
 

 

 
 

 

Dynaamiset kyvykkyydet: mitä ne ovat ja miksi sillä on 
väliä 
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. 

Alkuperä 

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.  (Teece, Pisano & 
Shuen 1997) Lisäksi ainakin innovaatiot, tiedonhallinta ja tuotteiden elinkaariin 
liittyvä teoria ovat toimineet vaikutteina  (Easterby-Smith, Lyles & Peteraf 2009). 
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 ylivoimaisen 

                               



 

 

 

 

 

  

taloudellisen suorituskyvyn kestävyyden, ainakin ilman jatkuvaa muutosta 
yrityksessä.  (Wiggins, Ruefli 2002) 

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. 

Dynaamisten kyvykkyyksien määritelmä 

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). 

                               



 

 

 

 

 

 

Dynaamiset kyvykkyydet käytännössä 

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. 
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