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Nykypäivän yritysmaailmassa kilpailu on kiristynyt toimialoilla ja kilpailukyvyn hankkiminen on 

merkittävässä roolissa. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten valmistavan te-
ollisuuden yritys onnistuu hankkimaan kilpailukykyä. Työ lähtee liikkeelle määrittelemällä työn 
kannalta merkittäviä käsitteitä, jotta työtä on helpompi seurata. Määriteltävät käsitteet ovat: val-
mistava teollisuus, kilpailukyky sekä kilpailuetu.  
 
Seuraavaksi siirrytään etsimään kestäviä kilpailuedun tekijöitä. Opinnäytetyössä päädyttiin etsi-
mään kilpailuedun tekijöitä resurssipohjaisen näkemyksen sisältä.  Tähän päädyttiin, koska re-
surssipohjainen näkemys nousee selvästi esille aihetta tutkivasta kirjallisuudesta. Resurssipoh-
jaisen näkemyksen sisältä löydettiin kuusi kestävää kilpailuedun tekijää.  
 
Neljä ensimmäistä tekijää keskittyvät kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Niissä painotetaan 
resurssien ja kyvykkyyksien tunnistamista, ulkoisen markkinavoiman hyödyntämistä sekä nopeaa 
reagointikykyä resurssien käytössä. Kaksi viimeistä tekijää ovat yhteiskuntavastuu sekä oppimi-
nen ja ihmisresurssit. Näitä tekijöitä voidaan käyttää kestävän kilpailuedun osa-alueiden painot-
tamisessa tai erikoistumisessa. Näiden kahden tekijän hyödyntäminen vaatii, että aiemmat neljä 
tekijää on käyty läpi. Viimeinen luku on yhteenveto, jossa käydään läpi resurssipohjainen näke-
mys sekä sen sisältä löydettyjä kestävän kilpailuedun tekijöitä.  
 
Työn tutkimus suoritettiin kirjallisuusselvityksenä, koska se on sopiva opinnäytetyön laajuuden 
kannalta. Siinä perehdytään ajankohtaisiin tieteellisiin julkaisuihin, pääasiassa kirjoihin ja artikke-
leihin sekä muutamiin lehtijulkaisuihin. Työn päätutkimusongelma on ”mitkä tekijät rakentavat val-
mistavalle teollisuudelle kestävää kilpailuetua”. Työssä rajaudutaan tutkimaan kilpailuetua val-
mistavassa teollisuudessa. Lisäksi kilpailuedun tekijöiden etsinnässä rajaudutaan tutkimaan vain 
kestäviä tekijöitä. 
 

 
Avainsanat. Kestävä kilpailuetu, kilpailuetu, resurssipohjainen näkemys, valmistava teollisuus.  
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1. JOHDANTO  

Nykypäivän yritysmaailmassa kilpailukyvyn tavoittelu on kaikki kaikessa. Se on asia, 

johon jokainen yritys panostaa ja jota tavoitellaan. Kilpailu on selkeästi kiristynyt toi-

mialoilla ja sitä kautta kilpailukyvyn hankkiminen on noussut merkittävään rooliin. Tämä 

johtuu muutosvoimista, joita ovat esimerkiksi Internet, maailmanlaajuinen valmistami-

nen sekä jatkuvat muutokset teknologiassa.  

Kun yritys tunnistaa toiminnastaan kilpailuedun lähteen, kannattaa sen todella keskittyä 

siihen ja jalostaa kilpailuedun lähdettä vielä pidemmälle. Kilpailuetu onkin yrityksen toi-

minnan kulmakivi, koska sen avulla voidaan saavuttaa yritykselle kilpailukykyä. Kilpai-

luetu mahdollistaa sen, että yrityksellä on jokin kilpailutekijä, joka erottaa sen muista 

kilpailijoista. Tällä tavoin yritys pystyy vastamaan markkinasektorinsa kilpailuun ja mah-

dollisesti pärjää jollain tietyllä osa-alueella paremmin kuin muut.  

Aihetta tutkitaan, koska on todella tärkeää selvittää kilpailuedun lähteitä. Näin voidaan 

tukea yrityksiä menestymään ja löytämään kasvuun vaadittavat menestystekijät. On 

myös olennaista löytää ne seikat, jotka tekevät menestyksestä kestävän. Tällä tavoin 

valitaan juuri ne asiat, joilla mahdollistetaan kestävä menestys tilapäisen menestyksen 

sijaan. Työn tuloksista on hyötyä yrityksille, koska työ tarjoaa kuusi työkalua, joilla kil-

pailuetua voidaan rakentaa. Tekijöiden avulla yritys tunnistaa kilpailuetuun vaadittavat 

osatekijät ja pystyy rakentamaan siitä kestävän kokonaisuuden. Yhteiskuntavastuun 

sekä oppimisen ja ihmisresurssien avulla voidaan erikoistua johonkin kestävän kilpai-

luedun osa-alueeseen.   

1.1 Työn rajaus sekä tutkimusongelma 

Tässä työssä valikoiduttiin tutkimaan kestävän kilpailuedun tekijöitä resurssipohjaisen 

näkemyksen kannalta. Tähän päädyttiin, koska aiheen sisältä löydettiin vahvoja kestä-

vän kilpailuedun lähteitä. Kilpailuedun tutkiminen ja sen saavuttamiseen liittyvät pro-

sessit rajataan keskittymään valmistavaan teollisuuteen. Työn aihe valittiin käsittele-

mään jotakin tiettyä toimialaa kuten valmistavaa teollisuutta. Tähän päädyttiin, koska 

kilpailuetua olisi haastava käsitellä ilman rajausta johonkin tiettyyn toimialaan. Lisäksi 

aihe herätti kiinnostuksen opinnäytetyöntekijässä. Kilpailuetu ja sen lähteet vaihtelet 
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toimialakohtaisesti, tämän takia kilpailuedun analysointi yleisesti olisi haastavaa. Toi-

nen työssä tehty rajaus on pyrkimys havainnoimaan ero kestävien ja ei kestävien kil-

pailuedun lähteiden välillä, josta lopulta rajataan käsittely koskemaan vain kestäviä läh-

teitä. 

Kandidaatintyön päätavoitteena on vastata tutkimusongelmaan ”mitkä tekijät rakenta-

vat valmistavalle teollisuudelle kestävää kilpailuetua?”. Lisäksi pyritään vastaamaan 

tutkimusongelmaa tukeviin osakysymyksiin. Tutkimusongelmaa tukevat osakysymykset 

ovat:  

• ”millaisilla prosesseilla tai toimenpiteillä kestävää kilpailuetua saavutetaan?”  

• ”mitkä ovat ne tekijät, jotka tekevät kilpailuedusta kestävän?”  

• ”onko olemassa valmiita kestävän kilpailuedun lähteitä?” 

•  ”mitä tarkoittaa kestävyys, mitä kilpailuetu ja mitä saadaan, kun ne yhdistetään?” 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tutkimus tehdään kirjallisuusselvityksenä, koska se on sopiva menetelmä opinnäyte-

työn laajuuden kannalta. Selvityksessä perehdytään systemaattisesti ajankohtaisiin tie-

teellisiin julkaisuihin, pääasiassa kirjoihin ja artikkeleihin sekä muutamiin lehtijulkaisui-

hin. Kirjallisuustutkimuksen pohjalla on aiheen valinnan kautta asetettu tutkimuson-

gelma. Ennen varsinaista kirjallisuustutkimuksen suorittamista edeltää kartoitusvaihe. 

Tässä vaiheessa haetaan näkökulmia tutkimusongelmaan, kartoitetaan tietoa ja teh-

dään taustatutkimusta.  

Relevanttien lähteiden löytämiseksi aineiston hakeminen jakaantuu kahteen osaan. En-

simmäisessä osassa lähdetään määrittelemään työn kannalta merkittäviä käsitteitä, 

jotka nousivat esille kartoitusvaiheessa. Kirjallisuudesta etsitään määritelmiä ja selityk-

siä valituille käsitteille. Toisessa osassa etsitään kirjallisuudesta aineistoa, joka käsitte-

lee kestävän kilpailuedun tekijöitä. Kirjallisuustutkimuksessa päädytään painottumaan 

resurssipohjaiseen näkemykseen ja etsimään kilpailuedun tekijöitä tästä näkökulmasta.  

Aineiston hakuprosessissa päädytään käyttämään ensisijaisina tiedonhakuportaaleina 

Andor- sekä AccesEngineering-sivustoja. Lisäksi hakuprosessia tukevat Google- ja 

Google Scholar sivustot. Hakuprosessia ei suoriteta vain yhtä tiedonhakuportaalia käyt-

täen, koska aineisto vaihtelee eri tiedonhakuportaaleissa. Hakuprosessin kriteereinä 

käytettään viitauksien määrää ja aineiston suosiota. Lisäksi hakuprosessia rajataan eri-

laisilla hakusanojen kombinaatioilla sekä hakemalla hakusanoja otsikoista ja avainsa-

noista.  Aineiston valinta painottuu pääosin artikkeleihin.     



3 
 

1.3 Työn rakenne 

Johdannon jälkeen siirrytään toiseen lukuun, jossa määritellään työn kannalta merkittä-

vät käsitteet. Tämän tarkoitus on pohjustaa työtä sekä lisätä käsitteiden ymmärrystä. 

Käsitteet on hyvä määritellä ennen kuin aletaan selvittämään tutkimusongelmaa, koska 

käsitteille löytyy useita määritelmiä. Määriteltävät käsitteet ovat valmistava teollisuus, 

kilpailukyky sekä kilpailuetu. Kilpailukyvyn yhteydessä määritellään mitä tarkoittaa kil-

pailu valmistavassa teollisuudessa. Kestävyyden määrittelemisen jälkeen havainnoi-

daan, mitä tekemistä sillä on kilpailuedun kanssa. Viimeisimpänä määritellään, mikä 

ero on kilpailuedulla ja kestävällä kilpailuedulla.  

Kolmannessa luvussa käydään läpi kestävän kilpailuedun tekijöitä. Kilpailuetua päädy-

tään tutkimaan resurssipohjaisen näkemyksen kannalta ja etsimään kilpailuedun läh-

teitä sen pohjalta. Resurssipohjaisen näkemyksen sisältä esitetään valitut kuusi kestä-

vää kilpailuedun tekijää. 

Neljäs luku on yhteenveto, jossa lähdetään liikkeelle kestävän kilpailuedun ja sen kes-

tävyyden määrittelyllä. Seuraavaksi kuvataan, kuinka päädytään tutkimaan kestävää 

kilpailuetua resurssipohjaisen näkemyksen kannalta. Kestävän kilpailuedun kuusi teki-

jää esitetään ja perustellaan, miksi juuri näitä tekijöitä päädyttiin tarkastelemaan. Lo-

puksi esitetään lyhyt yhteenveto näistä kuudesta tekijästä.  
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2. KÄSITTEET 

Tässä luvussa määritellään työn kannalta merkittävimmät käsitteet. Käsitteiden määrit-

telyllä pohjustetaan työtä sekä lisätään käsitteiden ymmärrystä. Lisäksi on hyvä tietää 

tarkalleen mitä käytetyillä käsitteillä tarkoitetaan, koska määritelmissäkin on eroavai-

suuksia. Esimerkiksi kestävän kilpailuedun tekijöiden käsittely voi tuntua hankalalta, jos 

ei ole tiedossa mitä tässä työssä kilpailuedulla ja kestävyydellä tarkoitetaan. Työssä 

määriteltävät käsitteet ovat valmistava teollisuus, kilpailukyky, kilpailuetu sekä kilpai-

luedun ja kestävän kilpailuedun vertailu.  

2.1 Valmistava teollisuus 

Valmistus määritellään toiminnaksi, joka viittaa tuotteiden valmistukseen (Vonde-

rembse & White 1996, s. 3). Valmistava teollisuus sen sijaan viittaa niihin toimialoihin, 

joihin liittyy tuotteiden valmistus, jalostus, uusien hyödykkeiden luominen tai arvonli-

säys. Valmistavat teollisuusalat ovat niitä, jotka muuttavat tavaroita, materiaaleja tai ai-

neita uusiksi tuotteiksi (Heidel 2008). Tilastokeskuksen (2008, s. 7) toimialaluokituk-

sessa määritellään, että valmistava teollisuus sisältää kaikki pääluokkaan C kuuluvat 

toimialueet. Se sisältää lukuisia kategorioita, näitä ovat esimerkiksi: tekstiiliteollisuus, 

elektroniikkateollisuus, metallituotteiden valmistusteollisuus sekä lääketeollisuus. Toi-

mialan sisällä suuruusluokka voi vaihdella aina kotiteollisuudesta suurtuotantoon 

saakka. 

Tuotteiden valmistus koostuu muunnosprosesseista. Muunnosprosessit ovat valmistus-

prosesseja, joissa syötetyn sisääntulovirran (input) avulla tuotetaan tavaroita sekä pal-

veluita. (Vonderembse & White 1996, s. 3) Valmistusprosessit ovat muuntoprosesseja, 

jotka ovat luonteeltaan joko fyysisiä, kemiallisia tai manuaalisia. Niitä käytetään käytet-

tyjen tuotteiden käsittelyssä sekä uusien tuotteiden, kuten kulutustavaroiden, välituot-

teiden tai pääomahyödykkeiden valmistuksessa. Lisäksi valmistusprosessia voidaan 

hyödyntää palveluiden tarjoamisessa muille toimialoille. (Tilastokeskus 2008) 

Muunnosprosessit ovat prosesseja, jotka vaativat syötetyn sisääntulovirran (input). Si-

sääntulovirtana toimivat ihmiset, pääoma ja materiaalit. Prosessi käyttää sisääntulovir-

taa ja muuntaa ne ulostulovirraksi (output), joita ovat tuotteet. (Vonderembse & White 

1996, s. 3) Tilastokeskuksen (2008, s 7) toimialaluokituksen mukaan muuntaminen on 

prosessi, jossa on tarkoitus muuntaa raaka-aineiden, komponenttien tai täysin valmii-
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den tuotteiden peruspiirteitä, rakennetta tai mallia, jotta saadaan uusia tuotteita. Muun-

nosprosessit nostavat tuotteen arvoa, joten ne ovat myös arvontuottoprosesseja (Por-

ter 1985, s. 3).  

Tuotteen arvon muodostuminen koostuu arvontuottoprosesseista, joissa tietyillä toimin-

noilla pyritään tuottamaan tuotteelle arvolisäystä. Arvontuottoprosessien sarjaa kutsu-

taan arvoketjuksi ja se kuvaa tuotteen jalostumista asteittain materiaalista valmiiksi 

tuotteeksi. Jokainen yksittäinen arvoketjun prosessi nostaa tuotteen arvoa pyrkimällä 

tuottamaan asiakkaalle hyötyä ja tyydyttämällä hänen tarpeitaan. (Porter 1985, s. 3) Ti-

lastokeskuksen (2008, s 7) toimialaluokituksessa arvonlisäyksen rahamääräinen arvo 

tuotteen perushintaan määritellään perushintaisen tuotoksen ja ostajanhintaisten väli-

tuotepanosten erotuksena. 

2.2 Kilpailukyky 

Kilpailukykyä määritellessä on hyvä ensin tiedostaa mitä tarkoitetaan kilpailulla valmis-

tavassa teollisuudessa sekä mitä tämä käsite pitää sisällään. Kilpailulla on iso merkitys 

valmistavassa teollisuudessa, kuten myös kaikilla muillakin toimialoilla. Esimerkiksi tek-

nologisella kilpailulla on tärkeä rooli teknologian kehittämisessä ja innovoinnin suoritus-

kyvyssä. Kun organisaatiot kohtaavat voimakasta kilpailua, he saattavat tuntea painos-

tusta tehokkuuden säilyttämiseksi. (Zhang & Guan 2019). 

2.2.1 Kilpailu valmistavassa teollisuudessa 

Kilpailu määritellään yrityksen ponnisteluina suoriutua paremmin tehtävissään kuin 

muut toimijat (Sotarauta & Linnamaa 1997, s. 62). Siinä pätee periaate, jossa toisen 

voitto on toisen menetys. Taivela (2018) toteaa hyvin, että ”kilpailu on tärkeää yrityksen 

menestyksen kannalta ja sen puute rappeuttaa yrityksen muutamassa vuodessa”.  

1970-luvulta lähtien on valmistuksessa tapahtunut dramaattinen muutos. Keskitetyistä 

valmistusstrategioista on siirrytty monipainotteisiin strategioihin, joissa painotetaan kil-

pailukykyisiä prioriteetteja (Liu 2013). Maailmanlaajuinen valmistaminen on luonut val-

mistavalle teollisuudelle aivan uudenlaista kilpailua. Kilpailu on muuttunut ankaram-

maksi ja siinä tuotteiden vaatimukset muuttuvat vauhdikkaasti sekä aikaikkuna uusien 

tuotteiden markkinamahdollisuuksille on lyhentynyt. (Geng 2016)  

Pysyäkseen kilpailukykyisinä on yritysten käytettävä sellaisia valmistusjärjestelmiä, 

jotka korkean tuottavuuden lisäksi kykenevät myös vastaamaan nopeasti markkinapai-

neisiin sekä muuttuviin asiakastarpeisiin (Geng 2016). Tämän takia nykypäivän toimin-

nassa painottuukin muutosjohtajuus sekä nopeasti reagoiva lähestymistapa (Liu 2013). 
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Enää pelkästään kustannusjohtajuus ei riitä menestykseen. Nykyään tarvitaan myös 

johtava asema säännöllisesti tapahtuvassa innovatiivisten tuotteiden esittelyssä. (Geng 

2016) 

2.2.2 Kilpailukyky 

Kilpailukyky tarkoittaa kansainvälisen kilpailun kohteena olevien yritysten kykyä luoda 

kestävää tuloa ja työllisyyttä (Przygodzki 2012). Kajamaa (1985, s. 9) tuo hyvin esille, 

että kilpailukyvyssä on huomioitava myös muuttuvat olosuhteet. Hän määritteleekin kil-

pailukyvyn yrityksen edellytyksenä kannattavaan toimintaan erityisesti muuttuvissa olo-

suhteissa (Kajamaa 1985, s. 9). 

Kajamaa (1985, s. 9) määrittelee yrityksen tehtäväksi taloudellisesti kannattavan palve-

luiden sekä tuotteiden tuottamisen. Kajamaan kilpailukyvyn määritelmä jakaantuu kah-

teen osaan, tuotteeseen ja yritykseen. Tuotteen kilpailukyky on kompleksinen asia, jo-

hon Kajamaan mukaan vaikuttaa: ” tuotteen tarjoamien ominaisuuksien yhdistelmä, 

tuotteen hinta, sekä sen saatavuus markkinoilla”. Sen sijaan yrityksen kilpailukyvyssä 

merkittävää on sen tuottamien palveluiden sekä tuotteiden laatu, aiheutuneet kustan-

nukset sekä toiminnan nopeus. (Kajamaa 1985, s. 9).  

Kilpailukyky on organisaation kyky kilpailla menestyksekkäästi kaupallisten kilpaili-

joidensa kanssa (Law 2016). Se on esimerkiksi kyvykkyyttä kilpailla tavaroita tuotta-

valla markkina segmentillä, jossa kilpailu osittain perustuu hinnan ja laadun yhdistel-

mään (Black et al. 2017). Kilpailukyky on kokonaisuus, joka koostuu tuotteesta ja sitä 

ympäröivistä toiminnoista ja palveluista, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa. Tuotteen ja-

lostus sekä sitä ympäröivät palvelut ja toiminnot muodostavat arvoketjun (Porter 1985, 

s. 3)  

Tasavertaisen laadun sekä vakiintuneen maineen omaavat toimittajat saavuttavat kil-

pailukykyä, jos heidän hintansa ovat yhtä alhaiset kuin kilpailijoiden hinnat (Black et 

al. 2017). Tämä ei kuitenkaan ole ainut tapa saavuttaa kilpailukykyä. On myös huomioi-

tava Kajamaan mainitsema yrityksen kilpailukyky, jolloin alhainen hinta on vain yksi osa 

kilpailukykyä (Kajamaa 1985, s. 9). Kilpailukyvyn saavuttaminen esimerkiksi laatua ja 

hintaa modifioimalla on tärkeää yritykselle, koska sen avulla voidaan saavuttaa isompi 

markkinaosuus. Taivela onkin hyvin todennut että, yksittäisen yrityksen markkinaosuu-

teen vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukyky markkinoilla (Taivela 2018). 

Oxford Dictionary: n kilpailukyvyn määritelmän kautta voi ymmärtää kilpailukyvyn ra-

kentumista. Kilpailukykyä tavoitellessa uusi toimija, jolla ei ole vakiintunutta mainetta 
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saattaa joutua turvautumaan kilpailemaan halvemmalla hinnalla, kuin kilpailijat. Jos yri-

tys tuottaa heikompaa laatua kuin sen kilpailijat, yritys ei välttämättä ole kilpailukykyi-

nen edes asetetun alhaisen hinnan avulla. Sen sijaan taas toimittaja, joka on saanut 

maineen toimittamastaan ylivoimaisesta laadusta, voi olla kilpailukykyinen, vaikka käyt-

tääkin korkeampaa hintaa kuin kilpailijansa. (Black et al. 2017). 

2.3 Kilpailuetu 

Grant (1991) mukaan kilpailuedun pääasiallinen lähde on yrityksen kyvykkyydet, jotka 

muodostuvat yritysten resurssien pohjalta. Kilpailuetu mahdollistuu, kun näiden poh-

jalta muodostetaan lisäarvoa tuottava strategia, jota kilpailijoilla ei ole hallussaan tai he 

eivät ole kyvykkäitä toteuttamaan (Barney 1991). Kilpailuetu perustuu asiakkaalle tuo-

tettuun arvoon, joka synnytetään arvoketjussa. Arvo on rahamäärä, jonka asiakkaat 

ovat valmiit maksamaan yrityksen tarjonnasta. (Porter 1985, s. 3)   

Kilpailuetu on markkinoilla pärjäämisen kannalta merkittävää. Yrityksen kannattaakin 

keskittyä kysymykseen, kuinka se voi rakentaa itselleen kilpailuedun ja kehittää kilpai-

lustrategian. Lysons: in ja Farrington: in mukaan on hyvä tiedostaa, että yrityksellä täy-

tyy olla hallussaan ainakin yksi kilpailuedun lähde, mutta mieluummin useampi kilpai-

luedun lähde. Tällä tavoin yritys mahdollistaa kilpailukykyisenä pysymisen. (Lysons & 

Farrington 2006, s. 9) 

 Barney (1991) määrittelee kilpailuedun yrityksen suhteellisena etuna sen kilpailijoihin 

tai potentiaalisiin kilpailijoihin verrattuna jossain tietyssä liiketoiminnan kyvyssä, toimin-

tatavassa sekä menestystekijässä. Kilpailuedun voidaan kuvitella symboloivan erityistä 

voimaa, joka organisaatiolla on hallussaan suhteessa sen kilpailijoihin. Tämän voiman 

avulla yritys pystyy paremmin vastaamaan markkinoilla sekä ympäristössä vallitseviin 

muutoksiin. (Lysons & Farrington 2006, s. 9) 

Porter määrittelee kilpailuedun yrityksen kyvyksi sekä luoda että ylläpitää voittoja pit-

källä aikavälillä verrattuna kilpailijoihin tietyllä sektorilla. On kahden tyyppistä kilpailue-

tua: etu, joka saavutetaan olemalla johtava kustannuksien hallinnassa sekä etu, joka 

tulee erilaistumisen kautta. (Porter 1985, Melaver & Mueller 2009 mukaan) Kilpailuetu 

voi pohjautua moneen muuhunkin tekijään, kuten toiminnan ja hallinnon tehokkuuteen, 

asiakassuhteiden ylläpitoon, patenttiin, markkinointiin tai ainutlaatuisiin ja laadukkaisiin 

ominaisuuksiin (Karlöf 1995, s. 124).  
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 Kilpailuedun saavuttamiseen ja erityisesti sen säilyttämiseen vaaditaan jatkuvaa ja 

monitahoista kehittämistä, oppimista ja innovointia (Karlöf 1995, s. 9). Yrityksen kilpai-

luetu syntyykin usein tekijöistä, jotka ovat hankalasti kopioitavissa. Näitä ovat esimer-

kiksi aineeton pääoma ja sen johtaminen. (Barney 1991) 

2.4 Kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun vertailu 

Tässä kappaleessa määritellään ero kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun välillä. Li-

säksi havainnollistetaan mikä tämän eron aiheuttaa. Tarkoitus on ymmärtää, miten kes-

tävyys liittyy kilpailuetuun. Tätä asiaa lähdetään selvittämään määrittelemällä ensin 

mitä on kestävyys.  

2.4.1 Kestävyys 

Kestävyys kuvaa prosessia, jossa muutos säilytetään tietyssä ympäristössä. Siinä re-

surssien hyödyntäminen, investoinnit, teknologinen kehitys ovat kaikki tasapainossa ja 

niitä pyritään parantamaan vastaamaan asetettuja tavoitteita. (Piirainen 2012) Resurs-

sit ja kyvykkyydet ovat isossa osassa kestävyyttä, koska yrityksen resurssit ja kyvyk-

kyydet luovat kilpailukyvystä kestävän. Kilpailuedulla ja sen kautta saaduilla tuotoilla on 

tapana heiketä ajan kanssa, mutta tähän heikkenemisen nopeuteen vaikuttavat resurs-

sien ja kyvykkyyksien ominaisuudet. (Grant 1991) 

Piirainen (2012) painottaa, että kestävä toimintatapa sekä kilpailuetu ovat tavoitteita, 

jotka yrityksen on mahdoton saavuttaa täydellisesti ja pysyvästi johtuen tavoitteen mo-

niulotteisuudesta. Resurssipohjaiset lähestymistavat kilpailuedun saavuttamiseen 

osoittavat resursseille ja kyvykkyyksille neljää ominaispiirrettä, jotka näyttävät olevan 

erityisen tärkeitä tekijöitä kilpailuedun kestävyydelle. Nämä tekijät ovat: kestävyys, lä-

pinäkyvyys, siirrettävyys ja toistettavuus. (Grant 1991) ”Yritysten kilpailukyky on kestä-

vää silloin kun se perustuu toimintatavan laaja-alaiseen kestävyyteen, eli taloudelli-

seen, sosiaaliseen ja innovaatiokestävyyteen. Toisaalta kestävä toimintatapa ja sen yl-

läpito ja kehittäminen on mahdollista vain, jos yritys on kilpailukykyinen”. (Piirainen 

2012)  

Kun kestävyys on sisäistetty syvälle yritykseen, niin se havaitsee ja torjuu tehokkaam-

min riskit kestävälle toiminnalle. Yrityksellä on näin ollen edellytykset kestävään toimin-

taan sekä kehittää kilpailukyvyn ja toimintatapojen kestävyyttä, koska kestävyys on 

asetettu liiketoiminnan ytimeen. (Piirainen 2012) Kilpailuedun näkökulmasta, kestävyy-

teen vaikuttaa olennaisesti kilpailun aiheuttaman kopioinnin mahdollisuus. Kestävyyden 

määrittää se onko kilpailijat kyvykkäitä kopioimaan kilpailuedun hyötyjä. Barney (1991) 
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ei määrittele kestävyydelle mitään tiettyä ajallista kestoa vaan kestävyyden määrittelee 

kilpailijoiden kyky kopioida strategia tai sen hyödyt. Näin ollen kilpailuedun kestävyys ei 

tarkoita, että se kestää loputtomiin vaan että sitä ei pysytyttä jäljentämään (Barney 

1991). 

2.4.2 Kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun eroavuus 

Kilpailuedun voidaan ymmärtää tarkoittavan väliaikaista kilpailuetua. (Huang et al. 

2015) Kestävään kilpailuetuun on sen sijaan nimensä mukaisesti sisällytetty ajatus kes-

tävyydestä. Tällöin kestävyys on myös vahvasti mukana yrityksen arvoissa, liiketoimin-

tamallissa sekä sitä toteuttavissa prosesseissa. Kestävän kilpailuedun kilpailuedusta 

erottaa sen perustuminen toimintatapaan, joka tuottaa yritystoiminnalle kilpailuetua pit-

källä aikavälillä ja varmistaa sen toimintaedellytykset. (Piirainen 2012)  

Kestävän kilpailuedun tavoite on saada pidennettyä aikaa, jonka kilpailuetu on voi-

massa tai säilyy kopioimattomana. Barney (1991) havainnollistaa hyvin mikä erottaa 

kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun toisistaan. Kilpailuetu mahdollistuu yrityksen lisä-

arvoa tuottavan strategian avulla, joka ei ole kilpailijoilla käytössä tai jota he eivät ky-

kene toteuttamaan. Sen sijaan kestävä kilpailuetu vaati, että tämän lisäksi muut yrityk-

set ovat kyvyttömiä kopioimaan tämän strategian hyötyjä (Barney 1991).  

Barneyn artikkelissa Porter ja Jacobsen ehdottavat, että kestävä kilpailuetu on yksin-

kertaisesti kilpailuetua, joka kestää pitkän kalenteriajan (Jacobsen 1988, Porter 1985, 

Barney 1991 mukaan). Kilpailuedulle kestävyyden antaa yrityksen resurssit ja kyvyk-

kyydet. Kestävyyteen vaaditaan resursseilta ja kyvykkyyksiltä neljä ominaisuutta: kes-

tävyys, läpinäkyvyys, siirrettävyys ja toistettavuus (Grant 1991). Toisaalta kestävä kil-

pailuetu voidaan muodostaa myös useista kilpailuedun lähteistä ajan mittaan (Huang et 

al. 2015) 

Hatch ja Dyer sekä Barney havainnollistavat artikkeleissaan mikä erottaa kilpailuedun 

ja kestävän kilpailuedun toisistaan. Heidän mukaansa yritys voi saavuttaa kilpailuetua, 

jos sillä on resursseja, jotka ovat arvokkaita ja harvinaisia. Jotta kilpailuedusta tulee 

kestävää, täytyy resurssien myös olla jäljittelemättömiä sekä ei-korvattavia. (Barney 

1991; Hatch & Dyer 2004) Kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun ero liittyy suoraan niin 

sanottujen eristämismekanismien vahvuuteen. Näitä ovat yrityksen erikoispiirteet, syy-

peräinen monitulkintaisuus, sosiaalinen kompleksisuus, valmistuspolun riippuvuudet 

sekä aikapainostuksen hyödyt, jotka suojelevat resurssia jäljittelyltä. (Hatch & Dyer 

2004) 
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3. KESTÄVÄN KILPAILUEDUN TEKIJÖITÄ 

Kestävän kilpailuedun saavuttamiseen on olemassa monta tekijää ja strategiaa. Tällai-

sia tekijöitä voivat olla esimerkiksi, lean-ajattelu, vertailukehitys, innovointiprosessit. Li-

säksi on olemassa erilaisia strategioita, joilla kilpailuetua hyödynnetään eri tavoin. Teki-

jöitä on useita, mutta tässä työssä keskitytään resurssipohjaiseen näkemykseen. Tä-

hän päädyttiin, koska monessa kestävän kilpailuedun tutkimuksessa nousee esille yri-

tyksen resurssipohjainen näkemys.  

Tässä luvussa lähdetään liikkeelle määrittelemällä ensin yrityksen resurssipohjainen 

näkemys. Sen jälkeen tutkitaan resurssipohjaista näkemystä eri näkökulmista ja miten 

sen kautta voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Resurssipohjaisen näkemyksen 

kannalta valittiin kuusi tekijää saavuttaa kilpailuetua. Nämä tekijät eivät ole liian spesifi-

siä vaan niitä voidaan hyödyntää yleisesti valmistavassa teollisuudessa.  

• Resurssien ja kyvykkyyksien sekä ulkoisen markkinavoiman suhde 

• Nopea reagointikyky resurssien käyttöön 

• Resurssien ominaisuuksien tunnistaminen 

• Resurssien, kyvykkyyksien ja kannattavuuden välinen suhde 

• Yhteiskuntavastuu 

• Inhimillinen pääoma ja oppiminen 

Nämä tekijät valittiin käsiteltäviksi, koska niitä hyödyntämällä saatiin selvää näyttöä 

kestävän kilpailuedun saavuttamisesta. Ensimmäisten neljän tekijän avulla yritys tun-

nistaa kestävän kilpailuedun rakentamiseen vaadittavat ominaisuudet. Kun ensimmäi-

set neljä tekijää on hallussa, pystytään hyödyntämään kahta viimeistä tekijää. Niitä voi-

daan hyödyntää kilpailuedun osa-alueiden painottamisessa ja erikoistumisessa, joilla 

vahvistetaan kilpailuetua. 

3.1 Resurssipohjainen näkemys 

Resurssipohjainen näkemys tutkii yrityksen sisäisten erityispiirteiden ja suorituskyvyn 

välistä suhdetta. Yrityksen resurssi nähdään sen pääoma resurssina, jota yritys kontrol-

loi toiminnoillaan. Se sallii yrityksen kehittää ja toteuttaa strategiaa, joka parantaa sen 

tuottavuutta. (Barney 1991) Resurssipohjaisessa näkemyksessä resurssit nähdään yri-

tyksen strategian perustajana (Grant 1991). Kuitenkin resurssipohjaisen näkemyksen 

todentamisessa on haasteita. Tämä johtuu siitä, että monet resurssit, jotka tuottavat 
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kestäviä etuja, ovat joko huomaamattomia tai erittäin vaikeasti mitattavissa (Hatch, 

Dyer 2004).  

3.1.1 Resurssit ja kyvykkyydet sekä ulkoinen markkinavoima  

Yrityksen kilpailuedun määrää kaksi suurta voimaa resurssien ja kyvykkyyksien si-

säsyntyinen voima sekä ulkoinen markkinavoima toimialalla eli niin sanottu teollisuuden 

vaikutus. Resurssipohjaisen näkemyksen lähtökohtana on yrityksen sisältäpäin etsivä 

näkökulma, joka painottaa erilaistumista. Siinä kestävä kilpailuetu johtuu yrityksen hal-

lussa olevista resursseista ja erityispiirteistä. Sen sijaan ulkoisen markkinavoiman mer-

kitystä painottavassa teollisen organisaation teoriassa, lähestymistapana on ulkoisesti 

keskittynyt katse. (Huang et al. 2015) 

Yritykset saavuttavat parempaa tulosta väliaikaisesta kilpailuedusta vahvemmalla 

markkina-asemalla. Väliaikaiseen kilpailuetuun sitoutunut arvo muunnetaan resurs-

seiksi ja valmiuksiksi. Sitten hyödyntämällä näitä resursseja ja kykyjä saavutetaan pa-

rempaa tulosta kestävästä kilpailuedusta. Yrityksen kestävä kilpailuetu on saavutettu 

resurssien ja valmiuksien avulla. Sen sijaan yrityksen väliaikainen kilpailuetu saavute-

taan markkina-asemansa kautta. Kuitenkin tilapäinen ylivoimainen taloudellinen tuotto 

vahvoista markkina-asemista voi tarjota pääomaa resurssien ja kyvykkyyksien kerää-

miseen. Päinvastoin heikon markkina-aseman omaava yritys on alttiina riittämättömälle 

pääomalle resurssien tai valmiuksien keräämiseksi. (Huang et al. 2015). 

3.1.2 Nopea reagointikyky resurssien käyttöön  

Liu (2013) tuo esille, että tuotantotoiminnan kilpailukyvyn hankkiminen alkaa yrityksen 

resurssipohjaisesta näkymästä. Erityisesti nykypäivän muuttuvassa liiketoiminnan ym-

päristössä keskitytään valmistusstrategiaan ja teknologia tason muutosjohtajuuteen. 

Tämän takia toiminnassa painottuu nopea reagointikyky resurssien jakamisessa ja käy-

tön optimointiin. (Liu 2013) 

Resurssien käytössä painotetaan niin sanottua havaitse ja reagoi ideologiaa. Esimer-

kiksi siinä ehdotetaan resurssien yhdistelemistä ja tukiverkon kasvatusta ennen niin sa-

nottua tornado vaihetta. Kun tornado iskee, on aika avata resurssit. Ainutlaatuista kes-

tävää kilpailuetua saavutetaan nopean oppimisen avulla, jonka etuna luodaan resurssi-

pohjainen ja nopea strategia. Nopeaa oppimista tukee havaitse ja reagoi ideologian 

ketterät strategiset toteutukset. (Liu 2013) 
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3.1.3 Resurssien ominaisuuksien tunnistaminen 

Barney (1991) mukaan yrityksen potentiaalisella resurssilla on oltava neljä ominai-

suutta, jotta siitä voi muodostua kestävä kilpailuetu. Nämä ominaisuudet ovat arvo, har-

vinaisuus, jäljittelemättömyys sekä ei-korvattavuus. Ominaisuudet on havaittu tärkeiksi 

seuraavin perusteluin. Arvo, koska vain arvokkaat resurssit voivat tuottaa kestävää kil-

pailuetua sillä ne hyödyntävät mahdollisuuksia tai neutralisoivat uhkia. Harvinaisuus, 

koska jos usealla kilpailijalla hallussaan tietty resurssi siitä ei voi tulla kestävää kilpai-

luetua. Jäljittelemättömyys, muiden yritysten pitää olla kyvyttömiä jäljentämään re-

surssi. Ei-korvattavuus, resurssi ei voi olla noin korvattavissa toiseen yritykseen vaan 

siihen täytyy liittyä jotain kompleksisuutta. (Barney 1991) 

Grant (1991) ehdottaa resursseille kuutta pääluokkaa: taloudelliset resurssit, fyysiset 

resurssit, henkilöstöresurssit, teknologiset resurssit, maine ja organisaation resurssit. 

Näiden tarkoitus on helpottaa resurssien tunnistamista, joka voi osaltaan auttaa saa-

vuttamaan niitä. Barney (1991) sen sijaan tukeutuu suppeampaan luokitteluun, jaka-

malla resurssin vain kolmeen pääluokkaan. Pääluokat ovat fyysinen, inhimillinen sekä 

organisatorinen resurssi. Fyysisen pääoman resurssiin kuuluu käytetty fyysinen tekno-

logia, tehtaat, välineet, koneet, maantieteellinen sijainti sekä pääsy materiaaleihin. Inhi-

milliseen pääoman resurssiin kuuluu koulutus, kokemus, arvostelukyky, älykkyys, suh-

teet ja oivallus yksittäisistä johtajista ja työntekijöistä yrityksessä. Organisatorisen pää-

oman resurssiin sisältyy yrityksen virallisen raportointi järjestelmän, virallisen ja ei viral-

lisen suunnittelun, kontrolloinnin, ohjausjärjestelmän sekä epäviralliset suhteet yritysten 

sisäisten ryhmien ulkopuolella sekä yritysten välillä. (Barney 1991) 

3.2 Resurssien, kyvykkyyksien ja kannattavuuden välinen 
suhde 

Grant (1991) lähtee liikkeelle määrittelemällä resurssipohjaisen lähestymistavan ensisi-

jaiseksi tehtäväksi strategian muotoilun, jolla maksimoidaan tuotot ajan mittaan. Siinä 

tutkitaan resurssien, kilpailun ja kannattavuuden välisiä suhteita. Nämä suhteet sisältä-

vät kilpailullisen jäljittelemisen analysoinnin, innovaatioiden tuottokyvykkyyden, epätäy-

dellisen informaation roolin kilpailevien yritysten kannattavuuserojen luomisessa ja kei-

not, joilla resurssien kertymisprosessi voi ylläpitää kilpailuetua. (Grant 1991) 

Kuva 1 selittää hyvin strategian vaiheiden etenemistä ja mitä kullakin vaiheella saavu-

tetaan. Grant (1991) tarjoaa viisivaiheisen menettelyn strategian laatimiseksi. Ensin 

keskitytään yrityksen resurssien perustan analysointiin. Sitten yrityksen kyvykkyyksien 
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arviointiin. Seuraavaksi analysoidaan yrityksen resurssien ja voimavarojen voittoa ta-

voittelevaa potentiaalia. Seuraavaksi edessä on strategian valinta ja viimeisenä yrityk-

sen resurssien ja kyvykkyyksien kokonaisuuden laajentaminen ja parantaminen. (Grant 

1991). Strategiaa tukee, kun Huang et al. (2015) neuvovat artikkelissaan keskittymään 

keräämään sekä kehittämään parempia resursseja ja valmiuksia, jotta voidaan luoda 

itselleen mahdollisuuden saavuttaa kestävää kilpailuetua.   

 

 

Kuva 1. Kuva selittää viisivaiheisen strategian muodostumista sekä kunkin vai-
heen merkityksen (mukailtu Grant 1991).                                                                 

Grant (1991) tuo resurssien ja kyvykkyyksien välisen keskeisen eron. Resurssit ovat 

tuotantoprosessin panoksia. Ne ovat tietynlaisia perusyksiköitä. Yrityksen yksittäiset re-

surssit sisältävät pääomalaitteita, yksittäisten työntekijöiden taidot, patentit, tuotenimet, 

rahoitus ja niin edelleen. Sen sijaan yrityksen kyvykkyys on sitä, mitä se voi tehdä, kun 

resurssit työskentelevät yhdessä. (Grant 1991) On tärkeää hyödyntää kyvykkyyksiä ja 

resursseja yhdessä, jotta toiminnasta voi muodostua kannattavaa. Kuva 2 selittää re-

surssien ja kannattavuuden välistä suhdetta. 
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Kuva 2. Kuvan tarkoitus on havainnollistaa resurssien ja kannattavuuden välistä 

suhdetta (mukailtu Grant 1991) 

Kuvasta 2 nähdään miten erilaiset resurssit vaikuttavat kannattavuuteen. Oikealla on 

listattu erilaisia resursseja, joiden avulla voidaan saavuttaa eri tyyppisiä etuja, kyvyk-

kyyksiä tai esteitä toimintaan. Näitä ovat erilaistumishyöty, kustannushyöty, monopoli-

asema, neuvotteluvoima ja markkinoillepääsyyn esteet. Hyötyjen kautta voidaan saa-

vuttaa kilpailuetua. Monopoliasema, neuvotteluvoima sekä markkinoillepääsyn esteet 

sen sijaan vaikuttavat alan houkuttelevuuteen. Kilpailuedun ja houkuttelevuuden perus-

teella määräytyy kilpailutason voittoprosentti.  

Grantin (1991) mukaan avain resurssipohjaiseen lähestymistapaan on ymmärtää voi-

mavarojen, valmiuksien, kilpailuedun ja kannattavuuden väliset suhteet ja ymmärtää 

mekanismit, joiden avulla kilpailuetu voidaan säilyttää ajan mittaan. Tämä edellyttää 

sellaisten strategioiden suunnittelua, jotka hyödyntävät kunkin yrityksen ainutlaatuisia 

ominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Tämän takia on hyvä tarkastella muutamia 

kysymyksiä. Voidaanko resurssien käytössä säästää? Miten maksimoidaan resurssien 
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tuottavuus? Miten resursseja käytetään tehokkaammin ja voidaanko työskennellä kan-

nattavammin? (Grant 1991) 

3.3 Yhteiskuntavastuu resurssipohjaisen näkemyksen kan-
nalta 

Yrityksen resurssipohjaisessa näkemyksessä kilpailuedun resurssit ovat yrityksen kont-

rolloimia resursseja. Ne ovat ominaisuuksiltaan harvinaisia, arvokkaita, jäljittelemättö-

miä sekä ei-korvattavia. Yrityksen sosiaalisenvastuun eli yhteiskuntavastuun saavutta-

mista lähdetään tutkimaan resurssipohjaisen näkemyksen pohjalta. Yhteiskuntavastuu 

laajennetaan sisältymään resurssipohjaiseen näkemykseen. Strateginen yhteiskunta-

vastuu määritellään vastuulliseksi toiminnaksi, joka sallii firman saavuttaa kestävää kil-

pailuetua motiivista huolimatta. (McWilliams & Siegel 2011) 

Yhteiskuntavastuu on erilaistumisstrategia ja useiden toimijoiden mukaan sille on ky-

syntää. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntavastuullinen strategia voidaan muotoilla 

saavuttamaan ja mahdollisesti säilyttämään kilpailuetua. Yrityksen sosiaalista vastuuta 

koskeviin toimiin kuuluvat muun muassa kierrätys, ympäristön pilaantuminen, progres-

siiviset työtavat ja paikallisten sosiaalipalvelujen tukeminen (McWilliams & Siegel 

2011). 

Yhteiskuntavastuun tuottaman arvon määrittäminen on todella hankalaa, koska tuot-

teen arvon muodostumiseen vaikuttaa monta ominaisuutta. Arvo voidaan määritellä 

kahdeksi erilaiseksi konseptiksi: arvo kuluttajille sekä arvo yrityksille. Arvoa kuluttajille 

määritellään hedonistisen eli hyötyä kokevan hinnoitellun sekä mahdollisen arvostuk-

sen kautta. Arvoa yritykselle tarkastellaan sisäisten kustannusten sekä ulkoisesti mää-

ritellyn hinnan perusteella. (McWilliams & Siegel 2011) 

Asiakkaalle arvoa lisää yrityksen brändi, joka tuo varmuutta tuotteen laadusta tai vas-

tuullisesta toiminnasta. On olemassa kahdenlaisia kulutustuotteita. ”Etsittyjä” tuotteita, 

kuten tuoli, jonka laadun voi tarkastaa ennen ostoa. Lisäksi on olemassa ”koettuja” 

tuotteita, kuten shampoo, joiden laatu selviää kokeilemalla. Yrityksen maine ja brändi 

korostuu erityisesti koettujen tuotteiden kohdalla. (McWilliams & Siegel 2011) 

Sosiaalisesti vastuullinen toiminta kohottaa yrityksen mainetta. Kohonnut maine voi 

mahdollistaa suotuisampaa rahoitusta, houkutella sijoittajia sekä parantaa pääoma-

markkinoille pääsyä. (McWilliams & Siegel 2011) Näillä keinoin voidaan saavuutta ta-

loudellista resurssia, jonka Grant (1991) määrittelee resurssien pääluokaksi. Lisäksi 

voidaan saavuttaa korkeammat hinnat, alhaisempia työvoimakustannuksia sekä välttyä 

kalleilta tulevilta säädöksiltä. (McWilliams & Siegel 2011)  
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Henkilöstöresurssit ovat potentiaalinen kestävän kilpailuedun lähde. Yhteiskuntavastuu 

voi olla keino palkkakustannusten hillintään ja työntekijöiden tuottavuuden nostoon, 

koska yritys vetää puoleensa motivoituneita ja tuottavia työntekijöitä. Tämä näkyy pa-

rantuneena rekrytointina ja työntekijöiden säilymisenä. Nämä tekijät edellä mainittujen 

kanssa laskevat työvoimakustannuksia. On myös huomattu, että toimitusjohtajat, jotka 

arvostavat yhteiskuntavastuullisia arvoja ovat tehokkaampia johtajia. Näin ollen heidän 

yrityksellänsä on ylivoimainen taloudellinen suorituskyky. (McWilliams & Siegel 2011)   

Resurssipohjaisen näkemyksen kannalta yhteiskuntavastuu voi täydentää erilaistumis-

strategiaa. Erilaistumisstrategia tuo yritykselle lisäarvoa ja kasvattaa mainetta. Maine 

voidaankin nähdä strategisena resurssina. (McWilliams & Siegel 2011) Grant (1991) 

luokittelee maineen yhdeksi resurssien pääluokaksi.  

Yhteiskuntavastuu voi myös olla ”rinnakkais-erikostunut” vahvuus, joka tekee muista 

vahvuuksista arvokkaampia. Sen avulla voidaan esimerkiksi innovoida uusia sosiaali-

sesti vastuullisia tuoteominaisuuksia. Tästä esimerkki on hybridiautoihin perustuva eri-

laistuminen, jota tukee samanaikainen vetypolttokennojen kehitys. (McWilliams & Sie-

gel 2011) Yhteiskuntavastuu sisällyttää itseensä taas yhden Grant: in (1991) määritte-

lemän resurssien pääluokkaan, joka on teknologiset resurssit. Tällaiset tuplaerikoistu-

miset voivat olla erityisen tärkeitä resurssien ja valmiuksien parantamisen kannalta, 

kun yritys harjoittaa erilaistumisstrategiaa. (McWilliams & Siegel 2011) 

3.4 Oppiminen ja ihmisresurssit 

Aiemmassa kappaleessa mainittiin jo, että henkilöstöresurssit ovat potentiaalinen kes-

tävän kilpailuedun lähde. Grant (1991) määritteleekin henkilöstöresurssit yhdeksi re-

surssien kuudesta pääluokasta. 

Yrityskohtainen inhimillinen pääoma on olennaisessa osassa, kun luodaan osaamista 

käytännön oppimisen kautta. Sitä kilpailija ei mielellään kopioi, koska se on tyypillisesti 

yksilöllisen oppimisen tuote. Lisäksi se on vähemmän tuottavaa toisessa yrityksessä, 

koska arviointi, uudelleen koulutus sekä tiedon hyväksikäyttö aiheuttavat sopeutumis-

kustannuksia. Se voi estää myös uusia markkinoille sisäänpääsyjä, koska yritys on 

saavuttanut käytännön oppimisen kautta laajan ja kestävän kustannushyödyn. (Hatch 

ja Dyer 2004) 

Resurssipohjaisen näkemyksen kannalta inhimillinen pääoma voi luoda kilpailuetua. 

Saavutettu kilpailuetu perustuu sen jäljittelemättömyyteen. Voidaankin todeta, että se 

on kestävää, koska se pohjautuu sen aineettomaan, yrityskohtaiseen ja sosiaalisesti 
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monimutkaiseen luonteeseen. Lisäksi kestävyyttä tukee, että kilpailijat eivät voi nope-

asti tai kustannuksettomasti jäljitellä tai korvata yrityskohtaista inhimillistä pääomaa. 

(Hatch & Dyer 2004) 

Hallitsemalla inhimillisen pääoman valikoimaa, kehitystä sekä käyttöönottoa voi paran-

taa oppimista ja yrityksen suorituskykyä. Näihin hyötyihin ei vaikuta, vaikka alalla olisi-

kin suuret kiinteät kustannukset. Yritykset, jotka käyttävät seulontatestejä palkkaamis-

prosessissa, nauttivat korkeammasta suorituskyvystä. Tämä johtuu siitä, että yritykset 

pystyvät tunnistamaan työntekijät halutuilla kyvyillä, asenteilla ja taidoilla. Nämä omi-

naisuudet myötävaikuttavat yrityskohtaiseen valikoimaan inhimillistä pääomaa, mikä 

palvelee yrityksen erikoistarpeita. (Hatch & Dyer 2004)  

Yrityksissä, joissa korostetaan inhimillisen pääoman kehittämistä koulutuksen avulla, 

työntekijät ovat tuottavampia ja he voivat osallistua merkittävästi oppimisopetukseen. 

Inhimillisen pääoman käyttö oppimistoimintaan luo merkittäviä kustannushyötyjä. Hen-

kilöresurssien palkkaaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan riitä varmistamaan kilpailue-

tua. Vaan sen käyttöönotto on kriittinen, jotta inhimillinen pääoma luo kestävää kilpai-

luetua. Lisäksi kilpailijat on estettävä nopealta ja edulliselta inhimillisen pääoman arvon 

kopioinnilta. (Hatch & Dyer 2004) 

Kun oppiminen tapahtuu tietyllä alalla, inhimillinen pääoma tulee entistä tarkemmaksi ja 

mahdollisesti vähemmän hyödylliseksi kilpailijoille. Erityisesti se osa, joka on äänetöntä 

tietoa, on erityisen jäljittämätöntä. Myös inhimillisen pääoman kopiointi palkkaamalla 

kilpailijoita aiheuttaa merkittäviä tappioita. Inhimillisen pääoman avulla saavutettu kil-

pailuetu voi säilyä, vaikka kilpailija pystyisi hyödyntämään osaa saadusta tiedosta. Op-

piminen tarjoaa jatkuvaa paremman tiedon tuottamista ja kustannusten alenemista tuo-

teprosessiin pitkällä aikavälillä. Onkin sanottu, että organisaatioiden oppimisaste tai -

nopeus voi olla ainoa kestävä kilpailuetu. (Hatch & Dyer 2004) 

Työntekijöiden vaihtuvuus heikentää inhimillisen pääoman arvoa, koska sen kehittymi-

nen vaatii aikaa. Vaihtuvuus johtaa tiedon ja koulutuksen menettämiseen, mikä vähen-

tää toiminnan laatua. Lisäksi oppimisen nopeus hidastuu, koska vaihtuvuus häiritsee 

oppimisprosesseja. Myös henkilöstöresurssit keskittyvät koulutukseen eikä uuteen op-

pimiseen. (Hatch & Dyer 2004)  

Lyhyesti sanottuna ylivoimainen oppimisen suorituskyky tulee paremmista henkilöstö-

resursseista ja paremmista käytännöistä. Nämä kehittävät erityistä inhimillistä pää-

omaa ja tätä hyödynnetään oppimistoiminnassa. Kun työntekijät kehittävät yrityskoh-

taista osaamista myös heidän suorituskykynsä nousee. Paremmin koulutetut työntekijät 
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oppivat nopeammin ja puolestaan myötävaikuttavat enemmän oppimistoimintaan. Li-

säksi kasvava kokemus rakentaa erityistä inhimillistä pääoma. (Hatch & Dyer 2004) 

Esimerkkinä inhimillisen pääoman käyttöönotosta on Intelin valmistusprosessin tarkka 

kopiointi. Siihen kuuluu: a) prototyypin luonti valmistusprosessista ja sen kopiointi b) 

prosessi siirretään uuteen tehtaaseen, sijoitetut työntekijät ovat työskennelleet vuoden 

rintarinnan tutkimus- ja kehitysinsinöörien kanssa, jotta he oppivat kaiken mitä tarvitse 

tietää c) tuotantotekniikoille annetaan mahdollisuus parantaa prosessia vertaisarvioin-

nin jälkeen. Intel haluaa varmistaa tällä tavoin, että kirjoittamaton tieto, heimotuntemus 

ja hyvät toimintatavat, joita ei ole saatettu kirjoitta ylös saadaan kopioitua seuraavalle 

tehtaalle. Näin kehitetään erikoistuneita inhimillisisä resursseja hiljaisen tietämyksen 

avulla, jolloin voidaan saavuttaa kustannusetua. (Hatch & Dyer 2004) 
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4. YHTEENVETO  

Tässä työssä tutkittiin erityisesti mitkä tekijät rakentavat valmistavan teollisuuden yrityk-

selle kestävää kilpailuetua. Useista erilaisista kestävän kilpailuedun tekijöistä tutkimi-

nen kohdistettiin resurssipohjaiseen näkemykseen.  Kirjallisuusselvityksessä havaittiin, 

että erityisesti resurssipohjaisessa näkemyksessä painottuu kestävän kilpailuedun saa-

vuttaminen 

Kestävä kilpailuetu pohjautuu sellaiseen toimintatapaan, jossa varmistetaan yrityksen 

toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Tällainen toimintatapa perustuu yrityksen re-

sursseihin ja kyvykkyyksiin, joilla on tietyt ominaisuudet. Kilpailuedun kestävyyttä ei 

määrittele ajallinen kesto vaan muiden yritysten mahdollisuus jäljentää tai kopioida kil-

pailuedusta saatavia hyötyjä. Kopioinnin mahdollisuuden, toisin sanoen kilpailuedun 

keston, määrittelee eristävien mekanismien vahvuus. Eristävät mekanismit ovat yrityk-

sessä olevat erikoispiirteet, monitulkintaisuus, sosiaalinen moniulotteisuus, valmistus-

polussa olevat riippuvuudet sekä ajallisen panostuksen hyödyt. 

Resurssipohjaisen näkemyksen sisältä valitut kuusi tekijää ovat: 

• Resurssien ja kyvykkyyksien sekä ulkoisen markkinavoiman suhde 

• Nopea reagointikyky resurssien käyttöön 

• Resurssien ominaisuuksien tunnistaminen 

• Resurssien, kyvykkyyksien ja kannattavuuden välinen suhde 

• Yhteiskuntavastuu 

• Inhimillinen pääoma ja oppiminen 

 

Resurssipohjaisen näkemyksen sisältä valittiin kuusi tekijää, joita voidaan käyttää työ-

kaluina kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Erityisesti kun yritys haluaa lähteä raken-

tamaan kilpailuetua resurssipohjaisen näkemyksen kannalta, kannattaa sen perehtyä 

näihin kuuteen tekijään.  

Kilpailuedun rakentamisessa on hyvä tutustua ja hyödyntää neljää ensimmäistä tekijää. 

Näiden tekijöiden kautta yritys tunnistaa kestävän kilpailuedun rakentamiseen vaaditta-

vat ominaisuudet. Näissä tekijöissä tuodaan esille ulkoisen markkinavoiman avulla saa-

tava väliaikainen kilpailuetu, joka on hyödynnettävissä kestävään kilpailuetuun. Havain-

nollistetaan nopeaa reagointikykyä resurssien käytössä, joka pohjautuu nopeaan oppi-

miseen. Lisäksi tunnistetaan resursseista tietyt ominaisuudet sekä pyritään ymmärtä-

mään resurssien, kyvykkyyksien ja kannattavuuden välistä suhdetta   
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Kun ensimmäisten neljän tekijöiden avulla on rakennettu kilpailuetu, pystytään hyödyn-

tämään kahta viimeistä tekijää. Näitä voidaan hyödyntää kilpailuedun osa-alueiden pai-

nottamisessa ja erikoistumisessa, joilla vahvistetaan kilpailuetua.  Nämä tekijät ovat yh-

teiskuntavastuu sekä inhimillinen pääomaa ja oppiminen. Yhteiskuntavastuu on rinnak-

kaiserikoistumisen mahdollistava erilaistumisstrategia. Inhimillinen pääoma ja oppimi-

nen keskittyy parantamaan oppimisprosesseja sekä yrityksen suorituskykyä, jotka tuo-

vat kustannushyötyä ja vaikeasti kopioitavaa kestävää kilpailuetua. 
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