomattavasti riskinottovastaisemmin 

(Synergos 2009). Yrityksen ennakkoluulottomuutta ja yrittäjähenkisyyttä voidaan lisätä 

luomalla prosesseja, jotka rohkaisevat uteliaisuuteen ja kokeilunhaluisuuteen (Baker & 

Sinkula 2007, 330). Ylimmältä johdolta vaaditaan vahvaa ja pysyvää tukea kokeilevalle 

oppimiselle. Koko organisaation tasolla vaaditaan kykyä kestää epäonnistumisia ja oppia 

niistä (Day 2002, 246). 

 
 
Kiinnostusta riskinottoon ja innovatiivisuuteen voidaan lisätä yrityksen sisäisillä toimilla 

kuten rekrytoinnilla, palkitsemisella, koulutuksilla ja motivoinnilla (Gray & Hooley 

2002, 983). Organisaation kyvykkyys riskinottoon tulee puolestaan varmistaa 

palkkaamalla yritykseen päätöksentekijöiksi sellaisia ihmisiä, jotka ovat luonteeltaan 

kokeiluhalukkaita ja suvaitsevat runsaan määrän epävarmuutta. Johdon tulee puolestaan 

motivoida henkilökuntaa luomalla mahdollisuudet riskienottoon antamalla rahaa, aikaa ja 

tukea muutoshakuiselle toiminnalle  (Baker & Sinkula, 2007, 330).   

 

Ennakointikyvyn lisäämiseksi Tallink Siljan tulisi kehittää 

markkinainformaatiojärjestelmiään niin, että ne mahdollistavat tehokkaan informaation 

keräämisen lisäksi informaation jakamisen ja markkinainformaation prosessoinnin 

muuttaen yksilöllisen tiedon kollektiiviseksi organisaatiomuistiksi. Yrityksen tulee pyrkiä 

luomaan sekä epävirallisia että virallisia kanavia viestinnälle eri toimintojen välillä 

helpottamaan informaation vaihtamista (Day 1994, 46;  Jaworski & Kohli 1993, 56). 

Järjestelmien ei tarvitse olla monimutkaisia tietoteknisiä ratkaisuja tai tietokantoja, vaan 

myös yksinkertaisesti yhteisesti sovitut käytännöt, manuaalit, työkalut tai ohjelmistot 

voivat toimia informaatioprosessien ohjaajina (ks esim. Kok & Hillebra 2003, 150).  

 

Tallink Siljalla seurataan runsaasti kilpailijoiden toimia johdon ja henkilöstön toimesta. 

Systemaattista informaatiojärjestelmää kilpailijatiedon keräämiseen ja jakamiseen ei 
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kuitenkaan ole yrityksessä. Tällaisen järjestelmän kehittäminen Tallink Siljaan olisi 

tutkijan mielestä tärkeää, sillä se määrittäisi millaista tietoa kilpailijasta hankitaan  ja 

miten tietoa hyödynnetään. Näin pystytään erottamaan oleellinen tieto epäoleellisesta ja 

tekemään suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa oikeita ratkaisuja suhteessa 

kilpailijoiden ratkaisuihin.   

 

Yhteenveto keinoista, joilla Tallink Siljalla voidaan edistää markkinoiden 

ennakointikykyä on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2 Keinoja edistää markkinoiden ennakointikykyä 
 

5.1.1 Yhteisen vision ja ajattelutavan jalkauttaminen  Kokoukset, seminaarit, yritysjulkaisut, koulutukset, kick off-tapahtumat

5.1.2 Ylimmän johdon rooli                                                        Motivoivan vision luominen ja toimeenpaneminen, markkinaorientoituneen kulttuurin 
edistäminen, ihmisten motivointi oppimaan

5.1.3 Ennakkoluulottumuus tiedon hankinnassa Kilpailija- ja asiakastieto, henkilöstöltä saatava ennakointitieto, ulkoisten sidosryhmien 
hyödyntäminen kuten jakelukanavat, konsultit,  yliopistot, julkiset laitokset yms.

5.2.1 Valtuuttaminen Ristiinkoulutus, organisaation vakiinnuttaminen, kommunikaation parantaminen, uudet roolit

5.2.2 Desentralisaatio Sisäisen tiedottamisen parantaminen, horisontaaliset tiimit, yhteiset datapankit, yksiköiden 
yhteiset komiteat, matriisirakenteet, jaetut roolit

5.2.3 Organisaation yhteistyö ja ryhmädynamiikka
Normit informaation jakamiselle ja konfliktien ratkaisemiselle, yhdistetyt roolit ja työnkuvat, 
matriisiorganisaatio, säännölliset tapaamiset, informaatioteknologian hyödyntäminen: 
yhteiset tietokannat, videokonferenssit tai  puhepostit (voicemail) 

5.2.4 Formaalisuus Markkinatiedon levittämistä edistävän positiivisen formalisaation tukeminen

5.2.5 Palkitseminen Markkinaperäisiin palkitsemisperusteisiin perustuvat palkitsemisjärjestelmät, 
aloitekannustinjärjestelmät

5.3.1 Asiakasorientoituneisuus Asiakastuotekehittelytiimit, säännölliset kanta-asiakastutkimukset, kanta-asiakaspaneelit, 
henkilöstöpolitiikka, rekrytointi, koulutukset

5.3.2 Kilpailijaorientoituneisuus Systemaattinen benchmarkkaus

5.3.3 Yrittäjähenkisyys ja innovatiivisuus Henkilöstöpolitiikka, rekrytointi, palkitseminen, koulutukset, motivointi, aloite- ja 
kehityspalkkiojärjestelmät

5.4.1 Markkinainformaatio-järjestelmät Epäviralliset ja viralliset informaatiokanavat ja tiedotuskäytännöt, manuaalit, 
informaatioprosesseja ohjaavat työkalut ja ohjelmistot

KEINOJA MARKKINOIDEN ENNAKOINTIKYVYN KEHITTÄMISEKSI YRITYKSESSÄ
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6.2 Tutkimuksen laadun arviointi  

 
Tutkittava ilmiö (markkinoiden ennakointikyky) on laaja-alainen ja monimutkainen 

käsite, joka ulottuu organisaatiossa usealle eri tasolle. Käsitteen ottaminen haltuun ja 

pureutuminen ilmiöön kattavasti läpi jokaisen tason on pro gradu -tutkielman 

resurssirajoissa mahdoton tehtävä. Näin ollen tiettyjen osa-alueiden osalta tutkimus 

liikkui yleisellä tasolla tarjoten yleisiä ratkaisuja ilmiöön. Tähän vaikuttivat osaltaan 

myös aikaisemmin esitetyt fokusryhmäkeskustelun haasteet: käytettävä aika ja 

ryhmäkoon suuruus, mistä johtuen pureutuminen tarkemmin tiettyihin yksittäisiin 

tekijöihin tai kaikkien alueiden yhtä tarkka käsittely ei ollut mahdollista. Datan rikkautta 

ja luotettavuutta haluttiinkin lisätä vertaamalla johtoryhmässä toteutetun 

fokusryhmäkeskustelun tuloksia henkilöstöllä toteutettuun henkilöstötutkimukseen 

(Synergos, 2009).   

 

Haasteista huolimatta, kun huomioidaan johtoryhmän rooli ja merkitys yrityksen 

tulevaisuuden luojana ja moottorina, voidaan sanoa, että johtoryhmässä toteutettu 

fokusryhmäkeskustelu kuvasi hyvin sekä paljasti selkeästi organisaatiossa vallalla olevia 

normeja ja arvoja, joiden pohjalta voitiin tehdä selkeä analyysi case-yrityksen 

ennakointikyvystä. Tähän analyysiin saatiin tulosten mukaista tukea 

henkilöstöhaastattelusta.  

 

Tapaustutkimusta kritisoidaan usein sen löyhästä tieteellisyydestä, koska se pyrkii 

kuvailemaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, eikä osoittamaan kausaalisia syy-

seuraussuhteita. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ilman tarkkaa analyysia ja tulkintaa ei 

ilmiön kuvaileminen ole mahdollista (Gummesson 1991, 75). Tutkimus on pyritty 

rakentamaan niin, että lukijan olisi mahdollisimman helppo ymmärtää tutkijan tekemiä 

valintoja ja tulkintoja.   
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Gummessonin (2005, 312) mukaan tutkimuksen läpinäkyvyys eli se, että tutkijan 

ajatukset kuten ennakkokäsitykset, vallitsevat paradigmat ja hiljainen tieto tuodaan 

selkeästi lukijan tietoisuuteen, on usein hankalaa laadullisissa tutkimuksissa. Tässä 

tutkimuksessa pyritään mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen tuomalla selkeästi esiin 

tutkimuksessa vallitseva esiymmärrys (markkinaorientaation integraatio markkinoiden 

ennakointikykyyn) sekä analyysivaiheessa esittämällä suoria lainauksia 

fokusryhmäkeskustelusta. Tutkimuksessa esitetyt lainaukset kuvastavat joko suoraan 

organisaatiossa valitsevaa tilannetta tai nostavat esiin oleellisia seikkoja organisaatiossa 

vallitsevasta kulttuurista.  

 

6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada empiirisen aineiston kautta yleinen kuva case-

yrityksen  ennakointikyvystä. Tutkimuksen perusteella voitiin nostaa esiin yleisiä 

kehitysmahdollisuuksia. Keskittyminen markkinoiden ennakointikykyä edistävien 

tekijöiden tarkempaan tarkasteluun ja analysointiin olisi mielenkiintoista ja tärkeää case-

yrityksen ennakointikyvyn kehittämisen kannalta. Esimerkiksi pelkästään pureutuminen 

organisaatiorakenteen uudelleenmuodostamiseen ennakointikykyä edistävällä tavalla 

riittäisi yhden kokonaisen tutkimuksen aiheeksi.  

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin markkinoiden ennakointikykyyn lähinnä yrityskulttuurin 

tasolla. Tutkimuksen näkökulmaa voidaan laajentaa keskittymällä yrityksen 

ennakointiprosessin informaatiojohtamisen taustaan analysoimalla yrityksessä tapahtuvia 

yksittäisiä markkinatiedon keräämiseen, jakamiseen tai arvioimiseen liittyviä prosesseja. 

Mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia tarjoaisi myös sen tutkiminen,  miten 

tietyt organisaation jäsenten luonteenpiirteet, kuten persoonallisuus ja asenteet, 

vaikuttavat markkinoiden ennakointikykyyn.  

 

Informaatiojohtaminen on oleellinen osa markkinoiden ennakointikyvyn käsitettä. 

Informaatiojohtamista on yleisesti tutkittu vähän markkinaorientaation ja markkinoiden 

ennakointikykyä käsittelevässä tutkimuksessa huolimatta siitä, että informaatiojohtamisen 
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oleellinen rooli markkinoiden ennakoimisessa tunnistetaan (Foley & Fahy 2009, 15). 

Myöskin tässä tutkimuksessa markkinoiden ennakointikyvyn käsitteleminen 

informaatiojohtamisen näkökulmasta jäi pieneen osaan osittain johtuen pro gradu -

tutkimuksen luomista resurssirajoitteista sekä osittain sen vuoksi, että empiirisestä 

aineistosta nousi esille ainoastaan harvoja teemoja liittyen itse informaatiojohtamiseen. 

Tämän vuoksi hyvänä jatkotutkimusmahdollisuutena nähdäänkin case-yrityksen  

informaation jakamiseen ja tunnistamiseen sekä prosessointiin liittyvien tekijöiden 

tutkimus.  

 

Markkinaorientaatiota ja markkinoiden ennakoimiskykyä on tutkittu paljon perinteisessä 

organisaatio- ja yrityskontekstissa. Mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia 

yleisellä tasolla tarjoaisi tutkimuskentän laajentaminen voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden tai epätavallisen organisaatiorakenteen omaavien yritysten tarkasteluun.  
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LIITTEET 

	  

Liite 1: Fokusryhmäkeskustelun runko 

 

A. Käsitteet 

- Mitä ymmärrätte käsitteillä innovatiivisuus ja markkinoiden ennakointikyky? 

- Mitä innovatiivisuus tarkoittaa juuri Tallink Siljalla? 

- Mitä toimiminen ennakoidusti tarkoittaa Tallink Siljalla? 

 

B. Innovatiivisuuden ja markkinoiden ennakointikyvyn kehittäminen 

- Mitkä tekijät edistävät innovatiivisuutta ja markkinoiden ennakointia yrityksessä? 

- Millainen merkitys markkinoiden ennakoimiseen on:  

 a) Johtoryhmällä ja esimiehillä 

 b) Organisaatiokulttuurilla 

 c) Organisaatiorakenteella 

 d) Kilpailijoiden benchmarkkaamisella 

 e) Organisatorisella ketteryydellä ja riskinottokyvyllä 

 f) Yhteistyökumppaneilla 

 e) Asiakkaan osallistumisella 

 

C. Tulevaisuuden tarpeet 

- Mitkä tekijät ovat kriittisiä innovatiivisuudessa nyt?  

- Entä tulevaisuudessa (2–4 vuoden päästä)? 

 


