
 

 
 

 

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 vuoden 2013 aikana. Varsinainen tieteellinen julkaisutyö 
on ajoitettu alkavalle keväälle ja varsinkin syksylle 2014, jolloin empiiristä aineistoa on myös käytettävissä kahdesta 
erityyppisestä pilot-koulutusjaksosta.  

Top Leader - Kyvykkyyskarttapäivitys 
Top Leader – Kyvykkyyksiä etsimässä projektin tutkimusosioon kuuluu kyvykkyyksien viitekehysmallin 

luominen. Tämä luodaan 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. 

Kyvykkyyskartta, 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  

 

 

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 

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. 

Uhkien 
käsitteleminen
/muuttuminen 

Tarttuminen Aistiminen 

Dynaamiset kyvykkyydet 



 

 
 

 

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, innovatiivisyys ja yrittäjämainen 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. 

Innovatiivisyydellä puolestaan viitataan asiakkaiden osallistamiseen, kokeilunhaluun, 

kyseenalaistamiseen, laajaan osaamiseen, erilaisuuteen, uteliaisuuteen, verkostoihin ja epävarmuuden 

sietoon. Myöskin 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. 
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