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LUKIJALLE  
 

Tämän raportin ei ole tarkoitus olla tieteellinen julkaisu, vaan helposti omaksuttava katsaus 
top Leader-hankkeen kulusta, aineiston keruusta ja niistä huomioista ja erityisesti 
oppimisesta, jota tapahtui erilaisissa verkostoissa, työpajoissa, round-table-tilaisuuksissa, 
suunnittelupalavereissa sekä muissa esitystilaisuuksissa vuosien 2013-2015 aikana sekä 
tunnistaa ne tieteellisen kirjallisuuden ja tiedon lähteet, mihin tehdyt havainnot sopivat 
synteesiä varten. Varsinainen tieteellinen julkaisutyö tehdään vertaisarvioitavien artikkelien 
muodossa alan konferensseissa. Lopullisen tavoitteena on pk-teollisuuden strategiaa 
käsittelevä journal-julkaisu v. 2015 aikana.  

TUTKIMUSSUUNNITTELUSTA  
 

Tutkimuksen suunnittelussa, tiedon keruussa ja käsittelyssä on otettu huomioon hankkeen 
ainutlaatuisuus. Hankkeessa yhdistyy neljä erilaista, mutta toisiinsa liittyvää liiketoiminnan 
kehittämisen osa-aluetta jotka muodostavat uuden kokonaisuuden. Valmiiden mallien tai 
niihin suoraan liittyvän tutkimustiedon löytäminen on ymmärrettävästi ollut vaikeaa.  
Perinteiset työllisyyslähtöiset koulutusmallit ovat pitkäkestoisia ja tähtäävät tyypillisesti 
muunnos- tai täydennyskoulutuksen antamiseen tiettyyn tehtävään, esimerkiksi tuotannon 
suunnitteluun tai laatutehtäviin. Tässä hankkeessa on tavoitteena monialaisuus. Pk-
teollisuus kohderyhmänä on omat lainalaisuutensa asettava: valmista olisi synnyttävä 
nopeasti ja mielellään edullisesti. Oman mausteensa tuo, että koulutuksen suunnitteluun 
tarkoitettua empiiristä tietoa kerätttin samalla, kun ensimmäistä pilot-koulutusohjelmaa  jo 
markkinoitiin. 
Näistä lähtökohdista päädyttiin ”itse-itseään-säätävään” tutkimusotteeseen, jossa aluksi 
syvennetään ymmärtämystä ilmiöstä itsestään keräämällä runsaasti empiiristä tietoa, 
tekemällä teoriaviitekehyksistä oletuksia ja kokeilemalla. Tutkimus seuraa osallistuvan, 
laadullisen tapaustutkimuksen ideologiaa niin, että tutkija itse on mukana koejärjestelyissä ja 
osallistuu aktiivisesti prosessin kehitykseen. Teoriaviitekehystä tarkennetaan sen mukaan, 
mitä ilmiöstä opitaan ja nopeilla pilotoinneilla haetaan vahvistusta oletuksille ja havainnoille. 
Tarpeen mukaan koulutustarjoomaa ja muita ratkaisuja kehitetään vikkelästi.  

RAPORTIN RAKENNE JA TARKOITUS 
 

Aluksi esitetään lyhyt kuvaus TOP Leader-hankkeen taustasta, tavoitteista ja tutkimuksen 
rakenteesta. Tämä osio on suunnattu kertaukseksi  niille, jotka eivät ole perehtyneet 
hankkeeseen syvällisesti. Varsinaiset tulokset alkavat sivulta 4. Tulosten raportoinnissa 
käydään ensin läpi järjestettyjen työpajojen ja round table-tapaamisten havainnot lyhyesti,  
 



 

  
 

esitetään katsaus teoreettiseen viitekehykseen ja lopuksi esitetään havaintojen ja tulosten 
tulkinta sekä hankeen seuraavat suunnitellut vaiheet.  

TYÖN TAUSTAA 
 

Suuret yritykset työllistävät Suomessa pysyvästi vähemmän kuin ennen.  Merkittävä osa 
tulevaisuuden työpaikoista on PK-yrityksissä, joiden johtoon kaivataan monialaisia osaajia 
kasvun ja kansainvälistymisen tekijöiksi. Korkeasti koulutettuja henkilöitä on vapautunut 
suurten yritysten keskijohdosta ja asiantuntijatehtävistä etenkin ICT-alalta Suurissa 
yrityksissä työskentelevien henkilöiden asiantuntemus ja osaaminen voi olla rajatulla 
alueella huippuluokkaa, mutta kyvykkyys koko liiketoiminnan ja arvoketjun eri osien 
johtamiseen on vajavaista. Osaaminen ja tarpeet eivät aina kohtaa. 
 
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma voidaan ratkaista ainakin kahdella eri 
tavalla; nostamalla osaamisen tasoa koulutuksen avulla ja parantamalla rekrytoinnin 
osuvuutta. Näihin kahteen asiaan haluamme vaikuttaa Top Leader-ohjelmalla.  
 
Top Leader- jatkokoulutusohjelma kehitettiinUudenmaan ELY-keskuksen tilauksesta ja sen 
rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Ohjelman tuotti Aallon Pienyrityskeskus yhteistyössä 
Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen BIT-tutkimuskeskuksen kanssa. 

TIEDONKERUU KENTÄLTÄ 
 

Operatiivisia työpajoja järjestettiin projektissa kolme. Niissä luotiin sisältöjä koulutuksiin ja 
kartoitettiin erilaisia oppimispolkuja. Näihin tilaisuuksiin kutsuttiin yritysten edustajien lisäksi 
kouluttajia, ammatti- yms. liittojen edustajia, konsultteja ja virkamiehiä. Round-tablet olivat 
luonteeltaan operatiivisia työpajoja strategisempia. Niihin kutsuttiin projektista 
kiinnostuneiden pk-yritysten ylintä, toimivaa johtoa, yrittäjiä ja omistajia. Tämä työskentely 
keskittyi erityisesti työvoimatarpeiden ja osaamisen kohtaanto-ongelman ratkomiseen. 

KOULUTUSOHJELMAPILOTIT PK-YRITYSTEN JOHDOLLE 
 

Työpajojen pohjalta suunniteltiin ja pilotoitiin pk-yrityksen johdolle koulutusmoduuleja, 
joiden avulla pyrittiin parantamaan pk-yritysten johdon moniosaamista ja näin tuetaan 
yritysten kasvua ja kilpailukykyä.  Projektissa suunniteltavien koulutusten mahdollisia 
teemoja olivat mm. arvoketjut,  johtaminen, innovaatiotoiminta, myynti ja talous. Sisällöt 
koulutuspilotteihin johdettiin osin työpajojen tuloksista, ja pilotit myös testasivat ja 
täsmensivät projektin tuotoksina julkaistavia malleja. 



 

  

 

ANALYSOINTI JA MALLINTAMINEN 
 

Työpajoista, online-työskentelystä ja koulutuspiloteista kerätyt aineistot analysoitiin 
laadullisen tutkimuksen menetelmin (sisältöanalyysi) ja syntyneen ymmärryksen pohjalta 
luotiin projektin tuotokset.  

TYÖPAJATYÖSKENTELY 
 

Ensimmäisen työpajan johtoteemat olivat:  

• Asiakassuhteen johtaminen 

• Kansainvälistyminen 

• Verkostojen johtaminen 

• Henkilöstön johtaminen 

• Koulutusratkaisut 

• Pk-yrityksen houkuttelevuus 

• Miten kyvykkyydet tunnistetaan 

• Miten kyvykkyyksiä kehitetään 

• Rekrytointi 

• Palkitseminen 

Alustuksena käytettiin valikoituja osia Hidden Champions of the 21
st
 century-kirjan 

tutkimustuloksista, lyhyt kooste valitusta tieteellisestä viitekehyksestä sekä esimerkkejä 

menestyneistä suomalaisista pk-yrityksistä 

Työpajat toteutettiin aivoriihi-menetelmää soveltaen ryhmätöinä.  Dokumentoinnissa 

käytettiin apuna LEAN-viitekehyksestä tuttua A3-nelikenttää (tausta-ongelma juurisyy-

tavoitetila-ratkaisu). Seuraavassa esitetty yhteenveto perustuu ryhmätöiden satoon ja edustaa 

niitä mielipiteitä, joita ryhmissä tuotiin esille.   

Ryhmätöiden tuloksista voidaan nostaa esiin muutama teema, joita hyödynnetään koulutus- ja 

rekrytointisuunnitelmissa.   

Yrittäjämäisen asenteen perustavaa laatua oleva vaikutus kohosi työsuhteessa onnistumisen 

kannalta ratkaisevaksi tekijäksi. Tämä vaikeasti mitattava ”ominaisuus” tulisi jotenkin 

varmistaa jo rekrytointivaiheessa. Oikea asennoituminen on läheistä sukua henkilön 

arvopohjalle, mutta myös aiemmalle kokemukselle ja perhetaustallekin. Tieteellisessä 

tutkimuksessa ei ole päästy  yksimielisyyteen siitä, missä määrin  yrittäjän henkilökohtaiset ja 

myötäsyntyiset ominaisuudet ratkaisevat yrityksen menestymisen. Rekrytointivaiheessa tulisi  

 



 

  

 

kuitenkin arvioida tätä ulottuvuutta. Tähän soveltuvia testejä tulee kartoittaa. Kyseeseen 

voisivat tulla arvostuksia ja toimintaprofiileja mittaavat testit, haastatteluiden lisäksi.  

Asiakaslähtöisyys on toiminnan keskiössä. Asiakkuuden johtamisen nousu 

kärkikolmikkoon ei yllätä. Useimmiten puheen tasolla tämä jo kaikissa yrityksissä 

tiedostetaan. Se mikä hieman yllätti, on että nykytila koettiin heikoksi, vaikka pienillä 

yrityksillä olisi jo kokonsa vuoksi hyvät edellytykset läheiseen asiakasdialogiin. Syynä 

nykytilaan arvioitiin olevan osittain tiedonkulun katkeilu organisaatiossa, byrokratia ja 

asiakkuuksien ”monopolisointi” myynnille. Lääkkeinä tähän ehdotettiin systemaattisempaa 

asiakaspalautteen käsittelyä ja osallistuvampaa asiakasjohtajuutta, jossa koko organisaatiolla 

olisi mahdollisuus tavata enemmän ”eläviä asiakkaita” .  

 

Henkilöstöjohtajuus on yhtä ristiriitainen ilmiö kuin asiakkuuden johtaminen. Asian 

kriittisyys tunnistetaan arkipäivän keskusteluissa, tutkimuksessa ja mediassa laajalti. Heikkoa 

ihmisjohtamista (”leadership”) ilmenee silti työpaikoilla runsaasti . Ongelmana nähtiin, että 

johtamisessa keskitytään usein vain asiantuntijuuteen esimiestyön ja hyvän johtamisen 

asemesta. Toisinaan johtamisen uskottiin olevan hierarkkista. Tavoitetilassa esimies osaa 

johtaa, tehdä töitä, olla esimies. Hyvä johtaja kertoo strategisia linjoja ja tavoitteita, mutta ei 

puutu liikaa pikkuasioihin. Insinöörikansan pitäisi oppia hoitamaan ihmissuhteita yhtä hyvin 

kuin asioita ja koneita.  

 

Pk-yritysten heikon houkuttelevuuden tausta nähtiin paljolti markkinointihaasteena. 

Pk-yrityksiä ja niiden roolia kansantaloudessa ei tunneta kovin hyvin. Pienen yrityksen 

henkilökemiariskit,  palkkataso ja heikot etenemismahdollisuudet sekä nopean tuottavuuden 

vaatimus koettiin mielenkiintoa vähentävinä. Osansa sai myös median usein negatiivinen 

uutisointi. Mainetta voisi parantaa tuomalla esille erilainen liiketoiminnan aikajänne 

(kvartaalitalous ajaa jatkuvaa tilinteon näyttämiseen). Ei tarvitse osaoptimoida pörssiä varten, 

vaan kehitys on terveemmällä pohjalla, kun maksimoidaan jatkuva kehitys. 

Ratkaisumahdollisuuksina nähtiin liiketoiminnan kokonaisvaltaisempi kehitys, ”uudet 

työnteon mallit” sekä monikanavainen imagomarkkinointi, myös sosiaalinen media. 

 

Erilaisuuden sietämisestä on päästävä sen hyödyntämiseen. Eräs tutkijakollega lausui 

taannoin, että olemme Suomessa vielä matkalla erilaisuuden hyväksymisestä erilaisuuden 

hyödyntämiseen.  Maahanmuuton raju lisääntyminen viime vuosikymmeninä asettaa meidät 

uuden mahdollisuuden ääreen. PK-yrityksissä kieli- ja kulttuurirajat voivat muodostua 

ongelmaksi perinteisemmillä toimialoilla, mutta uudet, globaalit start-upit osoittavat varsin 

toisenlaisen esimerkin. Erilaisen osaamisen tunnistaminen, mukaan lukien ”siviiliosaamiset”, 

on edellytys osaamisen aktiiviselle hyödyntämiselle. Erilaisuuden hyödyntäminen  ja arvostus 

taas johtaa työviihtyvyyden paranemiseen ja motivaatioon yksilötasolla.  

TYÖPAJAN 2 TULOKSIA 
 

Työpaja oli kutsuttu koolle vapaan ilmoittautumisen pohjalta. Markkinointiviestiä suunnattiin 

erityisesti start-up ja pk-yrittäjille Uudellamaalla, millä haluttiin toisaalta syventää valittuja 1. 

työpajan ja Round-Table-keskustelun havaintoja ja toisaalta lisätä yrityskokemuksen tuomaa 

konkretiaa.  

Tarkoituksena oli keskusteluttaa ja kerätä vapaata palautetta ja ideoita valittujen 

johtoteemojen ympäriltä.  Teemoiksi oli valittu aiempien ryhmäkokoontumisten havaintojen  

 



 

  

 

sekä kirjallisuuden perusteella ”ketteryyden kehittäminen” ja ”resurssien ja verkostojen 

johtaminen”. Työskentely- ja dokumentointimenetelmät olivat samat kuin työpajassa 1.  

Työpajan  tuloksissa toistuvat selvästi työpajassa yksi esiin tulleet johtajuus ja erilaisuuden 

(kulttuurisen) hyödyntämisen näkökulmat, jotka liittyvät voimakkaasti varsinkin verkostojen 

johtamiseen.  Sopivaa tasapainoa toistuvien prosessien määrityksen ja tarvittavan 

liikuntavapauden säilyttämisen välillä pohdittiin. Uusien yritysten tapauksessa kiinnitettiin 

perusteiden kuntoon laittamisen tärkeyttä (sopimukset, IPR:t) Täydentävien kyvykkyyksien 

rekrytointi ja virtuaalityöskentelyyn sopivat työvälineet keskusteluttivat intohimoisen 

työasenteen ja yrittäjäarvojen lisäksi. Nopeus ideasta tuotteeksi asiakkaan kanssa yhteistyössä 

ja siihen liittyvät menetelmät (SCRUM, AGILE) saivat runsaasti keskustelua aikaan.  

Yhteenvetona  toisen työpajan havainnoista koottiin oheinen uuden yrityksen kasvumalli. 
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ROUND TABLE –TYÖSKENTELY 
 

Round Table-työpajoja pidettiin kaksi. Molemmat järjestettiin kutsuperiaatteella. Kutsuttujen 

henkilöiden taustassa painotettiin yrittäjyyden läheistä tuntemusta, oman erityisalansa syvää 

osaamista ja diversiteettiä.  Ensimmäisen Round Tablen tarkoituksena oli kerätä palautetta ja 

ideoita pk-yrityksen hyvän johtamisen teemasta, joka oli noussut esille voimakkaasti 

ensimmäisessä työpajassa. Palautteen perusteella kehitetään sekä rekrytointiviitekehyksen että 

koulutusohjelman sisältöä.  

Työpaja toteutettiin aivoriihi-menetelmää soveltaen pienryhmätöinä jota jatkettiin round table 

-tyyppisenä keskusteluna. Ryhmien tulokset kerättiin muistilapuille, jotka ryhmiteltiin 

teemoittain. Teemoja syvennettiin keskustelulla. 

Seuraavassa esityksessä esille nousseet pääteemat avataan käyttäen ryhmältä tulleita ilmaisuja 

ja vertauksia. Ryhmän työn aikana esille nousseet ajatukset koottiin teemoiksi, joita 

käsitellään seuraavassa lähemmin. Seuraavan kuva mukaisesti nähdään hyvä johtamisen 

muodostavan harmonisen kokonaisuuden jonka keskiössä ovat yritykseen  liittyvät 

peruskivet: Arvot ja suunta.  

 

 

 



 

 

Mistä hyvä johtaminen koostuu

21.4.2015
Jari A.T. Laine
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Kuva: hyvän johtamisen malli 

 

Arvot ja suunta määräävät tahdin. Jo toimivassa yrityksessä on oma kulttuuri, jota 

kunnioittaen isot päätökset, kuten myös rekrytoinnit tulee tehdä. Kulttuurin muodostuttua sen 

muutos on hidasta. Parhaimmillaan yrityskulttuuri ja ne arvot, joita yrityksessä noudatetaan, 

ovat luomassa me-henkeä ja auttavat ratkaisuissa silloin, kun monimutkaisiin kysymyksiin ei 

löydy selkeää taustaa tai riittävää tietopohjaa. Arvot eivät kuitenkaan ole niitä, joita 

kirjoitetaan vuosikertomuksiin tai nettisivuille. Ne ovat niitä, joiden mukaan oikeasti 

toimitaan. Yrityskulttuuri ja arvot ovat toiminnan perusta. Suunta eli yrityksen olemassa olon 

tarkoitus, strategia ja isot tavoitteet pitää saattaa kaikkien tietoon.  

 

Yrittäjämäinen  asenne metakäsitteenä on noussut esille myös työpajoissa. Tässä ryhmässä 

haettiin käsitteelle lisää kuvaavia ilmaisuja. Henkilökohtainen sitoutuminen, intohimo, 

mukana kädet savessa ovat kuvaavia ilmaisuja henkilökohtaisesta asenteesta ja myös 

motivaation tasosta. Hyvin toisenlaisiakin ominaisuuksia löytyi: Kuunteleminen, läsnäolo, 

sisu, sinnikkyys, pitkäjänteisyys ja kehittyminen ovat tärkeitä, jotta muut ympärillä olevat 

pääsevät mukaan. Hyväksi johtajaksi kehittymisen alkuna nähdään itsetuntemus.  

 

Asiakkuuksien johtamisen keinoina nähtiin syvemmälle kysyntään sukeltaminen. Sloganiksi 

muodostui ”tunne asiakkaasi asiakkaan tarve”. Asiakas on ehkä kuningas, mutta vasta 

kysymällä, huolellisesti kuuntelemalla ja yhdessä kokeilemalla saa todellisen asiakastarpeen 

määritettyä. Joskus on tarpeen mennä aina loppukäyttäjälle asti. Tuote-toiminta-palvelu-

kolminaisuuden hallinta sai voimakkaan kannatuksen. Usein suomalaiset valmistavat 

yritykset eivät oivalla tuotteeseen liittyvän palvelun merkitystä asiakkaan pitämisen ja 

lisämyynnin keinona.  

 

Erilaisuudella johtamista käsiteltiin rekrytoinnin näkökulmasta työnimellä ”taiteellinen 

talousjohtaja”, jolla haluttiin tuoda esille sitä, että henkilö tulee organisaation kaikkine 

osaamisineen ja koko persoonana. Kysymys on siitä, että töissä saa olla oma itsensä, kunhan 

tehtävät hoituvat, mutta myös siitä, että pienessä yrityksessä ei kannata jättää erikoisosaamista 

hyödyntämättä. Rekrytoitakoon siis oikeita tyyppejä mieluummin kuin parasta cv:tä! 

Yhteensopivuus muun tiimin ja avainhenkilöiden kanssa on oleellinen osa menestystä.  

 

 



 

  

 

Innovatiivisuuden lähteenä on kytkeytyminen uusiin verkostoihin ja uusiin alueisiin ja 

maailmoihin. Täydentäviä kyvykkyyksiä ei tarvitse omistaa, vaan voi lainata. Kyseenalaistus,  

ne kuuluisat ”hölmöt kysymykset” ja nopea kokeilu vievät tällä tiellä eteenpäin. 

Innovatiivisuuden hyödyntäminen edellyttää koko organisaatiolta uteliaisuutta ja 

epävarmuuden sietoa. Asiakaslähtöinen tuotekehitys auttaa löytämään maalin tarkemmin.  

 

Verkostojen johtamisen katsottiin liittyvän erityisesti uusien teknologioiden ja tuotteiden 

kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 

 

Tehokas viestintä varmistaa että kaikki pelaavat samaan maaliin. Viestinnän muoto on 

tärkeä. Tyyli- ja tunneherkkyys täytyy pitää mielessä – vastaanottajat ovat kaikki erilaisia. 

Kysymällä ja kuuntelemalla voidaan varmistua viestin perillemenosta, mutta myös säätää 

viestintää – pyrkimys tulee olla siirtymä viestinnästä vuorovaikutukseen. Tarinoiden 

kertominen on suosittu ja vanha tapa kertoa monimutkaisista tai pelottavista asioista. Faktat 

on hyvä olla kunnossa ja kertaus on tässäkin lajissa opintojen äiti. Johdon läsnäolo, 

tapahtumien linkitys arkeen auttavat viestin perille menoa. 

ROUND TABLE 2 TULOKSET 
 

Kutsutut olivat 1. Round Tableen osallistuneet, täydennettynä kokeneilla HR-ammattilaisilla.  

Tarkoituksena oli keskittyä pk-yrityksiin soveltuvan kyvykkyyskartoituksen ja siihen sopivan 

rekrytointiprosessin hahmottamiseen. Tällä työpajalla haettiin sisältöä ja ajatuksia myös 

vastaavan koulutusmoduulin rakentamiseen. 

Alustuksena käytettiin todellisesta yrityscasesta tehtyä lyhennelmää, jota testattiin 

vuorovaikutteisesti Round Table -osallistujien kesken. Löydettyjä teemoja syvennettiin 

keskusteluin ja niistä koostettiin ehdotus prosessiksi, joka jaettiin kahteen vaiheeseen. 

Seuraavassa esityksessä esitetään prosessiehdotus ja esille nousseet pääteemat ja avataan niitä 

käyttäen ryhmältä tulleita ilmaisuja ja vertauksia. 

REKRYTOINTIMALLI 

Rekrytointiprosessin analyysivaihe

Jari Laine
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Nykyisen kyvykkyyden 
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RekrytointiprosessiSuuri

23.1.2014

Analyysivaihe

 
Kuva: Rekrytointimalli 

  



 

  

 

Rekrytointiprosessin analyysivaiheen tarkoitus on selvittää onko rekrytointi ylipäätään 

tarpeen.  Prosessin alkuvaihe tehdään yrityksen sisäisenä analyysinä, jota voidaan tukea esim. 

konsultin ja erilaisten HR-analyysityökalujen avustuksella.  

Analyysin tarkoituksena on verrata nykytilan kyvykkyyttä eri liiketoiminnan alueilla sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä halutun strategian tai muiden liiketoimintatavoitteiden 

toteuttamisen vaatimuksiin. Tavoitteena on tunnistaa ja määritellä kyvykkyysvaje eli tarve 

mahdollisimman selkeästi. 

 

Vajeen suuruudesta ja omista kyvykkyyksistä lähtien tutkitaan aluksi, voidaanko puuttuva 

kyvykkyys tehokkaasti hankkia yrityksen sisältä kouluttamalla, kierrättämällä ja/tai 

muuttamalla toimenkuvia.  

 

On huomattava, että rekrytoitava henkilö ei täytä ainoastaan tehtävään asetettuja 

osaamisvaatimuksia vaan hänen tulee täydentää ryhmän kokonaisuutta myös luonteensa ja 

toimintatapansa osalta. Rekrytoitavan henkilön, työtiimin ja muiden avainhenkilöiden 

toimintatapa ja osaamiset tulee kartoittaa yhteensopivuuden varmistamiseksi. Yrityskulttuurin 

ja arvojen yhteensopivuudella on suuri merkitys rekrytoinnin onnistumiseen. Tätä tulee 

arvioida osana prosessia.  

 

Henkilön  profiili- ja työtapavaatimukset

Rekrytointiprosessin vaiheet

Jari Laine
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Rekrytointiprosessi

 
Kuva, rekrytointimalli, vaiheistus 

 

Tehtävän rooli ja vaatimukset 

Yllä esitetyssä varsinaisen ulkoisen rekrytointiprosessin kaaviossa pääpaino on edelleen 

rekrytoinnin valmistelu- ja suunnittelutyössä. Huolellinen yhteissuunnittelu varmistaa osuvan 

rekrytoinnin. Pienissä yrityksissä osaamisen laaja-alaisuuden tarve korostuu, mutta tässä 

piilee myös riski ylimitoitettujen ”jeesustoimenkuvien” luomiseen. Osaamisen täydentävyys 

yrityksen ja tiimin tasolla pitää huomioida vaatimuksissa (täytä aukot!)Tehtävä pitää pystyä 

kuvaamaan ja viestimään selkeästi. Mahdollisuus tehdä tehtävänkuva henkilön osaamisen 

ympärille kannattaa hyödyntää (haetaanko henkilö laatikkoon vai laatikko henkilön 

ympärille? Kannattaa muistaa että ”pätevyys” on helpompi todentaa kuin ”sopivuus” 

 

 

 



 

  

 

Henkilön profiili ja työtapavaatimukset 

 

Tällä osiolla on suuri merkitys – joskus pätevyyttäkin suurempi. ”Sopiva” kandidaatti ja 

täydennyskoulutusmahdollisuuden hyödyntäminen voi antaa paremman lopputuloksen kuin 

cv:n pohjalta valittu ”pätevin”. Etsitään alusta alkaen tiimin kokonaisuutta täydentäviä 

profiileja –  puuttuuko ryhmästä enemmän ”visionääri vai viimeistelijä”? Määrityksessä 

auttaisi joku tunnettu viitekehys, esim. MBTI, mutta sitä ei voi suoraan käyttää valinnan 

kriteerinä. Tämän testaamista  voisi yhdistää rekrytointivaiheen loppusuorakandidaattien 

(ryhmä)haastatteluihin ja tutkia myös tehtäväpähkinöiden avulla (draaman keinot).  

 

Ehdokkaiden haku 

 

Suorahakukonsultit ovat useimmissa tapauksissa liian kalliita ja hitaita pk-yrityksille (palkkio 

3-6krt tehtävän kk-bruttopalkka) Suorahaun onnistuminen ei ole kovin varmaa, pk-osaamista 

tarvitaan myös hakukonsultille. Uudet, digitaaliset hakukanavat ovat kustannustehokkaita ja 

näkyvyydeltä/ulottuvuudeltaan koko ajan parempia. PK-yrityksen haasteena on silti 

houkuttelevuus ja joskus myös maantiede. Tässä apuna voisivat olla maantieteellisesti 

kohdistetut haut ja mahdolliset paluumuuttajat. Oppilaitosyhteistyö on kannatettava kanava  

rekrytoinnissa.  

 

Valintaprosessi 

 

Valinta tulisi tehdä myös tulevaisuutta, ei pelkästään nykytehtävää varten.  Henkilöstön 

kehityssuunnitelma toimii tässä apuvälineenä.  Pk-yritysten kannalta nykytilanne on hankala, 

kykytestit ja soveltuvuusarvioinnit on kehitetty suuryritysten käyttöön ja ne ovat kalliita. 

Tarvitaan uusia tehokkaita työkaluja ”sopivuuden” ja kyvykkyyden testaamiseen.  

Testitulosten tulkinta myös saatava helpommaksi – ei tarvetta psykologille! Kandidaattien 

tutustuminen yritykseen, sidosryhmähaastattelut ja ”pähkinät” ovat mahdollinen tapa testata 

monipuolisesti kandidaatteja, mutta vaativat hyvää osaamista ja etukäteissuunnittelua.  

Vaikka erilaisia testaus- ja viestintäpalveluita voi hyvin ostaa ulkoa, tätä vaihetta ei kannata 

ulkoistaa! Avainhenkilöt ovat yrityksen arvokkaimpia resursseja, jolloin päätöstä ja riskiä ei 

pidä erottaa toisistaan.  

 

Sopimus 

 

Kannattaa muistaa, että palkka ei ole ainoa houkutteleva eikä kiinni pitävä tekijä. Muita ovat 

esim. liiketoiminnasta saatava kokonaiskuva ja rikkaampi toimenkuva, 

vaikutusmahdollisuudet, työilmapiiri, hyvä johtaminen, elämän laatu, asuminen, harrastukset 

ja joustavuus ”pienissä” asioissa. Jossain tapauksessa, esimerkiksi sukupolvenvaihdon 

yhteydessä kk-palkan lisäksi voidaan harkita ”sweat equity” tai muita osakkuusjärjestelyjä. 

Sopimus tehdään molempien kannalta selkeäksi ja reiluksi.  

 

Perehdytys 

 

Perehdytys laiminlyödään usein pienissä yrityksissä puuttuvien perehdytysohjeiden, 

osaamisen, resurssien tai jatkuvan kiireen varjolla. Tämä lienee suuri syy nopeasti katkeaviin 

työsuhteisiin. Perehdytyssuunnittelu tulisi aloittaa jo rekrytointiprosessin alussa ja se tulisi 

tehdä porukalla. Suunnitelma on syytä tehdä kirjallisena. Perehdytettävälle tulisi määrittää  



 

  

 

yrityskummi, joka jatkaa perehdytystä riittävän pitkään, esimerkiksi 6kk. Perehdytys on 

kaksisuuntainen prosessi – myös perehdytettävällä on vastuu kysyä ja antaa palautetta.  

 

Seuranta 

 

Seuranta jatkaa siitä, missä perusperehdytys loppuu. Seurannassa painotetaan enemmän 

tehtävistä selviämistä ja suoriutumista sekä yhteistyötä muiden kanssa. Seuranta voi sisältää 

muodollista kouluttautumista sekä osallistumista sovittuihin kehitysprojekteihin, jolloin 

pärjäämisen arviointi on helpompaa. 

 

Ulkoiseen rekrytointiin päädytään, kun osaamisvaje on tarkoin määritetty, yhdessä todettu ja 

sekä sisäiset keinot vajeen täyttämiseen on perin pohjin tutkittu. Usein rekrytointitarpeen  

laukaisee äkillinen muutos yrityksen sisäisessä tai ulkoisessa vaikutusverkostossa. 

Avainhenkilön lähtö, omistajavaihdos, fuusio tai kilpailu- tai markkinatilanteen radikaalit 

muutokset voivat aiheuttaa äkillisiä, ennustamattomia resurssointitarpeita. Huonommin 

havaittavia muutostarpeita varsinkin kypsillä markkinoilla olevilla yrityksillä ovat hidas 

myynnin ja kannattavuuden lasku, tuotteiden ja teknologian vanhentuminen tai 

asiakastarpeissa viipeellä näkyvät muutokset.    

 

Radikaalit muutokset toimintaympäristössä ovat usein yllätyksiä ja niihin on joka tapauksessa 

reagoitava tilanteen vaatimalla tavalla ja nopeudella. Jotta myös hiipiviin ongelmiin voitaisiin 

tarttua ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia, on yrityksen kyvykkyyskarttaa päivitettävä 

säännöllisesti ja kyvykkyyttä verrattava yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja operatiivisen 

liiketoiminnan tarpeisiin. Useissa yrityksissä tällainen vertailu tehdään yhdistettynä 

vuosittaiseen strategiapäivitykseen. Kyvykkyyskartan ylläpito auttaa luonnollisesti 

reagoimaan nopeammin myös äkillisten ja yllättävien tapahtumien aiheuttamiin toimiin. 

 

KATSAUS REKRYTOINNIN TEORIAAN 
 

Kirjallisuudessa rekrytointiprosessia tarkastellaan enimmäkseen henkilövalintaprosessin ja 

erityisesti henkilö- tai soveltuvuusarvoinnin kannalta. Näistä on saatavilla runsaasti tietoa sekä 

erilaisten arviointimenetelmien tieteelliseenkin syväluotaamiseen, että maallikoille paremmin 

sopivia työkirjanomaisia oppaita. Luettelo tässä tutkimuksessa hyödynnettävästä 

kirjallisuudesta on tämä kappaleen lopussa. 

 

Rekrytointiprosessit ja niihin liittyvät arviointimenettelyt esitetään kirjallisuudessa 

useimmiten toimiala- ja kokoriippumattomina. Koska rekrytointiprosessit ovat aina yritys- ja 

liiketoimintariippuvaisia ja pk-teollisuuden ominaispiirteet: Suhteellisesti suurempi 

riippuvuus avainhenkilöistä sekä resurssiniukkuus asettavat omat reunaehtonsa. 

Henkilövalintaprosessin tarkoituksena on löytää työlle suhteellisesti paras eli kyvykkäin ja 

sopivin tekijä siitä joukosta, joka on tehtävää hakenut tai on siihen muuten sopivaksi katsottu. 

Henkilöarvioinnin eri menetelmillä pyritään arvioimaan hakijoiden työssä menestymisen 

todennäköisyyttä ja mahdollistamaan täten asiapohjainen vertailu eri hakijoiden kesken.  

Arviointimenetelmiä on monentasoisia: aina esimiehen tekemistä vapaamuotoisista 

haastatteluista ja cv-pohjaisesta työtaustan selvityksestä psykologisiin teorioihin perustuviin 

piirreanalyyseihin ja monipuolisiin kyvykkyystesteihin. Viimeaikainen näkemys on, että  

perinteinen yksilön ominaisuuksia ja valmiuksia mittaava arviointi tulisi yhdistää  



 

  

 

työkohtaisesti määriteltyihin, erityisesti haluttuihin kompetensseihin. Täten esimerkiksi pk-

yrityksen talouspäällikön tehtävässä korostuvat paitsi numerotarkkuus ja paineensieto, myös 

isompien kokonaisuuksien hahmottamisen kyky yhdistyneenä ainakin keskimääräisiin 

sosiaalisiin ja vuorovaikutustaitoihin, kun taas osto- ja myyntireskontran hoitajan roolissa 

riittävät rajatummatkin sosiaaliset ominaisuudet, mutta rutiinien keston tulee olla hyvä.   

 

 Viime vuosikymmenien uudet tutkimussuuntaukset painottavat hakijan henkilökohtaisten 

ominaisuuksien ja kykyjen analyysin lisäksi johtamisen kokonaisuutta. Toimivassa ja 

kehittyvässä tiimissä tulee olla sopivasti toisiaan tasapainottavia ja täydentäviä 

toimintaprofiileja. Näin ollen, sopivuutta ei pitäisi määritellä pelkästään henkilön 

ominaisuuksien ja työn vaatimuksien kautta, vaan myös organisaation kokonaisuuden osana. 

Tähän kontekstiin liittyy myös 1990-luvulla voimakkaasti kaupallista mielenkiintoa, mutta 

vähemmän tieteellistä näyttöä saanut ns. tunneälyn käsite. Vaikka tieteellistä näyttöä 

arvojohtamisen trendeistä ja tunneälyn merkityksestä onkin vielä vähän, on selvää, että 

erityisesti pienessä ja omistajavetoisessa yrityksessä on sellaisia ääneen sanomattomia 

perinteitä, arvoja ja toimintatapoja, joiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen ennustaa 

hyvää urakehityksen kannalta, mutta joiden kvantifioiminen valintakriteereiksi tuottaa 

vaikeuksia.  

 

Psykologisista arviointimenetelmistä 

 

Erilaisia psykologisia arviointimenetelmiä on runsaasti. Ne voidaan päätyypeittäin jakaa 

kolmeen ryhmään:  

 

 Haastattelut 

 Simulaatiot 

 Testit 
 

Haastattelua kutsutaan joskus testien äidiksi ja tieteellisesti on todistettu, että ammattimaisesti 

tehdyllä, hyvin suunnitellulla haastattelulla voidaan päästä yli 0.5 korrelaation työmenestystä 

ajatellen. Haastattelu onkin seulontavaiheen eniten käytetty menetelmä hakupaperien ja cv-

tarkastelun jälkeen. Haastattelut jakautuvat strukturoituihin eli jäsenneltyihin ja vapaisiin sekä 

näiden yhdistelmään. On kuitenkin huomattava, että haastattelun menestys on hyvin 

riippuvainen haastattelijan kyvykkyydestä ja valmistautumisesta tehtäväänsä. Yleensä 

suositellaan osittain jäsennettyä ja osittain vapaamuotoista, nk. yhdistettyä 

haastattelutekniikkaa. Tässä menetelmässä toistuvilla kysymyksillä saadaan aikaan 

vertailukelpoisuutta eri hakijoiden kesken ja avoimilla kysymyksillä muodostetaan kuva 

hakijan arvoista ja toimintatyylistä. Yleinen näkemys on, että haastattelua on hyvä täydentää 

jollain toisella arviointimenetelmällä. Usein täydentävänä käytetään sopivaa kyky-, 

työskentely-, toimintatyyli- tai persoonallisuustestiä.  

 

Simulaatiot 

 

Simulaatiot on verraten tuore ja vielä varsin tutkimaton menetelmäluokka haastatteluihin ja 

testeihin verrattuna. Simulaatiotutkimuksen alkuperä on 1970-luvun kognitiivisessa 

psykologiassa ja keinoälytutkimuksessa.  Työ- ja organisaatiopsykologisessa mielessä 

käytettynä simulaatiot pyrkivät yksinkertaistamaan todellisia työssä vastaan tulevia tilanteita. 

Käytännön työssä ei etsitä ratkaisuja annettuihin ongelmiin, vaan ensin tulee löytää ongelmat.   



 

  

 

Simulaation tarkoituksena ei ole löytää annettuun tehtävään yhtä, oikeaa vastausta, koska 

oikein suunnitellussa simulaatiossa sitä ei ole, vaan pikemmin havainnoida testattavan 

persoonallisuuden ilmentämää toimintaa, eri voimavarojen käyttöä sekä mahdollisesti 

esiintymis- ja vuorovaikutuskykyä ja johtajuusominaisuuksia. Ryhmäsimulaatiota pidetään 

vuorovaikutustaitojen testaamisessa erityisen hedelmällisinä. Ryhmäsimulaatiosta 

esimerkkinä on ns. leaderless group discussion (LGD). Yleinen paineensieto- ja 

organisointikyvyn mittaamiseen käytetty hallintotyön simulaatio on ns. postikori, jossa 

testattavaa kuormitetaan runsaalla tietotulvalla, jota analysoimalla hänen tulee toimia ja tehdä 

päätöksiä. Päätökset pitää jälkikäteen perustella.  

 

Psykologiset testit 

 

Psykologiset testit on erittäin monimuotoinen mittavälineiden joukko. Ne voidaan jakaa 

käyttötarkoituksensa perusteella kyky-, persoonallisuus-, ja työskentelytapatesteihin. 

Kykytestit voidaan puolestaan jakaa vielä älyllisiä ja havaintomotorisia kykyjä mittaaviin osa-

alueisiin. Persoonallisuustestit voidaan jakaa lomakemuotoisiin ja projektiivisiin testeihin. 

Persoonallisuustesteillä mitataan käyttäytymispiirteitä, motiiveja ja ajattelutapoja.  Kykytestit 

jaetaan usein yleisälykkyyttä, erityiskykyjä, saavutuksia (oppimista) ja taipumuksia mittaaviin 

testeihin (Cronbach, 1970). Lomakemuotoiset persoonallisuustestit pohjautuvat aina 

testattavan omiin havaintoihin ja arvioihin itsestään. Vastaaja arvioi omaa tyypillistä 

toimintaansa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin, väittämiin tai tilanteisiin yleensä 

annetuista vaihtoehdoista yhden valitsemalla. Lomakepohjaisten testein kysymyspatteristot 

ovat suuria ja pyrkivät mittaamaan arvioitavan persoonallisuuden tärkeimmät dimensiot. 

Näistä testeistä tunnettuja esimerkkejä ovat mm. MBTI, SDI, DISC ja niiden variaatiot.  

Projektiivisissä testeissä testattava reagoi moniselitteisiin ja avoimiin ärsykemateriaaleihin 

(esim. nk. mustetahratestit). Näiden tulkinta ja käyttö on hajautuneempaa kuin lomaketestien.  

 

Testimenetelmien reunaehdot 

 

Käytettyjen testimenetelmien pitää täyttä kolme ehtoa, jotta niitä voi käyttää 

valintaprosessissa, nämä ovat: 

 

 Reliabiliteetti 

 Validiteetti 

 Standardointi 
 

Reliabiliteetti tarkoittaa, että tehty testi pystytään samoilla menetelmillä tehtynä toistamaan 

niin, että tulokset ovat luotettavia ja keskenään vertailukelpoisia. Tämä on välttämätön ehto 

minkä tahansa testimenetelmän käyttöön ottoon. Validiteetti kuvaa testin sopivuutta 

tehtäväänsä eli mittaako se oikeaa asiaa. Käytännössä se tarkoittaa, että mitattavan 

ominaisuuden ja tavoitellun seurauksen välillä täytyy olla merkittävä positiivinen korrelaatio. 

Esimerkiksi on havaittu, että yleisälykkyys (oppimiskyky) korreloi positiivisesti hyvän 

työmenestyksen kanssa.Standardointi tarkoittaa kyseisen testimenetelmän ”lokalisointia” eli 

varmentamista ja tarvittavaa kalibrointia maa- ja kulttuurikohtaisten erojen huomioimiseksi.  

 

 



 

 TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI 
 

Taustaa 
 
Pk-teollisuuden henkilöstön jatkokoulutus on perinteisesti seurannut samaa polkua 
kuin suurempien yritystenkin. Kirjallisuuden ja omakohtaisten kokemusten perusteella 
tämä suunta ei tuota parhaita tuloksia. Pienissä yrityksissä henkilöstöresurssien 
kriittisyys korostuu: aika on todella tiukalla. Johto on usein teknisesti suuntautunutta ja 
usein yrityksen johtaja on myös sen omistaja. Pienet yritykset ovat huomattavan 
kontekstiriippuvia; toimiala, teknologia ja markkinat vaihtelevat voimakkaasti ja 
heijastuvat myös odotuksiin. Suurempien yritysten tapaan geneeristä, kaikille sopivaa 
koulutusaluetta ei ole paljon. Pk-yritysten ryhmät ovat heterogeenisiä ja niiden koetut 
tarpeet vaihtelevat, samoin kuin potentiaalisten osallistujienkin lähtötaso. Odotukset 
ovat hyvin  erilaisia, joten niiden täyttäminen yhdessä kaavalla tehdyllä, perinteisellä 
luentokoulutuksella näyttää mahdottomalta. Tätä haastetta on tutkittu laajasti varsinkin 
Iso-Britanniassa, jossa yhteiskunnan tukemaa pk-sektorin koulutusta on harjoitettu 
laajasti teollisen rakennemuutoksen jälkimainingeissa.  
Seuraavassa esitetään kirjallisuudesta kerättyjä havaintoja, jotka tulee ottaa huomioon 
pk-sektorin koulutusta suunniteltaessa. 
 
Koulutustapa 
 
Yleisesti nähdään, että elämä pk-yrityksessä poikkeaa merkittävästi suuremmista 
korporaatioista. Johdon aika kuluu pääosin päivittäisten, operatiivisten asioiden parissa, 
jolloin strategisemmat, pohdintaa vaativat asiat ja ihmisten johtaminen (leadership) 
saattavat jäädä vähemmälle. Vaikka näidenkin asioiden tärkeys tunnistetaan, on pk-
yritysten johtoa vaikea saada mukaan muodolliseen koulutukseen. Liian teoreettiseksi 
epäiltyjä koulutuksia vierastetaan. Kuten aikuisopinnoissa yleensä, osallistujien 
kokemusta ja osaamista olisi voitava hyödyntää aktiivisesti. Voidaan väittää, että 
yritysjohtajaoppilaat oppivat vähintään yhtä paljon toisiltaan kuin opettajilta. 
Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että yritysjohtajien välinen kollegiaalinen 
kunnioitus ja luottamus lisäävät ryhmän sitoutumista koulutukseen. Verkostoituminen 
ja liiketoimintaan liittyvien tai muiden konkreettisten tehtävien tai ongelmien yhdessä 
ratkominen ovat osoittautuneet tehokkaiksi oppimisen välineiksi. Oppimisen tapana 
suositellaan pragmaattista, päivittäisiin ongelmiin ja kokemuksiin pureutuvaa tapaa.  
Näihin vaatimuksiin näyttäisi hyvin vastaavan ns. action learning eli toiminnallinen 
oppiminen, joka nousi 1990-luvulla kulttimaineeseen Peter Sengen ”the Fifth Discipline” 
–kirjan siivittämänä.  Action learning –pohjalta on lähtenyt monta suuntausta, joihin ei 
tässä perehdytä syvällisemmin. Toiminnallisen oppimisen isänä pidetyn R.W. Revansin 
(1982) mukaan vapaasti suomennettuna kyseessä on kehittymiskeino, johon liittyy 
älyllisiä, emotionaalisia tai fyysisiä suorituksia joiden kautta osallistujat ratkovat 
todellisia, monimutkaisia ja stressiä aiheuttavia ongelmia, tarkoituksena parantaa ja 
muuttaa ongelman ratkaisuun liittyvää toimintaansa jatkossa.  
 
Koulutuksen markkinointi 
 
Kirjallisuuden mukaan perinteinen koulutussisältöpainotteinen ”leaflet-markkinointi” ei 
toimi hyvin pk-ympäristössä. Vaikka kurssien palautekyselyssä saataisiin hyvää 
palautetta kurssin sisällöstä ja oppimisesta, syy osallistua kurssille ei ollut sisältö.  



 

  
 

Seuraavassa ehdotetaan muutamia lähestymistapoja, joilla pk-yrityksiä saataisiin 
kiinnostumaan koulutuksesta: 

 Polttavien liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisemisen  käyttö vetonaulana, 
esimerkiksi: ”Autamme teitä selviytymään sukupolven vaihdoksesta”. 

 Konkreettisten hyötyjen painotus: ”kannattavuuden parannus” 
 Muiden, epäsuorien hyötyjen lupaaminen: ”työntekijöiden motivaation kohoaminen” 
 Helppo osallistua: maantieteellinen, kustannuksellinen, ajallinen sovittaminen 
 Tuettu osallistumismaksu, edullinen tai ilmainen coaching tai konsultointi 
 Etäoppimisympäristön pitää tukea joustavaa ajankäyttöä.  
  Kutsumenettelyn luoma etuoikeuden tuntu 
 Osallistujien tason ylläpitäminen 
 Alumni-klubin luominen 
 Alueellisten tai toimialakohtaisten välittäjäorganisaatioiden käyttö viestinnässä (ELY, 

Yrittäjäjärjestöt, kehitysyhtiöt… 

 
Koulutusmallin valinta 
 
Täydennyskoulutusmallia lähdettiin kehittämään niin, että se sisällöltään ja 
toteutustavaltaan mahdollisimman hyvin vastaisi pk-yrityksen johto- ja 
asiantuntijatehtävissä työskentelevien tai niihin suuresta yrityksestä siirtymässä olevien 
tarpeita. Koulutuksessa painottuu monialaisuus ja työssä oppimisen ajatus. Action 
learning -periaatteiden mukaisesti suuren osan oppimiskokemusta muodostaa 
henkilökohtainen projektityö, joka tehdään yritysten määrittämästä todellisesta 
ongelmasta. Niille, oppilaille, jotka eivät ole työsuhteessa koulutuksen aikana, työ 
etsitään kouluttajan toimesta.  
 
Tekemällä oppii 
 
Toiminnalliseen oppimiseen kuuluu sekä yksilötyönä että ryhmässä tehtävää 
ongelmanratkaisun oppimista ja reflektointia aiempaan oppiin.  Näin oppimiskokemus 
on syvempi ja johtaa todennäköisemmin pysyviin muutoksiin toimintatavoissa myös 
kurssin jälkeen. Projektityöt tehdään pääosin etätyönä ja niitä tuetaan sähköisellä 
oppimisalustalla sekä lähipäivinä järjestettävillä tai erikseen sovittavilla 
fasilitointitapahtumilla. Teoriaopinnot on jaksotettu lähipäiviin, joita on toisessa pilot-
koulutuksessa kuusi ja toisessa neljä. Koko koulutusjakso viedään läpi n. kolmessa 
kuukaudessa.  
 
Ensimmäisen kurssin pohjalta opittua 

 

Ensimmäisen kurssin markkinointi oli suunnattu aluksi pk-yrityksille, käyttäen 
markkinointikanavina Aalto Pro:n alumni- ja asiakasrekisteriä, Uudenmaan ELY-
keskusta ja yrittäjäyhdistystä ja Helsingin kauppakamaria. Lisäksi kurssiä mainostettiin 
myös Aalto Pron nettisivujen ja lehdistömainonnan kautta. Muutamiin alan lehtiin 
saatiin haastattelumuotoinen artikkeli, joiden vaikutus tuntui selvästi kiinnostuksessa. 
Sittemmin markkinoinnin fokusta muutettiin ottamalla mukaan suuryritysten HR-
toiminnot ja niiden henkilöstön ulkoistamispartnerit. Viestiä kohdennettiin henkilöstön 
vähentämissuunnitelmista julkisuudessa ilmoittaneisiin yhtiöihin. Jotkut yrityksistä 
suhtautuivat positiivisesti uudenlaisen tukimuodon mahdolliseen käyttöön, mutta  



 

  
 

ajoituksellisesti emme osuneet tällä kertaa parhaaseen hetkeen. Esimerkiksi Nokian 
bridge-ohjelma oli jo loppusuoralla. Tätä kanavaa tullaan kuitenkin jatkossa käyttämään 
aktiivisemmin.  
 
Vaikka ensimmäisen kurssin palautteesta ei vielä ollut tietoa, päätettiin kokeellisuuden 
hengessä aloittaa uusi koulutus-pilot osittain rinnan ensimmäisen kanssa. Huhtikuussa 
alkavassa koulutuksessa painotetaan entistä enemmän pakollisen henkilökohtaisen 
kehittämisprojektin osuutta oppimisessa ja luento-opintojen osuutta pienennettiin 
neljään puolipäiväiseen teoriajaksoon. Lähijaksoihin liitettiin mukaan projektien 
ryhmäfasilitointi.  
 
Koulutuksen jatkokehitys 
 
Näistä piloteista kerättiin jaksokohtainen ja yleispalaute, jota käytettiin 
syvähaastattelujen lisäksi kurssin muokkaamiseen entistä soveliaammaksi. Tähän asti 
kerättyä palautetta on esitetty seuraavassa luettelomaisesti. Syksyn 
markkinointionnistuksesta tehtiin myös syvähaastattelu puhelimitse pienelle 
vapaaehtoisjoukolle. Sen tulokset on kerätty erilliseen tiedostoon tämän otsikon alle.  
 
Havaintoja syksyn 2013 markkinointikampanjasta 

 Pk-yrittäjiä on lähtökohtaisesti erittäin vaikea saada osallistumaan koulutukseen 
yrityksen ulkopuolella.  

 Lähijakson teoriaosuudet ovat mieluiten vain n. puolen päivän mittaisia 
 Projektityönä tehtävä yrityksen todellisiin haasteisiin kohdistuva ongelmaratkaisu on 

nivottava koulutuksen selkärangaksi, teoriamoduulit ovat tukemassa tätä. Mennään 
mieluummin projekti edellä. 

 Projektiongelman on oltava todellinen ja riittävän vaikea 
 Koulutettavien yritysten ei pidä olla suoria kilpailijoita.  
 Osallistuvien yrittäjien yhteisellä projektitöiden käsittelyllä on merkitystä, tähän on 

varattava aikaa. 
 Projektitöiden ohjaus pitää organisoida niin, että fasilitaattoriaikaa on riittävästi. 

Fasilitaattorien valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota uskottavuuden luomiseksi; 
sekä fasilitointiosaaminen että riittävä teollinen/toimialaosaaminen tarvitaan.  

 Kurssi on hyvä avata intropäivällä, jolla luodaan yhteenkuuluvuutta. 
 Kokonaiskesto on luokkaa 3kk. 
 Markkinointikohderyhmään kannattaa ottaa myös yt-prosessissa olevia isoja yrityksiä, 

yhteys proaktiivisesti HR:ään. Tavoite saada ”koulutusseteli” osaksi mahdollista 
irtisanomispakettia tai ainakin tuoda esille tämä mahdollisuus 

 Koulutuspäiviä voidaan myydä myös erillisinä, mutta tässä mallissa ei ole projektityötä. 
 Kurssin  jatko-opintokelpoisuus (opintopisteytys) on joillekin asiakkaille etu. 

KYVYKKYYSKARTTA 
 

Top Leader – Kyvykkyyksiä etsimässä projektin tutkimusosioon kuului kyvykkyyksien 

viitekehysmallin luominen. Tämä luotiin työpaja- ja round table –työskentelyn sekä 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Olemme päätyneet tekemään kyvykkyysmallin  



 

  

kyvykkyyskartan muodossa dynaamisten kyvykkyyksien teorian pohjalta, sillä 

kirjallisuustutkimuksemme perusteella se on ajankohtainen ja PK -yrityksiin soveltuva 

lähestymistapa. Johtajiston kyvykkyydet nousevat tärkeään rooliin dynaamisten 

kyvykkyyksien luomisessa ja ylläpitämisessä. Täten johtajiston rutiinien sekä erityisesti 

heidän muun toimintansa tarkastelu tarjoaa rikkaan ja tärkeän tutkimuskohteen. Teoriassa 

esiintyviä teemoja nousi esille myöskin round table –työskentelyssä, mikä tukee oletusta 

siitä, että teoria on sopiva kyvykkyyskartan luomiseksi. Tässä esitetty yrityksen 

kyvykkyyskartta keskittyy erityisesti johtajistolta vaadittavien kyvykkyyksien selvittämiseen. 

 

Taustaa  

 

Kyvykkyskartta on työkalu, joka voidaan tehdä joko ideaalitilanteen tai oman yrityksen 

tilanteen perusteella. Tarkoituksena on, että kun yritykselle kaikkein suotuisimmasta 

tilanteesta tehtyä kyvykkyyskarttaa voidaan verrata yrityksen oman tilanteen perusteella 

luotuun karttaan, kyetään tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia jo ennen, kuin niistä 

seuraa ongelmia. Yrityksen kyvykkyyskarttaa tulee myös päivittää jatkuvasti, esimerkiksi 

yhdistettynä vuosittaiseen strategiapäivitykseen. Kyvykkyyskartan tarkoituksena on auttaa 

reagoimaan nopeammin äkillisiin ja yllättäviin tapahtumiin sekä toimia rekrytoinnin tukena. 

Yrityksestä kulloinkin löytyvien kyvykkyyksien avulla on tarkoitus saavuttaa yritykselle 

kilpailuetua ja pitää sitä yllä myös pitkän aikavälin tähtäimellä. Perinteisesti kestävän 

kilpailuedun saavuttamiseksi on tarvittu joko käsin kosketeltavia tai aineettomia asioita, 

jotka ovat arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti matkittavia ja korvaamattomia. Uskomme 

kuitenkin, että nykyisessä maailmassa tämä  täyttää korkeintaan osan kestävän kilpailuedun 

saavuttamisen vaatimuksista.  Teknologisten innovaatioiden, globalisaation ja kovan 

kilpailun myötä lähes kaikkia liiketoimintaympäristöjä voidaan pitää nopeasti muuttuvina, ja 

tämänlaisissa ympäristöissä tarvitaan dynaamisia kyvykkyyksiä. Ne voidaan määritellä 

yrityksen kykynä aistia ja tarttua tilaisuuksiin samalla, kun yritys käsittelee uhkia ja muuttuu 

nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Toisin sanoen yrityksen kyky huomata, tarttua ja 

hyödyntää ilmestyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen 

kykyyn säilyttää tai saavuttaa kilpailuetua. Tämä viitekehys on esitetty seuraavassa 

kaaviossa.  



 

  

 

Kuva: Kyvykkyyskartan teoreettinen malli dynaamisten kyvykkyyksien mukaan 

 

Muuttuva ympäristö luo tarpeen muuttaa yrityksen sisäisiä prioriteetteja ja mahdollisesti 

myös strategiaa, joka puolestaan luo tarpeen kehittää prosesseja, hallinnollisia rakenteita ja 

jopa liiketoimintamalleja. Vanhoista tutuista ja turvallisista toimintatavoista on joskus 

haastavaa luopua, varsinkin jos niillä on aikaisemmin saavutettu menestystä. Uusien 

teknologioiden ja toimintatapojen omaksuminen on myös aina riski, joka on kuitenkin 

otettava. Sekä vanhasta luopumisessa että uuden omaksumisessa yrityksen johtajistolla on 

merkittävä rooli päätöksenteossa, johtajuudessa ja yrityskulttuuriin vaikuttamisessa. 

Yrityksissä, joilla on vain vähän resursseja, esimerkiksi ei lainkaan omaa 

rekrytointihenkilöstöä, johtajiston merkitys korostuu. Tämä pätee suurimpaan osaan PK –

yrityksistä. 

 

Round Table –työpajojen tuloksia kyvykkyysmallin kannalta 

 

Kyvykkyydeksi on tässä tapauksessa määritelty henkilöresurssien opittujen ja 

myötäsyntyisten taitojen ja tietojen ja näiden kehittämisen, johtamisen ja hyödyntämisen 

kokonaisuudeksi. Yrityksestä löytyvät kyvykkyydet tulisi koota kyvykkyyskarttaan. Kun 

rekrytointi tulee ajankohtaiseksi voidaan ehdokasta arvioida myös kyvykkyyskartan avulla. 

Hänen ei tule ainoastaan täyttää tehtävään asetettuja osaamisvaatimuksia, vaan täydentää 

tiimiä myös toimintatapansa ja luonteensa puolesta. Yrityskulttuurin ja rekrytoitavan 

henkilön arvojen yhteensopivuudella on suuri merkitys rekrytoinnin onnistumisen kannalta.  

 



 

  

Rekrytoinnin tai koulutuksen tarkoituksena on siis täyttää yrityksen ja tiimin tasolla kartasta 

esille nousevat aukot. 

 

Kartan luomiseksi tulee tietää, mitä osaamista PK-yrityksessä vaaditaan. Erityisesti 

johtajistolta vaadittavia ominaisuuksia ovat oikeanlaiset arvot ja suunta, kyky asiakkuuksien, 

verkostojen ja erilaisuudella johtamiseen, tehokas viestintä, innovatiivisuus ja yrittäjämäinen 

asenne. Arvoilla ja suunnalla tarkoitetaan henkilötasolla ainakin sopivaa historiaa, 

luotettavuutta, businessfokusta, me-henkeä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä 

muutokseen. 

 

Asiakkuuksien ja verkostojen johtamisella viitataan kykyyn ottaa nämä sidosryhmät 

huomioon ja tuntea heidät riittävällä tasolla. Erilaisuudella johtamisella viitataan 

erilaisuuden muuttamista voimavaraksi ja oikeiden henkilöiden löytämistä kyvykkyyskartan 

löytämiä aukkoja täyttämään. Yrittäjämäinen asenne puolestaan tarkoittaa henkilökohtaista 

sitoutumista, intohimoa, mukana kädet savessa toimimista, kykyä kuunnella ja olla läsnä, 

sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä, kehittymiskykyä ja itsensä tuntemista. Innovatiivisuudella 

puolestaan viitataan asiakkaiden osallistamiseen, kokeilunhaluun, kyseenalaistamiseen, 

laajaan osaamiseen, erilaisuuteen, uteliaisuuteen, verkostoihin ja epävarmuuden sietoon.  

Tehokkaat viestintätaidot ovat kullan arvoiset. 

Yhteenveto 

 

Toisin kuin tavalliset kyvykkyydet, yrityksen dynaamiset kyvykkyydet voivat nojata pitkälti 

yhteen tai useampaan johtohenkilöön. Round table –työskentelyssä esiin nousseet 

vaatimukset johtajistolle ovat pitkälti dynaamisten kyvykkyyksien teorian kanssa samoja. 

Esimerkiksi keskusteluissa mainittu kyky huomioida asiakkuudet ja verkostot liittyy läheisesti 

aistimiseen, sillä uudet liiketoimintamahdollisuudet tulevat usein oman yrityksen 

ulkopuolelta. Innovatiivisuus puolestaan liittyy aistimisen lisäksi voimakkaasti tarttumiseen, 

uusien mahdollisuuksien muokkaamiseen omaan käyttöön sopivaksi. Ilman tehokasta 

viestintää muutoksia on puolestaan hankala saada hyväksytyiksi ja todella tapahtumaan, 

mikä liittyy suoraan yrityksen muuttumiseen. 

 



 

  

Esitämme, että yrityksen johtajistosta tulee löytyä kolmen eri tyypin kyvykkyyksiä kestävän 

kilpailuedun saavuttamiseksi. Näiden kyvykkyydet voivat löytyä joko yhdestä henkilöstä tai 

useista eri henkilöistä. Ne ovat kuitenkin keskenään melko erilaisia, joten on hyvin 

todennäköistä, että parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kyvykkyyksien tulee 

löytyä useista eri henkilöistä. Nämä kolme kyvykkyyttä ovat aistiminen, tarttuminen ja 

uhkien käsitteleminen/muuttuminen. Yhdistettynä työpajojen tuloksiin, haastatteluihin sekä 

kirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin, päädymme esittämään pk-yrityksen 

kyvykkyyskartaksi seuraavan mallin, jota käytetään jatkotutkimuksessa hypoteesinä.  

Seuraavassa esitetään sekä kyvykkyyskartan että osaamisen kehittämismallit teoreettisina 

rakenteina. Malli on esitetty kuvassa kolmen strategisen päädimension suhteen. 

 

Kuva: Yrityksen kyvykkyyskartta 

OSAAMISEN KEHITTÄMISMALLI 
 

Osaamisen kehittäminen on  prosessi, jossa verrataan kyvykkyyskartan avulla nykytilan ja 

tavoitetilan strategisten kyvykkyyksien eroa. Eroa ideaalitilan ja nykytilan välillä pyritään 

systemaattisesti pienentämään tarveharkintaisen koulutuksen, urasuunnittelun ja tarvittaessa 

kyvykkyyksiä lisätään ulkoisten rekrytointien avulla. Tämän prosessin pitäisi olla osa 

strategista vuosisuunnittelua, jolloin tarpeet tulevat esille riittävän nopeasti ja niihin voidaan 

puuttua ennen suuria ongelmia. Dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys vaikuttaa tähän  

 

 



 

  

 

käyttöön sopivalta, mutta tärkeintä on, että asiaa käydään läpi systemaattisesti ja jatkuvan 

kehityksen hengessä. Osaamisen kehittämismalli on esitetty seuraavassa kuvassa  

 

Kuva: Yrityksen osaamisen kehittämismalli 

 

 

 

 

LOPPUSANAT 
 
TOP LEADER – Kyvykkyyksiä etsimässä – projekti on osoittanut sen, kuinka tarpeellista on nopealla 
aikavälillä löytää tehokkaita tapoja pk-yritysten kasvun turvaamiseen. 
 

Olennaisinta on rohkaista eri toimijoita asennemuutokseen ja poistaa ennakkoluuloja 

välittämällä tietoa ja edistämällä aitoa vuorovaikutusta suuryrityksistä kokemuksensa 

saaneiden koulutettujen osaajien ja ainutkertaista liiketoimintaideaansa johtavan yrittäjän 

välillä.  
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Dynaamiset kyvykkyydet: mitä ne ovat 
 

Strategista yrityksen johtamisen tutkijat ovat pitkään pohtineet sitä, miksi jotkin yritykset 

kuolevat pois, kun toiset menestyvät. Dynaamisten kyvykkyyksien teoria on eräs uusimmista 

suuntauksista, joka pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen. Teoria pyrkii selittämään kestävän 

kilpailuedun lähdettä tai ainakin yrityksen selviämisen edellytyksiä. Toisin sanoen teoria luo 

ohjeita yritysjohtajille heidän pyrkiessään selviämään muuttuvassa toimintaympäristössään. 

Dynaamiset kyvykkyydet on strategisen johtamisen teoria. Se yhdistelee teoriaa koskien 

muun muassa tutkimus- ja tuotekehityksen johtamista, tuotteiden ja prosessien kehittämistä, 

teknologian siirtoa, organisatorista oppimista, henkilöstöjohtamista, valmistamista ja älyllistä 

omaisuutta. Lisäksi ainakin innovaatiot, tiedonhallinta ja tuotteiden elinkaariin liittyvä teoria 

ovat toimineet vaikutteina Nämä ovat kaikki asioita, joita yrityksen johto työssään käsittelee. 

Teoria pohjaa osittain Schumpeterin ja osittain Penrosen näkemyksiin (Teece 2006). 

Schumpeterin teoria keskittyy innovaatioihin ja niiden rooliin ekonomisen kasvun 

merkittävinä edistäjinä. Hänen mukaansa markkinoiden sisäinen kilpailu johtaa tarpeeseen 

etsiä uusia tapoja parantaa teknologiaa ja olla mukana liiketoiminnassa. Penrose puolestaan 

esittää, että ne resurssit, joilla yritys on tottunut toimimaan, muokkaavat niitä palveluita, joita 

yrityksen johto kykenee tarjoamaan. Johdon kokemus puolestaan vaikuttaa niihin palveluihin, 

joita kaikki yrityksen muut resurssit kykenevät tuottamaan. Johdon yrittäessä tehdä parhaansa 

saatavilla olevien resurssien kanssa, syntyy vuorovaikutteinen jatkuva prosessi, joka 

rohkaisee kasvua, mutta rajoittaa sen nopeutta. 

Myöskin yritysten evoluutioteoria ja behavioristinen teoria ovat osaltaan antaneet vaikutteita 

dynaamisille kyvykkyyksille. Yritysten evoluutioteoria toimii käytännössä samoin, kuin 

Darwinin, mutta siinä biologian teoriaa sovelletaan yritysmaailmaan. Käyttäytymisteoria 

puolestaan keskittyy yritykseen analysoitavana yksikkönä. Se painottaa 

päätöksentekoprosessia ja pyrkii ennustamaan yrityksen käytöstä sen tekemien hintaa, 

ulostuloa ja resurssien allokointia koskevien päätösten perusteella. Näiden lisäksi ainakin 

”temporal dynamics” toimii teoriapohjana dynaamisille kyvykkyyksille. Temporal dynamics 

tarkoittaa imitoimisen, uusien toimijoiden sisääntulon ja substituuttien luomisen 

aikaansaamaa kilpailuedun katoamista ajan myötä. Tämä estää yliovimaisen taloudellisen 

suorituskyvyn kestävyyden, ainakin ilman jatkuvaa muutosta yrityksessä. RW.ERROR - Unable to find 

reference:672 

Kaikkein suorin esi-isä dynaamisille kyvykkyyksille on resurssipohjainen näkemys. Kuten 

dynaamisten kyvykkyyksien teoria, resurssipohjainen näkemys on teoreettinen viitekehys 

kilpailuedun saavuttamisen ja sen ylläpitämisen ymmärtämiseksi. Yritykset voidaan käsittää 

resurssien ryppäinä, joissa resurssit on jaettu epätasaisesti eri yritysten välillä ja nuo erot 

säilyvät myös ajan myötä. (Eisenhardt & Martin 2000) Tämän näkemyksen ongelmana on se, 

ettei viitekehys vastaa siihen, miten yritys yhdistää, käyttää ja valitsee tulevaisuudessa 

tarvittavat resurssit. Dynaamisten kyvykkyyksien teoria pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan. 

(Nonaka & Toyama)Teknologian nopea kehitys ja globalisaatio muokkaavat markkinoita. 

Lähes kaikilla aloilla on kova kilpailu ja korvaavia tuotteita voi ilmaantua yllättävistäkin 

suunnista. Esimerkiksi perinteisen autoteollisuuden kilpailijaksi noussut Tesla tai  



 

  

 

paperiteollisuuden uhkaksi muodostunut teknologian aikaansaama lehtien kulutuksen 

väheneminen olivat merkittäviä muutoksia, joihin yritykset ovat reagoineet vaihtelevalla 

menestyksellä. Lähes kaikkia markkinoita voidaan nykyään pitää ainakin jossain määrin 

dynaamisina. 

Teece ym. (1997) viittaa dynaamisilla kyvykkyyksillä yritykselle ominaisiin kyvykkyyksiin, 

jotka voivat olla kilpailuedun lähteitä ja siihen, miten kykyjen ja resurssien yhdistelmiä 

voidaan kehittää, käyttää ja suojata. Heidän määritelmänsä mukaan dynaamiset kyvykkyydet 

ovat yrityksen kyky integroida, rakentaa ja muokata sisäisiä sekä ulkoisia kompetensseja 

nopeasti muuttuvaan ympäristöön reagoimiseksi. Tällä he pyrkivät painottamaan olemassa 

olevien sisäisten ja ulkoisten yrityskohtaisten kompetenssien hyödyntämistä muuttuvissa 

ympäristöissä. Lähestymistapa korostaa johdon kyvykkyyksien kehittämistä ja vaikeasti 

kopioitavien organisatoristen, funktionaalisten ja teknologisten taitojen yhdistelmiä. 

Myöhemmät määritelmät pohjaavat edellä esiteltyyn, mutta painottavat hieman eri asioita. 

Merkittävimpiä kiistelyn aiheita ovat esimerkiksi se, johtavatko dynaamiset kyvykkyydet 

kestävään kilpailuetuun suoraan vai välillisesti, tai johtavatko ne siihen ylipäänsä. Huomiota 

herättää myös dynaamisten kyvykkyyksien luonne, ovatko ne rutiineja, prosesseja tai jotain 

muuta. 

Dynaamisiin kyvykkyyksiin liittyy voimakkaasti se, miten yritykset muuttuvat ympäristönsä 

kanssa. Innovaattorin dilemma (innovator’s dilemma) viittaa valintaan uuden tuotteen 

kehittämisen ja nykyisen parantamisen välillä. Hyvin samankaltainen ongelma on exploration 

vs. exploitation. Tutkiminen (exploration) viittaa oppimiseen ja innovaatioon, eli uuden 

tiedon etsimiseen ja hankkimiseen. Hyödyntäminen (exploitation) puolestaan viittaa olemassa 

olevan tiedon hyödyntämiseen. (Gupta, A.K. & Smith, K.G. 2006 

Kaikesta erimielisyydestään huolimatta tutkijat ovat suunnilleen yksimielisiä siitä, että 

dynaamiset kyvykkyydet ovat hyvä juttu. Ne auttavat yritystä pärjäämään muuttuvassa 

ympäristössä, joka nykymaailmassa tarkoittaa lähes kaikkia mahdollisia toimintaympäristöjä. 

Johdolla on merkittävä rooli dynaamisten kyvykkyyksien tuomisessa käytäntöön. Tämä 

johtuu siitä, että toteutuakseen dynaamiset kyvykkyydet vaativat jonkinasteista 

tarkoituksenmukaisuutta ja henkilöstö kannustusta. Teecen (2007) mukaan dynaamiset 

kyvykkyydet voidaan jakaa uuden tiedon ja taidon aistimiseen tai etsimiseen, siihen 

tarttumiseen ja organisaation muokkaamiseen sen mukaan. Tällaista mahdollistavia prosesseja 

ja rutiineja yritysjohdon tulisi pyrkiä kannustamaan. 

Esimerkkeinä dynaamisista kyvykkyyksistä voidaan mainita muun muassa yrityksen tuote- ja 

prosessikehitys, innovatiiviset kyvykkyydet, kyky yhdistää tutkiminen ja hyödyntäminen 

(exploration and exploitation), kyky sopeutua yritysoston jälkeen, eri yritystoimintojen 

välinen tutkimus- ja kehitystyö sekä tiedon välittämiseen ja tallentamiseen liittyvät rutiinit. 

Top Leader –projektin työpajoissa ja keskusteluissa sekä projektiin liittyvissä haastatteluissa 

on huomattu, että dynaamiset kyvykkyydet esiintyvät todellisessa maailmassa. Vaikka 

mukana ollut yritysjohto ei olisi ikinä kuullutkaan dynaamisten kyvykkyyksien konseptista, 

sitä kuitenkin hyödynnetään. Ainakin johtajien verkostoituminen, uusien asiakkaiden, 

toimialojen ja teknologioiden etsiminen sekä uudenlaiseen asiakkaan tarpeeseen vastaaminen 

ovat nousseet esille konkreettisina esimerkkeinä dynaamisista kyvykkyyksistä. 

Vaikka tutkijoille ei ole tarjota varmaa näyttöä siitä, että nimenomaan dynaamiset 

kyvykkyydet varmistaisivat yrityksen kestävän kilpailuedun, on kuitenkin syytä miettiä niiden 

tarjoamia mahdollisuuksia. Kiireisessä työelämässä on helppoa uppoutua hoitamaan juoksevia  



 

  

 

rutiineita, mutta välillä kannattaa myös muistaa katsella ympärilleen. Dynaamiset 

kyvykkyydet tarjoavat yksinkertaisen check-listin, onko muistettu etsiä uusia 

mahdollisuuksia, onko löydettyjä mahdollisuuksia arvioitu, onko niihin välillä myös tartuttu 

ja onko organisaatiota kyetty muokkaamaan vastaamaan paremmin nopeasti muuttuvaa 

ympäristöä. Helppoja mittareita voisivat tapauskohtaisesti soveltaen olla muun muassa uusien 

tuotteiden määrä, uusien asiakkaiden määrä, yhteistyöprojektien määrä tai aika, jonka 

johtoryhmä käyttää jokapäiväisten rutiinien hoitamisen sijaan pidemmän aikavälin toimien 

pohtimiseen. 

 

Oheisessa kuvassa on esitetty työn aikana luotu näkemys dynaamisen kyvykkyyden 

sukupuusta. 

 
 

Kuva: Dynamic capabilityn sukupuu, Wirtavuori 2014. 
 


