ESIPUHE
Tämä VALTAUKSEN kasvun työkirja on syntynyt osana kolmen uusi-

kaikkia kasvuun tähtääviä pk-yrityksiä. Kirjassa esitetty kasvusuun-

(Keuke), Länsi-Uudellamaalla toimivan Novago Yrityskehitys Oy:n ja

soveltuvin osin.

maalaisen kehitysyhtiön Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n
Itäisen Uudenmaan kehitysyhtiön Posintra Oy:n Biitti – Yritystiimit
Uudellamaalla –hanketta. Hanke on markkinointinimeltään Valtaus.
Hankkeen on mahdollistanut Euroopan aluekehitysrahasto.

Biitti-hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa uusimaalaisia yri-

tyksiä tunnistamaan oma kasvupotentiaalinsa ja löytämään tavat ja

keinot kasvaa. Tavoitteena on myös parantaa kansainvälistymisen
valmiuksia, kasvattaa liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä aktivoida

yritysten uudistumista tukemalla uuden liiketoiminnan kehittämistä
ja uusien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Lisäksi tavoitteena on hank-

keen kuluessa konseptoida ja testata kasvuyritysten kehittämiseen,
kasvuun ja kansainvälistymiseen toistettava toimintamalli.

Nyt käsillä oleva ”VALTAUS, työkirja, joka auttaa kasvamaan”, on

syntynyt ketterän kehityksen menetelmin useiden kasvuyritysten

kanssa tehdyn kasvusuunnittelun ohessa. Työkirjaan on valikoitunut

kasvusuunnittelun kuluessa joukko soveltuvia ja yleisesti tunnettuja
strategiasuunnittelun ja liiketoiminta-analyysin työkaluja, joita olen
liikkeenjohtamisen ja strategiasuunnittelun eri tehtävissä hyviksi ha-

vainnut. Yritysten kanssa käytävän kasvusparrauksen ja kasvutyös-

kentelykonseptin tavoitteena on luoda yritysten omistajille ja johtajille

nitteluprosessi voidaan viedä läpi sellaisenaan tai yrityskohtaisesti

Haluan kiittää mukana olevia Valtaus-yrityksiä niistä kymmenistä

antoisista suunnittelukeskusteluista, joita meillä on ollut tilaisuus yh-

dessä käydä kunkin yrityksen kasvusuunnitelmaa tehdessä. Kiitän
myös Biitti-projektin kollegoita: Keuken Kirsi Puroa ja Novagon Mark-

ku Nordströmiä sekä Posintran Jenni Juuvinmaata heidän tärkeästä
panoksestaan työkirjan syntymiseen. Kiitos myös Posintra Oy:n kolle-

goille kannustavasta ilmapiiristä. Lisäksi erityiskiitos kuuluu Aava &
Bang Oy:lle ja yrityksen kasvuvalmentaja Teemu Kankaiselle havainnollisesta kasvun kartta -ideasta sekä ulkoministeriön New Yorkissa

toimivalle kaupalliselle neuvokselle Veijo Komulaiselle hänen kasvun
lasikattoja ja johtamisen johtamisen problematiikkaa pohtivalle työl-

leen, Jonne Pöyhtärille hänen maanläheisistä ajatuksistaan kansain-

välisille markkinoille menosta, Posintra Oy:n Peter Backmanille hänen
tekstin luettavuutta lisäävistä parannusehdotuksistaan sekä Mainos-

satama Oy:n Johanna Talikaiselle ja Jamina Satamolle kirjan saattamisesta havainnollisen työkirjan muotoon.

Lopuksi toivotan onnea ja menestystä kaikille niille yrityksille, joilla on
tahtoa kasvaa!

tilaisuus pysähtyä pohtimaan yrityksen pitkän aikavälin tavoittei-

Porvoossa ja Posintra Oy:ssä Ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2017

muodostaa konkreettinen kasvustrategia yrityksen vision tavoitta-

Ari Perälä

ta, tehdä systemaattinen kattava tilanneanalyysi lähtökohdista sekä
miseksi. Tämä työkirja on tehty Valtaus-yritysten lisäksi auttamaan
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Yrityskehittäjä
Posintra Oy
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LUPAUS
Minä		

haluan tehdä valtauksen. Haluan kasvaa ja kasvattaa yritystäni.
Tällä allekirjoituksella ilmaisen tahtoni ja vahvan aikomukseni.

Päivämäärä
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Allekirjoitus
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ONNEA
VALITSEMALLESI
VALTAUKSELLE
Olet siis päättänyt kasvattaa yritystäsi? Olet päättänyt tehdä uuden
valtauksen. Onnittelut, se on mahtava päätös!

Ensin on kuitenkin hyvä katsoa hieman peiliin. Kaikessa tekemisessä

on kysymys viime kädessä ihmisistä. Kysymys on siitä, miten ihmiset

toimivat, miten he kannustavat, miten he kommunikoivat, oppivat ja
ymmärtävät. Ihmiset tekevät muutoksen, ihmiset mahdollistavat kasvun. Sinä olet yrityksesi tärkeä ihminen, se joka laittaa asioita tapahtumaan.

Siksi yrityksen kasvu tarkoittaa myös sinun kasvuasi. Toisin sanoen,

jos haluat kasvattaa yritystäsi, sinun on valmistauduttava myös itse

kasvamaan. Mitä paremmin ymmärrät itseäsi ja omia tarpeitasi, sitä
paremmat mahdollisuudet myös yritykselläsi on menestyä.

Yrityksesi kasvu ja muutos alkavat omistajien tahtotilasta, sinusta ja

henkilökunnastasi. Jos siis haluat kasvaa ja haluat uudistaa yritystäsi,
tarvitaan tahtoa ja kykyä. Kaikki alkaa nyt ja tästä, sillä olet jo sanonut
tahdon.
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TÄSTÄ
ALKUUN
Ennen kuin käärit hihasi, sinun on hyvä olla selvillä motiiveistasi – niin
henkilökohtaisessa elämässäsi kuin bisneksessäkin. Joten aivan aluk-

si kannattaa kysyä MIKSI? Onko se mitä haluat ja ajattelet yrityksesi
ydintehtävä ja tarkoitus? Sitten siirry kysymykseen MITEN asettamal-

la fiksut tavoitteet. Tästä eteenpäin kaikki riippuukin siitä, miten paljon
annat aikaasi ja energiaasi tavoitteiden saavuttamiseen.

Tämän valtaajan kasvukirjan tarkoituksena on saada sinut pohti-

maan, analysoimaan liiketoimintaympäristöä, suunnittelemaan ja pa-

nemaan rattaat pyörimään. Työkirjassa on kaksi osiota: henkilökoh-

taista kasvua käsittelevä MINÄ VALTAAJANA ja yrityksen kasvuun
auttava VALTAUKSEN KASVUN KARTTA.

Voit aloittaa kasvun pohtimisen siinä järjestyksessä, kun ne tässä

työkirjassa ovat. Tai jos henkilökohtaisen kasvun pohtiminen tuntuu

työläältä, hyppää suoraan kasvun karttaan. Pääasia, että alat miettiä
ja työstää niin vahvuuksiasi kuin kehityskohteitasikin. Sillä valtauksen
ensimmäiset askeleet otetaan joka tapauksessa korvien välissä.

Kasvukirja toimii myös henkilökohtaisena muistikirjanasi valtauk-

sen tekemisessä. Pidä kirja aina lähelläsi, niin voit kirjoittaa asioita ylös
sitä mukaa, kun niitä päässäsi syntyy.
Erinomaista valtausta!
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mitä pitää kehittää ja mistä ottaa kaikki ilo irti.
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MINÄ VALTAAJANA
Nyt kun olet antanut eri osa-alueille arvosanan, nosta sieltä esiin paras
ja heikoin osa-alue
Paras on

Heikoin on

Miksi se on paras?

Miksi se on heikoin?

Mitä haluaisit saavuttaa tämän osalta?

Mitä haluaisit saavuttaa tämän osalta?

Mikä tekisi siitä vieläkin paremman?

Mikä tekisi siitä paremman?
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MINÄ VALTAAJANA
Aseta nyt tavoitteet itsellesi valtaajana. Käsittele edelleen parasta ja
heikointa osa-aluetta.
Paras on

Heikoin on

Mitä voit parantaa tänään?

Mitä voit parantaa tänään?

Mitä voit parantaa seuraavan kuukauden aikana?

Mitä voit parantaa seuraavan kuukauden aikana?

Mikä on kehittymistavoitteesi seuraavalle kuudelle kuukaudelle?

Mikä on kehittymistavoitteesi seuraavalle kuudelle kuukaudelle?
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MITEN LAADIT FIKSUN
KASVUSUUNNITELMAN
Kun olet nyt pohtinut omien kyvykkyyksiesi kehittämistä kasvun tekijänä ja valtaajana, on aika miettiä, mihin yrityksesi haluaa kehittyä ja
kasvaa. Otamme avuksi yksinkertaisen työkalun: kasvun kartan.

Kasvun kartalla yrityksesi kasvustrategia tehdään visuaaliseen

muotoon, ja sitä kautta helposti lähestyttäväksi ja ymmärrettäväksi

kokonaisuudeksi. Työkalun tarkoituksena on kuuden pääkysymyksen

avulla auttaa sinua ymmärtämään, mistä kaikista palasista yrityksesi

kasvustrategia koostuu. Tärkeää on myös, miten strategiasi jalkautuu

käytännön tekemisiksi. Mitä pienempiin osiin tekeminen onnistutaan
pilkkomaan, sitä todennäköisempää on, että strategia tulee jalkautu-

maan.

Kasvun kartan täyttäminen etenee numerojärjestyksessä lähtien

yrityksesi visiosta päättyen aina päivittäiseen tekemiseen. Ensimmäi-

seksi tunnistetaan yrityksesi pitkänaikavälin tavoite, eli visio. Visiosta
käsin puretaan tavoitteet ja välitavoitteet lähivuosille. Kun yritykse-

si iso kuva ja tahtotila on selvillä, on aika tehdä tilanneanalyysi siitä,
missä ympäristössä ja markkinassa yritys on tällä hetkellä ja mitkä
ovat yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet. Kun visiota ja tilannearvion lopputulemaa verrataan, on mahdollista tunnistaa tavoitteiden ja

nykytilan välinen kehityskuilu, jonka ylittämiseen rakennetaan askel

askeleelta kasvusuunnitelma ja -strategia. Tämän lisäksi tunnistetaan
kasvusuunnitelman varrelle kätkeytyvät haasteet ja karikot. Etenemissuunnitelman ja aikataulun avulla syntyy näkemys, mistä on aika
lähteä liikkeelle ja heti.
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KASVUN KARTTA
1. Visio ja tahtotila

3. Nykytila-analyysi: Missä ollaan nyt

•

•

•
•
•

Luodaan selkeä kuva, missä halutaan olla 5-10 vuoden päästä. Asetetaan strateginen suunta ja tahtotila, jota kohti yrityksen toimintaa kehitetään.
Vision tulee olla tulevaisuussuuntautunut, rohkea, innostava ja ydinosaamista
hyödyntävä.
Visio määrittää suuntaa kasvusuunnitelman linjauksille.
Visiota tukemaan hakataan kiveen yrityksen halu ja tahto toteuttaa visio.

•
•

•

4. Kasvun riskit ja pullonkaulat

2. Kasvutavoitteet
•

•

Nykytila-analyysilla luodaan kuva, millaisista lähtökohdista yrityksesi lähtee tavoittelemaan visiotaan.
Tehdään SWOT-tarkastelu ja katsotaan, millaisia mahdollisuuksia toimintaympäristö
avaa.
Arvioidaan markkinaa ja tunnistetaan kasvumarkkinoita.

Visio konkretisoidaan mitattaviksi liikevaihto- ja toiminnallisiksi tavoitteiksi eri
vuosille.
Tavoitteet raamittavat yrityksen toimintaa auttamalla priorisoimaan asioita.
Tavoitteet synnyttävät tahtotilaa tukevan paineen kehittyä.

•
•

•

Hahmotetaan vaihtoehtoisia kasvupolkuja kohti visiota, tunnistetaan tarvittavat etenemisen askeleet ja niihin liittyvät must win battlet ja tarvittavat konkreettiset toimenpiteet.

•

Pohditaan erottautumista markkinassa, arvolupauksia asiakkaalle sekä liiketoimintamallia.

Nyt
Kasvustrategia

Tavoite

Riskit

Mihin voin vaikuttaa?
Mihin en voi vaikuttaa?

seuraavat 2-3 vuotta

6. Mitä teen heti
•

•
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Nykytila-analyysin perusteella vedetään yhteen, mitkä ovat keskeiset kasvun mahdollisuudet.
Tunnistetaan myös kasvua vaarantavat riskit ja kasvua estävät pullonkaulat.
Tehdään yristyksen johtamisen tilannearvio ja tunnistetaan kasvun lasikatot ja johtamisen kehittämistarpeet.

5. Kasvustrategia ja -polut

Visio

Mitä
teen heti?

•

Kirjataan yrityksen kasvusuunnitelman käynnistämiseksi tarvittavat välittömät toimenpiteet.
• Ensimmäisen kuukauden aikana
• 1-3 kuukauden aikana
• 4-6 kuukauden aikana
Kasvusuunnitelma viestitään, viedään käytäntöön ja saadaan ihmiset mukaan toteuttamaan yrityksen kasvua.
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ESIMERKKEJÄ VISIOISTA:
Kone Oyj, suomalainen hissiyritys:

“Kone tarjoaa parhaan käyttäjäkokemuksen”
Atria Oyj, suomalainen liha-ja ruoka-alan yritys:

“Tarjoamme ruokaa kaikkiin hyviin ruokahetkiin. Innostuneet ihmiset
ja halutuin brändi on menestyksemme perusta.”

Novo Nordisk, tanskalainen diabetes-lääkkeiden valmistaja:
”To be the world’s leading diabetes care company.”
Ikea, ruotsalainen huonekalualan yritys:

”To create a better every day life for the many people.”
Nordstrom, amerikkalainen tavarataloketju:

“To give customers the most compelling shopping experience possible.”

1. VISION
MÄÄRITTÄMISESTÄ

Walmart, amerikkalainen hypermarket-ketju,
“To become the worldwide leader in retailing”

General Electric, amerikkalainen monialayritys:
“We bring good things to life”

Toimivan vision kiteyttämiseksi on hyvä luoda iso kuva siitä, missä
Visio määrittää sen vuorenhuipun, jolle yrityksessäsi pyritään, se siis

haluat olla muutaman vuoden päästä. Tahto- ja tavoitetilan kuvaami-

tyksesi tulee näyttämään 5–10 vuoden kuluttua. Visio antaa jokaisen

merkitystä kuvaamalla yrityksesi toiminnan merkitystä asiakkaille,

kin ei-mitattavaa ja sitä kautta vaikeasti saavutettavaa, toisin sanoen

nostavuutta ja sanojen magiaa.

kertoo, minne olette menossa. Visio luo henkisen kuvan siitä, miltä yri-

sen lisäksi on hyvä antaa yrityksellesi laajempaa ja kiinnostavampaa

työlle ja jokaiselle tehtävälle työlle merkityksen. Visio on usein jota-

yhteiskunnalle tai ympäristölle. Lopuksi lisää mukaan vielä ripaus in-

haastavaa, mutta saavutettavissa.
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YRITYKSENI VISIO
Luonnostele tähän yrityksesi tahtotila ja pitkän tähtäimen visio.
Visiomme on:

2. YRITYKSEMME
KASVUTAVOITTEET
Kun yrityksesi tulevaisuuden visio on kirkastunut, on hyvä määrit-

tää ja konkretisoida visio toiminnallisiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi.
Pitkän aikavälin tavoitteilla mitataan sitä tahtotilaa, johon yrityksesi

voi valitulla aikavälillä päästä. Numeerisesti mitattavat tavoitteet ovat
helpoimpia mitata. On hyvä asettaa eri vuosille välitavoitteita.

Tavoitteiden asettaminen raamittaa yrityksesi toimintaa, auttaa pri-

orisoimaan asioita ja synnyttää näkemyksen, missä aikataulussa asiat

on tehtävä. Tavoitteet synnyttävät paineen ja momentumin kehittyä.
Kasvaa voi monin tavoin, orgaanisesti nykyisen liiketoiminnan kautta,
käynnistämällä uusia liiketoimintoja, ostamalla liiketoimintoja ja yrityksiä sekä kansainvälistymällä.
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Kun liikevaihtosi kasvaa, yrityksesi täytyy yleensä muuttua ja kehittyä myös toiminnallisesti hankkimalla uusia taitoja ja osaamista, asiak-

kaita, osaavaa henkilökuntaa, tuotantotiloja yms. Tunnista myös nämä
tavoitteet

Kasvutavoitteemme v. 20

liikevaihdolla mitattuna on

Mitä muita muutoksia toiminnassamme tavoittelemme liikevaihdon
lisäksi:

Kasvutavoitteemme v. 20

Mitä muita muutoksia toiminnassamme tavoittelemme liikevaihdon
lisäksi:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Kasvutavoitteemme v. 20

liikevaihdolla mitattuna on

liikevaihdolla mitattuna on

Kasvutavoitteemme v. 20

liikevaihdolla mitattuna on

Mitä muita muutoksia toiminnassamme tavoittelemme liikevaihdon

Mitä muita muutoksia toiminnassamme tavoittelemme liikevaihdon

1.

1.

2.

2.

3.

3.

lisäksi:

26

lisäksi:
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TUNNISTA YRITYKSESI VAHVUUDET JA HEIKKOUDET
On hyvä tunnistaa yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet suhteessa asettamaasi visioon. Vahvuuksilla ja heikkouksilla tarkoitetaan yrityksesi
sisäisiä kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia.
Yritykseni vahvuudet ovat:

3. MISSÄ OLLAAN NYT – ARVIO
YRITYKSEN JA SEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILASTA
Nykytila-arviossa tunnistetaan yrityksesi lähtötilanne suhteessa ta-

Yritykseni heikkoudet ovat:

voitteisiisi. Kun yrityksesi nykytilaa verrataan tavoitetilaan, syntyy
sinulle näkemys, missä asioissa tarvitset kehittämistoimenpiteitä. Yrityksesi ei elä umpiossa, siksi tarvitset analyysiä myös siitä, missä lii-

ketoimintaympäristössä toimit, miten toimiala ja sen kilpailutilanne
kehittyy. On myös hyvä selvittää, mitä pääkilpailijat tekevät. Parempi
ymmärrys liiketoimintaympäristöstä synnyttää myös ideoita vaihtoehtoisista kasvustrategioista. Kilpailijoilta voit myös oppia “copy with
pride” –periaatteella. Tunnista siis vahvuudet ja heikkoudet sekä toi-

mintaympäristön muutosten suomat mahdollisuudet suhteessa visioon
ja tavoitetilaan.
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PRIORISOI YRITYKSESI KEHITTÄMINEN

TUNNISTA YRITYKSESI MAHDOLLISUUDET JA UHAT

Nyt kun olet tunnistanut vahvuudet ja heikkoudet, on aika miettiä,

Sinulla on nyt hyvä kuva yrityksesi nykyisistä sisäisistä voimavarois-

parannat löydettyjä heikkouksia. Kirjaa havaitsemasi asiat oheiseen

seen vaikuttavat vahvasti myös ulkoisen liiketoimintaympäristönne

miten parhaiten hyödynnät vahvuuksiasi kasvun toteuttamisessa ja

nelikenttään ja pyri muuntamaan löytämäsi kehityskohteet, esim. heikko brändi, toimenpiteen muotoon, kuten “Kehitä yrityksen brändiä ja

erottuvuutta” tai “Jatka laadun kehittämistä kohti ISO9001-standardin
auditointia”.

muutokset. Tässä tarkastelussa on hyvä ottaa pidempi perspektiivi ja
arvioida oman toimialasi muutosten lisäksi ympäröiviä toimialoja ja
niissä tapahtuvia muutoksia.

Arvioi myös teknologiassa tapahtuvaa kehitystä sekä tulevaisuuden

Jatka hyvää työtä

Keskity näihin

trendejä ja ilmiöitä. Useimmiten on niin, että yritykset tuntevat tyypillisesti hyvin oman toimialansa kehityksen, mutta unohtavat seurata muuta toimintaympäristöä. Toimialan ulkopuolisesta ympäristöstä

Hyvin tärkeä

saattavat tulla suurimmat strategiset yllätykset, mutta myös avautua
suurimmat mahdollisuudet. Katsele siis mahdollisuuksia ja potentiaalisia uhkia laajasta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.
Yritykseni mahdollisuudet ovat:

Jätä vähemmälle huomiolle

Pidä ennallaan
vähemmän tärkeä

Tärkeys vision toteuttamiselle

ta ja kehitysalueista. Vision ja tulevaisuuden tavoitteiden toteuttami-

Yritykseni uhat ovat:

Erinomainen			

Heikko

Yrityksen suorituskyky
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KASVUA SILMÄLLÄ PITÄEN ARVIOI ERITYISESTI
MAHDOLLISUUKSIASI

MISTÄ KASVUA? - ARVIOI MARKKINOIDEN KEHITYSTÄ

Pohdi havaitsemiesi mahdollisuuksien tapahtumisen todennäköisyyttä

Kun kasvua haetaan, on hyvä tunnistaa ensin niiden markkinoiden ke-

nalle. Kirjaa arviosi mahdollisuuksista oheiseen nelikenttään. Kirjaa

kinoiden kokoa ja odotettavissa olevaa kasvuvauhtia. Arvioita koko-

ja arvioi näiden mahdollisuuksien merkitystä yrityksesi liiketoiminarvioimasi mahdollisuus mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen muo-

toon. Esimerkiksi siten että, miten voit hyödyntää avautuvan mark-

kinamahdollisuuden kehittämällä kehkeytyvään asiakastarpeeseen
uuden ratkaisun tai tuotteen.

hityssuunta, missä yrityksesi tällä hetkellä on. Arvioi nykyisten marknaismarkkinoista saatat löytää parhaimmillaan toimialasi järjestöistä

tai suoraan netistä hakemalla, tai sitten esimerkiksi karkealla tasolla
arvioimalla sopivien vertailulukujen pohjalta. Sama koskee kasvu-

vauhdin arvioimista. Markkinan kasvu tai kasvamattomuus näyttää

suuntaa, kuinka kovaa kilpailu tulee olemaan ja millaiset ovat mahdol-

Tartu tilaisuuteen ja hyödynnä Tarkkaile ja pidä yllä valmiutta

lisuudet tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Suuri

Yritykseni toimii tällä hetkellä seuraavilla markkinoilla:
Markkina				

Pieni			

Mahdollisuuden vaikuttavuus

ARVIO NYKYISTEN MARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

Ota huomioon

Koko M€

Unohda

Todennäköinen		

Epätodennäköinen

Mahdollisuuden tapahtumisen todennäköisyys
32

33

Vuotuinen kasvu %

MITÄ MAHDOLLISIA UUSIA MARKKINOITA ON
NÄKÖPIIRISSÄ
Kasvumahdollisuuksia ei välttämättä löydetä yrityksen nykyisiltä

markkinoilta, ja siksi onkin usein mentävä merta edemmäs kalaan.
Uusia kalavesiä voidaan lähteä hakemaan nykyisten markkinoiden
lähellä olevilta

asiakasryhmiltä tai markkinoilta, joilla yrityksen

kehittämällä osaamisella ja tuotteilla on luontaista kysyntää. Tai sit-

ten voidaan tunnistaa uusia kasvavia markkinoita, joihin yrityksesi

tarjonta voi myös istua osaamista kehittämällä. Toimintaympäristön
muuttuessa markkinaan saattaa syntyä kokonaan uusia kehkeytyviä
markkinoita, joita ei lainkaan toistaiseksi palvella. Uusien kohdemark-

kinoiden valinnassa joudutaan pohtimaan markkinoiden vetovoiman
(koko, kasvu ja kilpailutilanne) lisäksi myös sitä, minkä verran omaa
osaamista ja kyvykkyyksiä joudutaan venyttämään nykyisestä osaa-

misesta. Arvioi näiden markkinoiden kokoa vastaavalla tavalla kuin
nykyistenkin markkinoiden.

Uusille markkinoille meneminen vaatii aina panostuksia osaamiseen,

tuotekehitykseen, markkinointiin ja asiakastyöhön. Yritys joutuu siis
joustamaan nykyiseltä mukavuusalueeltaan. Tätä osaamisen joustami-

sen vaadetta on syytä pohtia tarkemmin ja arvottaa se. Joustamisen
tarpeen vastapainona on uusien markkinoiden lupaukset kasvusta ja
kannattavasta liiketoiminnasta, eli markkinoiden potentiaali. Mitä po-

tentiaalisempi on markkina, sitä enemmän on perusteltua yrityksellesi
panostaa osaamisensa ja tuotteidensa kehittämiseen.

Kun uusia mahdollisia markkinoita on tarjolla useampia, on syytä pyr-

kiä priorisoimaan ja valitsemaan niistä otollisimmat. Seuraavaksi arvioimme tunnistamiemme uusien markkinoiden potentiaalia ja osaa-

misen joustamisvaadetta. Vetovoimaa voimme arvioida asteikolla 1–5,

jossa 1 kuvaa hyvin alhaista potentiaalia ja 5 hyvin korkeaa potenti-

aalia. Vastaavasti osaamisen joustamisvaadetta arvioimme asteikolla

1–5, jossa 1 kuvaa sitä, että nykyisellä osaamisella pärjätään hyvin ja 5
sitä, että tarvitaan huomattavaa uuden osaamisen ja kyvykkyyksien
kehittämistä.

Luettele tähän tunnistamasi mahdolliset kasvumarkkinat tai uudet
asiakasryhmät:

Arvioi seuraavassa tunnistamiesi kasvumarkkinoiden potentiaalia ja
tarvittavaa osaamisen joustamisvaadetta:

Markkina				

Koko M€

Vuotuinen kasvu %

Kasvumarkkina

		

Potentiaali (1–5)
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Osaamisen

joustamisvaade (1–5)

Korkea potentiaali 5

Seuraavaksi kuvaamme kasvumarkkinoiden mahdollisuuksia kuvassa,
joka yhdistää markkinan koon, kasvun, vetovoiman ja joustamisvaateen.

Sijoita tunnistamasi nykyiset ja uudet markkinat oheisen kuvan mukaisesti oikeaan paikkaan vetovoimaa ja joustamisvaadetta kuvaaviin akseleihin siten, että markkinaa kuvaavan ympyrän koko kuvaa markkinan

kokoa. Panos-tuotos-suhteella arvioituna houkuttelevimmat markkinat,

POTENTIAALI

eli kasvun sweet spot, löytyy katkoviivojen välistä.

Korkea potentiaali 5

Ympyrän koko kuvaa markkinan
kokoa M€ ja kasvu-%, %/vuosi
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Nykyinen osaaminen
matala riski
kypsä markkina
1

POTENTIAALI

5
Uusi osaaminen,
korkea riski,
kehittyvä markkina

1 Matala potentiaali

OSAAMISEN
JOUSTAMISVAADE

Nykyinen osaaminen
matala riski
kypsä markkina
1

1 Matala potentiaali

OSAAMISEN
JOUSTAMISVAADE

5
Uusi osaaminen,
korkea riski,
kehittyvä markkina

KANSAINVÄLISET MARKKINAT MAHDOLLISUUTENA
Kun kasvumarkkinoita tutkitaan ja haetaan, tulee useimmiten esiin

Liikkeellelähtöön tarvitaan rohkeutta ja peräänantamatonta asennet-

saat hyvän pohjan, kun yrityksesi oma ”kotipesä”, kotimaan markkina

kinoille menossa on suureksi avuksi, jos omista asiakaskohderyhmistä,

halu ja tarve hakea kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. Tähän
on hyvin hallussa: asemanne markkinassa on vakiintunut ja tuotteen-

ne ja palvelunne ovat saaneet asiakkaidenne hyväksynnän. Tällöin on
yritykselläsi hyvät eväät lähteä hakemaan kasvua ulkomailta.

Kansainvälisen kasvun asiantuntija Jonne Pöyhtärin kokemuksia ja nä-

ta ja jopa kokeilunhalua testata uusia lähestymistapoja. Uusille markkilpailueduista ja vahvuuksista ja niiden tuottamista asiakashyödyistä

on selkeä kuva. Markkinatiedon hankintaan ja yrityksesi osaamisen
kysynnän arvioimiseen suunnitelluilla kohdemarkkinoilla kannattaa
panostaa voimakkaasti.

kemystä hyödyntäen on hyvä ottaa muutama asia huomioon:

Kansainvälistymiseen tarvitset kunnollisen suunnitelman. Sinun kan-

Kansainvälistyminen on hyvä nähdä investointina, johon on varattava

vittavat toimenpiteet, tehtäväjako, budjetti ja mitä osaamista tarvitset-

riittävästi rahallisia ja henkilöresursseja. Läpimurto vaatii myös aikaa,
panoksia ja pitkäjänteisyyttä. Suurin osa aloitetuista kansainvälisty-

nattaa miettiä käytännönläheisesti tavoitteet uusille markkinoille, tarte. Heikolla suunnitelmalla sinun on vaikea onnistua.

mishankkeista on vielä vuodenkin jälkeen tappiollisia, eli investoinnin

Uuteen markkinaan ja liiketoimintaympäristöön sinun kannattaa men-

den jänteelle.

kotimaassa eivät välttämättä toimi uudella markkinalla. Tarvitset pe-

takaisinmaksu aika on pidempi. Tavoitteita on järkevää asettaa 1-3 vuo-

Lisäksi muutamat perustaidot, kuten kielitaito, myyntitaito, sopimuskäytäntöjen ja muiden kulttuurien tuntemus ovat suuresti hyödyksi.

nä uteliaalla ja joustavalla mielellä. Ne asiat ja tavat, mitkä toimivat

lisilmää ja kameleonttimaista mukautumista tilanteisiin. Henkilökohtaisilla suhteilla ja verkostoilla on paljon merkitystä, on kuunneltava

ja keskusteltava ja oltava aktiivinen. Kasvokkaiset tapaamiset avaavat
ovia, selventävät ja nopeuttavat etenemistä.

Saattaa kuulostaa haastavalta, mutta yrityksen liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen edellyttää lähes aina kansainvälistymistä.
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Tarkastele nyt kutakin viittä kilpailuvoimaa erikseen ja luonneh-

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI – VIIDEN KILPAILUVOIMAN ANALYYSI JA KILPAILIJOIDEN BENCHMARKKAUS
Harvardin yliopiston professori Michael E. Porterin mukaan kunkin toi-

di niihin liittyviä piirteitä ja nähtävissä olevia trendejä. Tee sitten
niistä omat johtopäätöksesi.
1.

Kilpailu alan nykyisten toimijoiden kesken:

2.

Alalle tulon kynnys:

3.

Asiakkaiden neuvotteluvoima asiakasvaatimuksista ja hinnoitte-

mialan liiketoiminnalle asettamia raameja voidaan tarkastella ikään
kuin helikopteriperspektiivistä tarkastelemalla viittä toimialaan vaikuttavaa kilpailuvoimaa:

1. Kilpailua alan nykyisten toimijoiden kesken,
2. Alalle tulon kynnystä, sitä kuinka helppoa uusien toimijoiden on tulla
alalle,

3. Asiakkaiden neuvotteluvoimaa asiakasvaatimuksista ja
hinnoittelusta,

4. Korvaavia tuotteita, eli asiakkaan tarpeiden täyttäminen
vaihtoehtoisilla tavoilla ja tuotteilla, sekä

5. Alihankkijoiden ja tarvittavien ulkopuolisten osaajien neuvotteluvoimaa.

Kutakin viittä kilpailuvoimaa analysoimalla muodostuu kuva, mikä tai

lusta:

mitkä voimat ovat avainasemassa, kun tarkastellaan menestyksellisen
ja kannattavan liiketoiminnan ehtoja toimialallasi.
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Johtopäätökset:

Alihankkijoiden neuvotteluvoima:
Korvaavien
tuotteiden uhka

Nykyisten
toimijoiden
keskinäinen
kilpailu

Uusien tulijoiden
uhka

Johtopäätökset:

Johtopäätökset:

Asiakkaiden
neuvotteluvoima

Johtopäätökset:

4. Korvaavat tuotteet:

Alihankkijoiden
neuvotteluvoima

5.

Johtopäätökset:

Kokoa havaintosi oheiseen kuvaan.

Kirjaa tähän vielä kolme tärkeintä huomiotasi johtopäätöksinä viiden
kilpailuvoiman analyysistä:

tarkoitetaan oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan. Ideana
on oppia toisilta ja kyseenalaistaa omaa toimintaa. Joskus nopein tapa
oppia on kopioida hyvät ideat kilpailijalta.

1.

Keskeiset kilpailijamme ovat:
1.
2.

2.

3.
4.
5.

3.

Voit hankkia kilpailijoistasi lisää ymmärrystä etsimällä tietoa julkisista

lähteistä ja liittämällä siihen omia havaintojasi eri kilpailijoistasi, niiden
tuotteista ja toimintatavoista markkinassa. Hyvän kehyksen kilpailijan

toiminnan analysointiin antaa niinikään Michael E. Porterin kehittämä
Jos yritykselläsi on useita erillisinä pidettäviä liiketoiminta-alueita, voit
tehdä tämän analyysin kustakin liiketoiminta-alueesta erikseen.

kilpailija-analyysimalli.

Porterin Kilpailija-analyysissä verrataan yhtäältä kilpailijan eteen-

päin ajavia voimia, siihen mitä kilpailija parhaillaan tekee ja mitä se

BENCHMARKKAA KILPAILIJASI
Seuraavaksi on syytä tunnistaa yrityksesi kannalta keskeiset kilpailijat. On hyvä ymmärtää, mitä kilpailijat tekevät ja miten he toimivat
sekä miten he aikovat kehittyä jatkossa. Etevimmät kilpailijat voivat

myös toimia hyvänä vertailuna omalle toiminnalle. Vertailuanalyy-

sistä käytetään myös nimeä benchmarking, millä yksinkertaisesti
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kykenee tekemään. Kilpailijaa eteenpäin ajavia voimia ovat kilpailijan
tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet sekä uskomukset ja oletukset omista
vahvuuksista ja markkinan kehityksestä. Se, miten kilpailija parhaillaan toimii, ilmenee sen nähtävissä olevasta strategiasta sekä käytettä-

vissä olevista resursseista ja kyvykkyyksistä. Kilpailijan tahtotilan ja
tavoitteiden vertaaminen sen tämänhetkiseen toimintaan antaa vihjeitä siitä, millaisia liikkeitä kilpailija mahdollisesti tulee tekemään.
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TULEVAT PÄÄMÄÄRÄT
Kaikilla johtamisen
tasoilla.

TÄMÄNHETKINEN
STRATEGIA
Miten yritys tällä
hetkellä kilpailee

Kilpailijan nimi:
TULEVAT PÄÄMÄÄRÄT

KILPAILIJAN
REAKTIOPROFIILI

Onko kilpailija tyytyväinen
nykytilanteeseensa?
Mitä todennäköisiä siirtoja tai
strategiamuutoksia hän tekee?
Mikä on kilpailijan heikko kohta?
Mikä saa kilpailijassa aikaan
suurimman ja tehokkaimman
vastareaktion?

KILPAILIJAN X
REAKTIOPROFIILI
(Todennäköiset siirrot ja
strategiamuutokset)

VALMIUDET
Sekä vahvat puolet
että heikkoudet

OLETUKSET
Olettamukset itsestä
ja toimialasta

TÄMÄNHETKINEN
STRATEGIA

OLETTAMUKSET ITSESTÄ
JA TOIMIALASTA

VALMIUDET
(vahvuudet ja heikkoudet)

Tee tarkastelu tärkeimpien kilpailijoidesi reaktioprofiilista,
kustakin erikseen.

Kilpailijan nimi:

Kilpailijan nimi:

TULEVAT PÄÄMÄÄRÄT

TÄMÄNHETKINEN
STRATEGIA

TULEVAT PÄÄMÄÄRÄT

KILPAILIJAN X
REAKTIOPROFIILI
(Todennäköiset siirrot ja
strategiamuutokset)

OLETTAMUKSET ITSESTÄ
JA TOIMIALASTA

KILPAILIJAN X
REAKTIOPROFIILI
(Todennäköiset siirrot ja
strategiamuutokset)

VALMIUDET
(vahvuudet ja heikkoudet)
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TÄMÄNHETKINEN
STRATEGIA

OLETTAMUKSET ITSESTÄ
JA TOIMIALASTA

VALMIUDET
(vahvuudet ja heikkoudet)
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Koosta tähän keskeiset johtopäätökset, mitä voit oppia kilpailijoilta:
1.

2.

3.

4.

4. KASVUN MAHDOLLISUUDET JA
KASVUA ESTÄVÄT PULLONKAULAT
SEKÄ TIELLÄ OLEVAT RISKIT

5.
Nyt on aika vetää yhteen keskeiset johtopäätökset yrityksesi nykytila-analyysistä ja toimintaympäristöanalyysistä, mitkä ovat keskeiset

kasvun mahdollisuudet yrityksellesi ja mitkä ovat keskeiset kasvua
haittaavat pullonkaulat ja riskit.
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KIRJAA TÄHÄN KESKEISET KASVUA AVAAVAT MAHDOLLISUUDET
Keskeiset kasvun mahdollistajat ovat:

1.

YRITYKSEN SISÄISET KASVUN ESTEET
JA KASVUN LASIKATOT
Seuraava osio perustuu kokeneen yritysjohtajan Veijo Komulaisen tut-

2.

kimukseen ja kirjaan ”Läpi kasvun lasikaton”, Norderstedt, 2016. Kirjassa

pureudutaan pk-yritysten kasvun pysäyttäviin johtamisen ongelmiin.

3.
4.

Harward Business Review tutki taannoin yritysten kasvun esteitä,

5.

yrityksen suurimmat kasvun esteet tulevat yrityksen sisältä eikä ul-

lopputulos oli yllättävä: haastatelluista yritysjohtajista 85 % katsoi, että
koisesta ympäristöstä. Kasvuhaluisissa pk-yrityksissä esteet liittyvät

KIRJAA TÄHÄN KESKEISET KASVUA HIDASTAVAT JA ESTÄVÄT PULLONKAULAT JA RISKIT

ennen kaikkea yrityksen kyvyykkyyteen ja kykyyn kehittää yrityk-

sen toimintaa kasvun vaateita vastaavasti. Kasvua estäviä kyvyk-

kyysvajeita, joita yrityksissä ei osata aina tunnistaa, kutsutaan kasvun

Keskeiset kasvun pullonkaulat ja riskit ovat:

lasikatoiksi.

Kasvun lasikattoja tutkineen Veijo Komulaisen sanoin: ”Kasvuun tar-

vitaan aina halua ja kykyä. Kasvussa yrityksen haasteet kasvavat

1.

yrityksen koon mukana. Ja jos yrityksen kyky loppuu kesken kasvun,

2.

uhkana on, että loppuu kasvuhalukin. Johtamista johtamalla tuodaan
kasvun vaatimaa kyvykkyyttä yritykseen oikea-aikaisesti.”

3.
4.
5.
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Taso 1 (Epämuodollinen, ad hoc) Kuvaa yrityksen toimintaa tyypilli-

sesti alkuvaiheessa, jossa toiminta perustuu puhtaasti yksilöiden osaamiseen ja kaiken energian kohdistamiseen oman liikeidean toteuttami-

seen ja asiakkaisiin. Toiminta on usein epävakaata, jopa kaoottista.
CMMI-instituutin määrittämä kypsyysmalli, Capability Maturity

Taso 2 (Toistettava) Kuvaa askelta vakiintuneempaa toimintaa, jossa

tasolla. Kasvaessaan yrityksen on kyettävä kehittämään samalla toi-

tettavia. Toiminta on usein vielä reaktiivista.

ympäristössä.

Taso 3 (Määritelty) Yrityksessä määritellään aktiivisesti toimintata-

Model Integration, kuvaa yrityksen toiminnan kypsyyttä viidellä eri
mintansa kyvykkyyttä ja kypsyyttä toimia monimutkaisemmassa

poja ja standardoidaan yhteisiksi perusprosesseiksi. Toiminnan mitOptimoitu
Ennustettava
Määritelty
Toistettava

Epämuodollinen
Ad hoc
Toiminta on ennakoimatonta, huonosti ohjattua ja reaktiivista.

opitaan yhteisiä toimintatapoja, yksinkertaisemmat tehtävät ovat tois-

Toiminta ja
prosessit on
sen verran
määritetty,
että samojen
askeleiden
toistoa voidaan yrittää,
toiminta usein
reaktiivista.

Organisaation
liiketoimintaprosesseja
kuvattu ja
vakioitu,
organisaation
tehokkuus
fokuksessa.

Organisaation
toiminta on
ennustettavaa
ja mittarein
johdettavaa.

Kyvykkyyksiä
parannetaan
jatkuvasti.
Toiminta on
proaktiivista.

taamista ei juurikaan vielä tehdä. Toiminnassa alkaa kuitenkin näkyä

piirteitä liiketoiminnan parantamisesta ajatuksella: Mitä meidän tulisi
tehdä.

Taso 4 (Ennustettava) Yrityksessä mittaroidaan toimintaa ja ohjataan
avaintoimintoja. Prosesseja osataan soveltaa asiakaskohtaisiin hankkeisiin laadun kärsimättä. Johdon päähuomio liiketoiminnan ohjauk-

sessa ja toiminnan perusteiden arvioimisessa, missä liiketoiminnassa
ollaan ja missä syntyy arvoa.

Taso 5 (Optimoitu) Fokuksessa on koko toiminnan jatkuva parantami-

nen niin normaalin kehittämisen kuin teknologisenkin parantamisen
keinoin. Yritys luo aktiivisesti ymmärrystä muuttuvasta toimintaym-

päristöstä liiketoimintansa kehittämiselle sekä aktiivisesti tunnistaa
tilanteita, jossa liiketoimintaa voidaan viedä uudelle tasolle.
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Yrityksen toiminnan ja sen kyvyykkyyden kehittäminen on vuosia

Kasvu tyrehtyy tyypillisesti vaiheissa, joissa yrityksen toimintamal-

tyminen tapahtuu kaikilla yrityksillä niiden kautta. Kun yritys kasvaa,

koiden. Mutta kun toiminta jatkuu muutostarvetta tunnistamatta en-

kestävä jatkuva matka. Yllä esitettyjä tasoja ei voi ohittaa, vaan kehit-

vaatimukset kyvyykkyydelle kasvavat sen mukana. Kasvun haaste
onkin, että yrityksen kasvaessa, kyvyykkyyden kehittäminen ei tahdo pysyä mukana, minkä seurauksena kasvu alkaa hidastua ja jopa

lia ja organisointia olisi muutettava seuraavaa kasvun vaihetta ennanallaan, kasvu tyrehtyy ja kannattavuus hiipuu. Törmätään kasvun
lasikattoon.

pysähtyä.

Hyvin tyypillisiä ilmentymiä näistä kasvukivuista ovat seuraavat yri-

Kun toimintaympäristö muuttuu, yrityksessä ei välttämättä huomata,

• Johdon ajankäyttö painottuu operatiivisten ongelmien ratkaisuun

että johtamisenkin olisi muututtava. Sen sijaan yrityksessä jatketaan

vain aiemmin hyväksi havaitulla johtamismallilla. Tilanne muistuttaa
sammakkoa, joka laitetaan kylmään keitinveteen. Kun vesi asteittain

lämpenee, sammakko ei lainkaan huomaa veden kuumenemista ennen
kuin on liian myöhäistä.

tyksen toiminnassa esiintyvät piirteet:

• Useimmat ihmiset organisaatiossa ovat jatkuvasti ylikuormitettuja

• Yksinkertaisissa, toistuvissa tehtävissä tulee säännöllisesti ongelmia
• Ihmiset eivät ole varmoja tehtävistään ja paikastaan yrityksessä
• Sovitut asiat ja tehdyt suunnitelmat eivät toteudu

• Organisaatiossa tieto ei kulje, huhut sen sijaan kyllä

• Tiedetään huonosti, mitä muualla organisaatiossa tehdään

Toiminnan monimutkaisuus /
yrityksen kyvykkyys

• Esimiestyö ja sen mukana tulokset vaihtelevat huomattavasti
yrityksen sisällä

• Yrityksen suunta ei ole organisaatiolle selvä

• Yrityksen kasvu on hidastunut, tai ainakin tuloskehitys on
pysähtynyt

s
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Yllä luetellut kasvukivut syntyvät niiden taustalla olevista syistä, joita
Kyvykkyysvaje

ovat ongelmat johtamisessa:

• Johdon ja esimiesten osaaminen ei vastaa yrityksen kehittynyttä

Orga
kyvy nisaation
kkyy
s

tarvetta

• Toiminta on huonosti organisoitu

• Tehtävät, roolit ja vastuut ovat hämärtyneet

• Sisäistä viestintää ei ole tai se on riittämätöntä

• Yrityksen tilannetta ja tavoitteita vastaavaa strategiaa ei
Yrityksen koko
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käytännössä ole

• Järjestelmät eivät vastaa enää toimintaa tai niitä ei ole
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Kasvukivut ja johtamisen ongelmat päivän tilanteessa:
Johtamisen ongelmat taas aiheutuvat siitä, että yrityksen johtamisen
tarpeita ei ole yrityksen kasvaessa ennakoitu ja niihin puututtu. Johtamista ei ole johdettu.

1. Johdon ajankäyttö painottuu operatiivisten
ongelmien ratkaisemiseen

5 4 3 2 1

2. Useimmat ihmiset organisaatiossa ovat ylikuormitettuja

PK-yritysten kasvukivut ja kasvun kriittiset pisteet

3. Yksinkertaisissa, toistuvissa tehtävissä tulee
säännöllisesti ongelmia
4. Ihmiset eivät ole varmoja tehtävistään ja
paikastaan yrityksessä

5. Sovitut asiat ja tehdyt suunnitelmat eivät toteudu
6. Organisaatiossa tieto ei kulje, huhut sen sijaan kulkevat
7. Tiedetään huonosti, mitä muualla organisaatiossa tehdään
8. Esimiestyö ja sen mukana tulokset vaihtelevat
huomattavasti yrityksen sisällä
9. Yrityksen suunta ei ole organisaatiolle selvä
10. Yrityksen kasvu on hidastunut, tai ainakin
tuloskehitys on pysähtynyt
11. Johdon ja esimiesten osaaminen ei enää vastaa
yrityksen tarpeita
Kasvun lasikattoihin törmätään tyypillisesti niissä vaiheissa, kun yri-

12. Toiminta on huonosti organisoitu tai aika on ajanut siitä ohi

vaiheeseen (2) 30–40 henkilön kokoon ja ammattimaistumisen vaihee-

13. Tehtävät, roolit ja vastuut ovat hämärtyneet läpi
organisaation

tys kasvaa yrittäjävaiheeseen (1) 10–20 henkilön kokoon, laajentumisseen (3) noin sadan hengen kokoluokkaan.

Seuraavaksi sinulla on mahdollisuus testata Veijo Komulaisen kehittä-

mällä itsearvioinnilla yrityksesi kasvukipuja ja johtamisen haasteita.

Arvioi seuraavia 16 väittämää rasti ruutuun menetelmällä 5= erittäin
laajasti, 4= huomattavan laajasti, 3= jossain määrin, 2= hieman, 1= ei juurikaan. Arviossasi sinun kannattaa pyrkiä rehellisen viileään arvioon,

sillä tavalla voit parhaiten diagnosoida yrityksesi tilaa ja tunnistaa
kasvun sisäisiä pullonkauloja.

14. Sisäistä viestintää ei ole tai se on täysin riittämätöntä
15. Yrityksen tilannetta ja tavoitteita vastaavaa strategiaa
ei käytännössä ole
16. Järjestelmät eivät enää vastaa toimintaa tai niitä ei ole
Laske yhteen edellä olevien kysymysten vastausten
määrä sarakkeittain
Kerro edellisen rivin vastaus tämän rivin numerolla
ja merkitse vastaus seuraavalle riville

Laske yhteen edellisen rivin tulokset ja merkitse se tälle riville
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5 4 3 2 1

Tulokset kasvukipujen ja johtamisen ongelmien arvioinnista

Pistetulos

Tulkinta

16–23		

Terve yritys, kaikki kunnossa.

24–31		

Pieniä organisatorisia huolenaiheita.

32–47		

Muutamiin organisaation ongelmiin on syytä tarttua

48–63		

Selkeitä ongelmia pinnalla ja pinnan alla. Välittömiä 		

		

		

		
64–80		

		

Pohdi, mitä voit ennakoida.

heti ennen kuin niistä tulee isompia murheita.

korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Hanki apua.

Organisaatio on kriisissä, romahdus lähellä. Eikö ku-		
kaan ole huomannut.

Kasvun lasikattoihin törmätessäsi tai havaitessasi niitä jo ennalta, on
huomio kiinnitettävä johtamisen kehittämiseen. On mietittävä rooleja ja
tehtäväkuvia uudelleen, delegoitava ja vastuutettava tehtäviä uudel-

leen. On ehkä myös investoitava johtamiseen lisäresurssoinnin kautta.
Lisäresurssien hankinta saattaa kuulostaa kalliilta, mutta on hyvä ky-

syä itseltä, mitä huono organisointi ja ajoittaiset kaaokset sitten mak-

savat. Ota saamasi tulos huomioon ja ryhdy raivaamaan löytämiäsi
kasvun esteitä.

5. KASVUSTRATEGIA JA
STRATEGIAVAIHTOEHDOT
Nyt sinulla on käsissäsi hyvä näkemys yrityksesi visiosta, siitä mihin
haluat yrityksesi kasvutarinaa kehittää ja millaisin numeraalisin ta-

voittein haluat edetä. Olet myös tehnyt kattavan tarkastelun yrityksesi
sisäisistä voimavaroista ja kehitystarpeista, ulkoisesta toimintaympä-

ristöstä ja tunnet myös keskeiset kilpailijasi ja olet oppinut heiltä. Olet

myös tunnistanut matkan varrelle sijoittuvia kasvun esteitä ja riskejä.
On aika alkaa hahmottaa sitä polkua ja sen varrella olevia askeleita,
joilla etenet kasvustrategiassasi ja -tarinassasi kohti visiota. Voi olla he-

delmällistä tutkia myös vaihtoehtoisia polkuja kohti visiota tai tutkailla
erillisiä kasvupolkuja yrityksen eri liiketoiminnoille. Strategia on aina
valintojen tekemistä.
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Seuraavaksi nimeä vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset kasvustrategiapolut. Pohdi ja tunnista myös kunkin polun isot kasvuaskeleet.
Seuraavaksi nimeä 2–4 rinnakkaista tai vaihtoehtoista kasvupolkua

ja tunnista ne isot askeleet, joilla pyrit kohti visiotasi. Kasvuaskeleet
tulee nähdä niinä harvoina isoina askelina ja muutoksina, joiden to-

teuttaminen voi viedä aikaa kuukausista vuosiin, riippuen otettavan
askeleen suuruudesta. Ilman niitä visioon ei päästä. Tuonnempana pu-

ramme vielä kunkin askeleen välttämättömiksi taisteluiksi tai virstan-

pylväiksi (must win battles), jotka on saavutettava, että polku kohti isoa
tavoitetta etenee.

Kasvustrategiapolku 1
Kasvuaskel A
Kasvuaskel B
Kasvuaskel C
Kasvuaskel D
Kasvustrategiapolku 2

Yritykseni visio:

Kasvuaskel A
Kasvuaskel B
VISIO JA
ISO KUVA

Kasvuaskel D

Kasvuaskel C

Kasvupolku 1:

Kasvuaskel D

Kasvupolku 3:
Kasvuaskel B

Kasvuaskel A

Kasvuaskel A

Kasvupolku 2:
Kasvuaskel C

Kasvuaskel C

Kasvuaskel D
Kasvustrategiapolku 3

Kasvuaskel D

Kasvuaskel B

Kasvuaskel C

Kasvuaskel B
Kasvuaskel C
Kasvuaskel D
Kasvustrategiapolku 4

Kasvuaskel B

Kasvuaskel A

Kasvuaskel A
Kasvuaskel B

NYT: LÄHTÖPISTE

Kasvuaskel A

Kasvuaskel C
Kasvuaskel D
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Kasvustrategiapolun purkaminen tavoitteellisiksi must-win-battleiksi, menestystekijöiksi ja toimenpiteiksi.

KASVUPOLUT – JA ASKELEET MUST-WIN-BATTLEIKSI

Toista tämä vaihe kunkin strategia-askeleen osalta.
Kasvupolku 1

Kun vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset kasvupolut on tunnistettu on aika

alkaa tarkastella lähemmin, mitä toimintoja ja tekemisiä kukin kasvupolku ja niiden kasvuaskeleet pitävät sisällään. Siirrytään ylätason

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL A

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

suunnitelmasta kohti konkretiaa.

MWB 2

Tämä tarkastelu tehdään purkamalla kukin kasvuaskel välttämättö-

miksi osakokonaisuuksiksi, joita kutsutaan must-win battleiksi. Must-

win battlet ovat taisteluita, jotka yrityksen on kyettävä voittamaan,

MWB 3

jotta päätavoitteet voisivat toteutua. Kun must-win-battlet on tunnistet-

tu, ne antavat yritykselle fokuksen ja prioriteetin, mihin voimavarat on
nyt suunnattava. Kun jokainen tunnistettu must-win-battle vielä pure-

MWB 4

taan auki avaintoimenpiteiksi ja -menestystekijöiksi, saadaan aikaan te-

hokas työlista. Työlistan toimiin tarttumalla päästään askel askeleelta
eteenpäin kasvuaskelten toteuttamisessa.

Seuraavaksi puretaan siis jokainen kasvupolku ja jokainen kasvuaskel
must win battleiksi ja must win battlet edelleen konkreettisiksi toimen-

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL B

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

piteíksi oheisen mallin mukaan. Tämä vaativa vaihe on työläs ja vaatii
paljon pohdintaa. Se palkitsee kuitenkin antamalla kasvupolusta ja sen

askeleista hyvin konkreettisen ja kattavan kuvan, mitä kaikkea tämän

MWB 2

polun ja kasvuaskeleen toteuttaminen tulee vaatimaan. Saadaan hyvin
realistinen kuva vaatimuksista ja eväitä yrityksessä tarvittavien kyvykkyyksien tunnistamiseen.

MWB 3

MWB 4
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Kasvupolku 2
STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL C

MWB 1

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL A

MWB 2

MWB 3

MWB 3

MWB 4

MWB 4

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL B

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

MWB 2

MWB 2

MWB 3

MWB 3

MWB 4

MWB 4
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MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

MWB 2

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL D

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET
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Kasvupolku 3
STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL C

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL A

MWB 2

MWB 3

MWB 3

MWB 4

MWB 4

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL B

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

MWB 2

MWB 2

MWB 3

MWB 3

MWB 4

MWB 4
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MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

MWB 2

STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL D

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1
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STRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL C

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

KILPAILUEDUT JA ASIAKASRYHMÄKOHTAISET
ARVOLUPAUKSET
Seuraavaksi strategiapohdinnassa keskitytään tarkastelemaan lä-

hemmin aiemmin tunnistettujen kohdemarkkinoiden asiakasryhmiä.

MWB 2

Tärkein kilpailuedun lähde on se, miten ymmärretään asiakkaan tar-

peet (piilevätkin) ja kyetään täyttämään ne parhaalla tavalla. Yrityksen liiketoimintaprosessien keskeinen tavoite on tuottaa asiakkaalle ar-

voa kahdella tavalla. Yhtäältä tavoitteena on tuoda asiakkaalle arvoa

MWB 3

tuottamalla suoraa tai välillistä hyötyä. Esimerkiksi b-to-b-asiakkaalle

se tarkoittaa lisää liikevaihtoa, parempaa katetta, kilpailukykyisempiä
tuotteita, laatua ja parempaa asiakastyytyväisyyttä. Kuluttaja-asiak-

MWB 4

kaalle se taas voi tarkoittaa hyvää fiilistä, iloa, helppokäyttöisyyttä ja

toimivuutta. Toisaalta voi tuottaa lisäarvoa vähentämällä asiakkaan
huolia ja tuskia esim. vähentämällä asiakasreklamaatioita, tuotteen ja

palvelun toimittamiseen liittyvää hämminkiä ja epävarmuutta aikaSTRATEGIA-ASKEL MUST WIN BATTLES
KASVUASKEL D

MENESTYSTEKIJÄT JA TOIMENPITEET

MWB 1

tauluista.

Aloitetaan tämä vaihe nimeämällä ensin aiemmin tunnistetuilta kohdemarkkinoilta muutama tärkeimmäksi koettu asiakasryhmä.

MWB 2

Kohdemarkkina 1 		

Kohdeasiakasryhmät (1-3)

Kohdemarkkina 2 		

Kohdeasiakasryhmät (1-3)

			

MWB 3

MWB 4
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Kohdemarkkina 3		

Kohdeasiakasryhmät (1-3)

ASIAKKAAN ARKKITYYPPI JA ARVOLUPAUKSEN
MÄÄRITTÄMINEN
Nyt on aika ottaa tarkasteluun kukin asiakasryhmä vuorollaan, ja

kuvailla jokaista asiakasryhmää kuvaavaa asiakkaan arkkityyppiä.

Tämä tarkoittaa kuvausta siitä, millainen asiakas on ihmisenä, mitkä
ovat hänen toimintatapansa, hänen käyttäytymisensä ja hänen arvon-

sa. Asiakkaan arkkityypin, persoonan, vaikkakin kuvitteellisen kuvaa-

minen auttaa analysoimaan asiakkaan arvolupausta ja tunnistamaan
niitä arvoja ja hyötyjä, mitä tuotteemme ja palvelumme asiakkaalle
potentiaalisesti tuottavat.

Arvolupausta analysoidaan Arvolupaus-Canvasin avulla, joka on
Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kehittämä analyysityö-

kalu. Arvolupaus-Canvasissa on kaksi puolta: oikealla asiakkaan puoli

ja vasemmalla yrityksen tarjontaa tai asiakkaan tarpeiden ratkaisua
kuvaava puoli. Canvasin täyttäminen aloitetaan oikealta puolelta eli
asiakkaan tarpeista.
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ASIAKKAAN ARKKITYYPPI

ASIAKKAAN ARKKITYYPPI

Kuka hän on?

Kuka hän on?

Kuinka hän ajattelee?

Kuinka hän ajattelee?

Mitä hän tekee?

Mitä hän tekee?

Missä hän toimii?

Missä hän toimii?
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ASIAKKAAN ARKKITYYPPI

Seuraavaksi on aika ottaa kukin asiakkaan arkkityyppi ja arkkityypin edustama asiakasryhmä tarkasteluun. Pohditaan tarkemmin asi-

Kuka hän on?

akkaan tarpeita: mitä asiakas haluaa tehdä ja toteuttaa tuotteidemme
ja palveluidemme avulla. Kun asiakkaan kokemia tai toivomia arvoja

tarkastellaan rinnan yrityksen tarjonnan kanssa, saadaan laajempi

kuva asiakkaan tarvitsemista hyödyistä. Tämän tiedon avulla kyetään
hahmottamaan, miten yrityksen tarjonnan yhteensopivuutta asiak-

kaan tarpeisiin voitaisiin parhaiten lisätä. Samalla päästään käsiksi

Kuinka hän ajattelee?

kilpailuedun lähteisiin, joita sitten yrityksen toiminnalla ja tarjonnalla
voidaan täyttää.

Ensin siis tunnistetaan, mitä asiakas haluaa tehdä ja mitä tarpeita hänellä on. Toiseksi, mitä arvoja asiakas haluaa tekemisellään saavuttaa
ja kolmanneksi, mitä tuskia ja huolia välttää.

Mitä hän tekee?

Kun tämä on tehty, katsotaan neljänneksi asiakkaan tavoittelemien
hyötyjen vastapainoksi yrityksen omaa tarjontaa, tuotteita, palvelui-

ta, lisäpalveluita ja toimintatapoja. Sen jälkeen arvioidaan viidenneksi,
mitä arvoa yrityksen tarjooma tuottaa asiakkaalle. Kuudenneksi katso-

taan, mitä huolia tarjooma poistaa tai vähentää. Tavoitteena on löytää
tavat, millä yrityksen tarjonta mahdollisimman hyvin täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset, ja luo sen kautta kilpailuetua.

Missä hän toimii?

Tämän laajan pohdinnan pohjalta kyetään nyt määrittämään yrityk-

sen arvolupaus tälle asiakkaalle ja hänen kohderyhmälleen. Samalla
kyetään tunnistamaan kehittämistä vaativia ominaisuuksia ja palveluja, joilla asiakkaan tarpeet voidaan täyttää entistä paremmin.
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Arvolupaus on asiakkaalle annettu mielikuva siitä, mitä arvoa tai etua
jokin tuote tai palvelu antaa hänelle, kun hän valitsee sen toisen kilpai-

levan tuotteen sijaan. On myös tärkeää pitää mielessä, että arvolupa-

uksen tehtävänä on yhdistää ostajan ongelmat ja organisaation kyky

ratkaista ne. Arvolupauksella pyritään ainutlaatuisuuteen ja muista

ASIAKASSEGMENTTI:

ARVOLUPAUS

kilpailijoista erottavaan kiteytykseen.

Toista tämä arvolupausanalyysi kunkin tärkeimmän asiakasryhmän
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Tuskaa poistavat (pain killers):

Arvoa luovat (gain creators):

Tuotteet ja palvelut

ARVOLUPAUS:

osalta.
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Tuskaa poistavat (pain killers):

Arvoa luovat (gain creators):

ARVOLUPAUS:

Tuskaa poistavat (pain killers):

Arvoa luovat (gain creators):

ARVOLUPAUS:

Tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut
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ASIAKASSEGMENTTI:

ASIAKASSEGMENTTI:

ARVOLUPAUKSEN MUKAISEN ARVON
TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE
Määritettyäsi arvolupauksesi on katsottava, miten tämä lupaus saadaan nyt ”kuulumaan” läpi koko liiketoiminnan ketjun. Tällä varmistetaan, että kaikki liiketoimintajärjestelmän toiminnot vahvistavat

valittua ja haluttua arvoa. Johdonmukaisuus arvolupauksen toteuttamisessa ja kaikkien ristiriitaisuuksien ja tarpeettomien kompromissien

ARVONTUOTTAMISJÄRJESTELMÄ VS. PERINTEINEN MALLI
Perinteinen tuotesuuntautunut järjestelmä
Luo tuote

Valmista tuote

Myy tuote

Tuotesuunnittelu
Prosessisuunnittelu

Hankinta
Valmistus
Palvelu

Markkinointi
· Tutkimus
· Mainonta
· Menekin edistäminen
· Hinta

välttäminen terävöittää yrityksen tuottamaan arvoa ja tuottaa selvää
kilpailuetua. Käytämme tässä apuna tunnetun liikkeenjohdon konsul-

Myynti ja jakelu

tointitoimiston McKinsey & Co:n kehittämää Value delivery system -työkalua.

Arvontuottamisjärjestelmä

On tavanomaista ajatella liiketoiminnan toimintaketjua tuotantolähtöi-

sesti: ensin luodaan ja suunnitellaan tuote, toiseksi valmistetaan tuote
ja kolmanneksi myydään tuote. Tämä ajattelutapa saattaa olla toimiva

jos ajatellaan tuotantolähtöisiä projekteja, kuten kustannustehokkuu-

den toteuttamista. Mutta jos tarkoituksena on tuottaa ylivoimainen ja

vetovoimainen arvolupaus, on järkevämpää ajatella liiketoiminnan
tuotantoketjua asiakaskeskeisesti. Asiakaskeskeisesti ajatellen vali-

taan ensin arvolupaus ja tuotettava arvo, toiseksi toteutetaan valittu

arvo läpi liiketoimintajärjestelmän ja kolmanneksi kommunikoidaan
arvo asiakkaalle. Tätä asiakaskeskeisestä näkökulmasta purettua liiketoimintajärjestelmää kutsutaan arvontuottamisjärjestelmäksi. Ar-

vontuottamisjärjestelmässä kuvataan kunkin toiminnon rooli halutun
arvon tuottamisessa. Vain tällä tavalla voidaan varmistua siitä, että
valittu arvolupaus toteutuu saumattomasti ja kaiken kattavasti läpi
kaikkien toimintojen.

Valitse arvo

Anna arvo

Ymmärrä arvotaustat
Valitse kohde
Määritä arvolupaus,
edut, hinta

Tuotteen/prosessin
suunnittelu
Hankinta
Valmistus
Jakelu
Palvelu
Hinta

Välitä arvo
asiakkaalle
Myyntisanoma
Mainonta
Kampanjointi, PR

Kannattaa muistaa, että voittava malli on useimmiten juuri se, joka kaik-

kein parhaiten onnistuu toteuttamaan valitun arvolupauksen eikä se
arvolupaus, joka vaikuttaa alkuun kaikkein houkuttelevimmalta. Hyvä

toteutus läpi toimintojen lujittaa kilpailuetua ja tekee kopioimisen hyvin

vaikeaksi. Jos yritys ottaa arvontuottamisjärjestelmän rakentamisen
vakavasti, on kaikkien toimintojen lisättävä valittua asiakasarvoa.
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Seuraavassa työvaiheessa puretaan arvolupaus arvontuotantojärjestelmän toimintoihin asti.

Avaa tähän kukin arvontuottamisvaihe. Hyödynnä mahdollisimman
paljon aiempia analyysejä:

Asiakassegmentointi			Arvolupaus

ARVOLUPAUKSEN VALINTA. KENELLE?

Asiakassegmentointi

Arvolupaus

· Kohdesegmentit
· Segmenttien vetovoima;
koko, kasvu, kannattavuus
· Ostokriteerit
· Yrityksen vahvuudet ja
heikkoudet segmentissä
· Kohderyhmimen
priorisointi

· Arvolupauksen määrittely kullekin
kohderyhmälle
Tuotteet,palvelut ja paketointi		

Hinnoittelu ja laskutus

Toimitus ja asiakaspalvelu		

Myynti ja jakelu

ARVON TUOTTAMINEN. MITÄ?

Tuotteet, palvelut
ja paketointi

Hinnoittelu ja
laskutus

Toimitus ja
asiakaspalvelu

Myynti ja
jakelu

· Tuoteportfolion
rakenne ja palveluiden laajuus
· Tuotteet ja
paketointi kullekin
segmentille
· Lisäpalvelut
· Palveluiden luonne
ja sisältö
· Tuotanto

· Hinnoittelupolitiikka
· Hinnoittelurakenteet kullekin
segmentille
· Alennusmekanismit
· Laskutus ja
raportointipalvelut

· Toimitusprosessit
· Toimitusaika
· Asiakaspalvelut
· Resurssit

· Myyntikanavat
· Myyntihenkilöstön
ominaisuudet
· Myyntipalkkiot
ja bonukset
· Myyntisuunnitelma
· Myyntiresurssit

					Markkinointi ja

Myyntiviesti				myynnin edistäminen

ARVON KOMMUNIKOINTI. MITEN?

Myyntiviesti

Markkinointi ja myynnin edistäminen
· Markkinointisuunnitelma
· Mainonta
· Myynnin edistäminen

· Myyntiviestin kommunikointi
kullekin segmentille
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Tämä analyysi toistetaan tarvittaessa kunkin tehdyn arvolupauksen
osalta erikseen.
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Asiakassegmentointi			Arvolupaus

Asiakassegmentointi			Arvolupaus

Tuotteet,palvelut ja paketointi		

Hinnoittelu ja laskutus

Tuotteet,palvelut ja paketointi		

Hinnoittelu ja laskutus

Toimitus ja asiakaspalvelu		

Myynti ja jakelu

Toimitus ja asiakaspalvelu		

Myynti ja jakelu

					Markkinointi ja

Myyntiviesti				myynnin edistäminen
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					Markkinointi ja

Myyntiviesti				myynnin edistäminen
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löstä suoraan aiemmista työvaiheista.
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canvastyökalua (Business Model Canvas). Saat osan canvaksen sisäl-
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Mitkä avaintoiminnoistamme ovat kaikkein kalleimpia?

Mitkä avainresurssimme ovat kaikkein kalleimpia?

Minkä kanavien kautta
asiakkaamme haluavat
meidän heitä tavoittavan?

Kanavat:

Millaisia tarpeita tai
haasteita he haluavat
meidän täyttävän
tai ratkaisevan?

Ketkä ovat tärkeimmät
asiakkaamme?

Keille luomme arvoa?

Asiakasryhmät:

Miten he nykyisin maksavat?

Mistä he nykyisin maksavat?

Mistä tuottamastamme arvosta asiakkaamme ovat todella
halukkaita maksamaan?

Tulovirrat:

Mitä tuotteita,
palveluita ja paketteja
me tarjoamme kullekin
asiakaskohderyhmälle?

Mitkä ovat keskeiset kustannukset liiketoimintamallissamme?

Kulurakenne:

Mitä ydinresursseja
arvolupauksemme
meiltä edellyttävät?

mintamalli. Voit käyttää apunasi Alexander Osterwalderin luomaa

Resurssit:

Sinulla on nyt kaikki eväät määritellä kasvun mahdollistava liiketoi-

Mitä avaintoimintoja
kumppanimme
suorittavat?

millaiset arvolupaukset tuottavat asiakkaille parhaan arvon.
Mitä asiakkaiden
haasteita me autamme
ratkaisemaan?

auki, millaisin askelin ja toimenpitein etenet tavoitteessasi. Lisäksi olet

Mitä avainresursseja
hankimme
kumppaneiltamme?

pureutunut valitsemiesi kohdeasiakkaiden tarpeisiin ja luonnostellut
Millaisen suhteen kukin
kohderyhmämme
edellyttää meidän
luovan ja ylläpitävän?

mitattavat välitavoitteet. Olet arvioinut perusteellisesti yrityksesi läh-

Mitä arvoa tuotamme
asiakkaillemme?

nyt päätökset kasvupoluista, joilla pyrit kohti visiota ja olet purkanut

Mitä ydintoimintoja
arvolupauksemme
meiltä edellyttää?

avautumassa ja mitä uhkia ja haasteita on kasvun tiellä. Olet myös teh-

Ketkä ovat
avainkumppaneitamme?

kinoita ja priorisoinut niitä. Tiedät myös, millaisia mahdollisuuksia on

Asiakassuhde:

toimialan kilpailutilannetta, pääkilpailijoita, tunnistanut kohdemark-

Arvolupaus:

tötilanteen, vahvuudet ja heikkoudet, analysoinut toimintaympäristöä,

Ydintoiminnot:

Olet nyt luonut näkemyksen siitä, mihin yrityksesi pyrkii ja asettanut

Kumppanit:

LIIKETOIMINTAMALLIN MÄÄRITTÄMINEN
(BUSINESS MODEL CANVAS)

Avaa tähän kukin liiketoimintamallin osa. Hyödynnä mahdollisimman
paljon aiempia analyysejä:

Asiakaskohderyhmät		 Arvolupaus

Resurssit				Kulurakenne

Kanavat				Asiakassuhde

Tulovirrat

Kumppanit				Ydintoiminnot
Kun olet nyt jäsentänyt liiketoimintamallisi, palaa vielä tarkastele-

maan kasvupolkujasi , must win battleja ja niihin liittyviä toimenpiteitä
ja tuplatarkista vielä aiheutuuko niihin mitään muutoksia tai täsmennyksiä. Tee tarvittavat muutokset.
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Kirjaa tähän vielä kootusti välittömät tavoitteet ja toimenpiteet seuraavalle puolelle vuodelle.

Mitä teen heti ensimmäisen kuukauden aikana?
Toimenpide 1
Toimenpide 2
Toimenpide 3
Toimenpide 4
Toimenpide 5
Mitä teen heti 1-3 kuukauden aikana?
Toimenpide 1
Toimenpide 2

6. MITÄ TEEN HETI

Toimenpide 3

Kasvupolut ja niihin liittyvät virstanpylväät ja tarvittavat toimenpi-

Mitä teen heti 4-6 kuukauden aikana?

teet on nyt kirkastettu. Samoin on tutkittu tärkeimpien kohdeasiakkai-

den tarpeita ja määritetty heidän tarpeisiinsa sopivat arvolupaukset
ja niiden toteuttamiseen hyvin synkronoidut arvontuottamisketjut. En-

simmäiset askeleet kasvupolulla ovat ne tärkeät toimet, joihin on heti
tartuttava ja pyrittävä saamaan asiat ripeästi liikkeelle. Niiden avulla

saadaan ensimmäiset nopeat voitot uudella tiellä. Tartu siis toimeen ja
etene epäröimättä.

Toimenpide 4
Toimenpide 5

Toimenpide 1
Toimenpide 2
Toimenpide 3
Toimenpide 4
Toimenpide 5
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MITEN TOTEUTAMME KASVUSUUNNITELMAN
YRITYKSESSÄ YHDESSÄ?
Uusi suunta ja kasvu eivät synny yksin. Väitetään, että kun Aleksan-

Kasvun hakemiseen on yrityksellä painavat syyt, on vetäviä ja toisaal-

tärkeä saada yrityksesi avainhenkilöt, muu henkilöstö ja keskeiset si-

menestyä, luoda uusia tuotteita ja tehdä parempaa kannattavuutta,

teri Suuri valtasi Persian, hänellä oli ainakin kokki mukanaan. On siis

dosryhmät mukaan luomaan kasvua. Kasvusuunnitelma merkitseekin
usein isompia tai pienempiä muutoksia yrityksesi nykyisessä toiminnassa.

Kun tulee muutosta ja vaikka muutos lupaisikin kaikkea hyvää, löytyy

aina myös vastustusta uuteen. Joudut ehkä kuulemaan seuraavanlaisia
lauseita:

”Me yritettiin tuota jo aikaisemmin”,
”Ei meillä ole aikaa tuohon”,
”Tuo on liian radikaalia”,

”Me ei olla ikinä tehty noin”,

”Me ollaan aina toimittu näin”,
”Me ei olla valmiita tuohon”,

”Eiköhän palata takaisin todellisuuteen” tai
”Olet ehkä oikeassa, mutta…”.

Muutosten vastustaminen on luonnollista ja usein tunteenomaista. Vas-

tustukseen voi olla monia syitä, kuten pelkoa roolin muutoksista, uuden
osaamisen pelkoa, kasvojen menettämisen pelkoa ja jopa työpaikan me-

nettämisen pelkoa. On tärkeää, että näistä tunteista puhutaan avoimesti, ja että ne käsitellään yhdessä. Rohkaise avoimeen keskusteluun.

ta työntäviä asioita. Kasvussa yritystä vetää puoleensa mahdollisuus
mutta myös ankkuroida asemaansa lujemmin kilpailuilla markkinoil-

la. Toisaalta yritystä työntää eteenpäin kilpailu- ja markkinatilanne,
jossa toimijat pyrkivät eteenpäin turvatakseen elinvoimansa kovassa

kilpailussa. Paikallaan pysyminen, mukavoituminen ja laakereilla le-

pääminen johtaa ennen pitkää kehityksen pysähtymiseen ja lopulta
vaikeuksiin. On siis juostava, että pysyisi edes paikallaan.

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksen virrassa, aina on tarve muu-

tokselle ja sille on hyviä perusteita. Yrityksen johdon ja omistajien on
ensin näytettävä suuntaa muutokselle ja kasvulle. Toiseksi on rakennettava kasvussa onnistumiseksi kasvun tarvitsemat rakenteet ja systematiikka eli hyvä suunnitelma ja edellytykset toteuttaa kasvu. Kolmanneksi on luotava organisaatioon hyvää energiaa, onnistumisen ja
saavuttamisen tunnetta.

Harvardin yliopiston johtamisen guru John P. Kotter on hauskalla ta-

valla kuvannut muutoshaasteen johtamista allegorisessa kertomuksessaan ”Jäävuoremme sulaa”. Kirja kertoo jäävuorella elävästä pingvii-

niyhteisöstä, jossa yksi pingviineistä havahtuu, että yhteisön jäävuori
on sulamassa. Pingviini Fred onnistuu vaikeuksien kautta havahduttamaan yhteisönsä ongelmaan ja saamaan heidät monien kiperien vaiheiden kautta toimimaan yhdessä ongelmanratkaisemiseksi.

On siis saatava kaikki mukaan kasvun tekemiseen. Yksi parhaista keinoista on osallistaa ihmiset prosessiin, parhaimmillaan jo kasvusuunnittelun varhaisemmissa vaiheissa.
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Tarinan pingviinin ja John P. Kotterin kirjan oppeja mukaillen si-

5. Viidenneksi vastuuta ja valtuuta toiset toimimaan kasvusuunnitel-

toksen lähtökohdat:

relta, jotta halukkaat voivat tehdä visiosta totta. Toimi curling-joukku-

nun on tärkeää ensin valmistella organisaatiosi kasvun ja muu-

1. Kuvaa aiemmin tekemiesi analyysien pohjalta yrityksesi lähtökohdat,

man eteen. Poista aktiivisesti mahdollisimman moni este matkan vareen harjamiehenä.

miten paikallaan pysyminen vaarantaa yrityksesi kyvyn selviytyä

6. Kuudenneksi sinun on tärkeää kehittää lyhyen aikavälin nopeita

hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä merkittäväksi toimijaksi alal-

nistuminen niin pian kuin mahdollista.

kilpailussa. Kuvaa sitten, miten meillä on toisaalta oikein toimiessamme
lamme. Kuvaa siis muutoksen tarve ja välttämättömyys ja luo kiireen
tuntu. Auta muita havaitsemaan muutoksen ja pikaisen toiminnan tarve. Aikaa ei ole hukattavana vaan toimeen on tartuttava heti.

2. Toiseksi kokoa avainhenkilöiden ryhmä kasvua ja muutosta vetämään. Vahvasta ryhmästä pitää löytyä johtajan taitoja, luotettavuutta,

voittoja uudella tiellä. On tärkeää saada aikaan muutama näkyvä on-

7. Seitsemänneksi ole sitkeä ja paina päälle entistä kovemmin ja kii-

vaammin ensimmäisten menestysten jälkeen. On toteutettava muutos

toisensa jälkeen sinnikkäästi, kunnes visio ja kasvusuunnitelma alkaa
muuttua lihaksi ja vereksi.

viestintäkykyä, auktoriteettia, analyysikykyä ja kiireen sisäistämistä.

8. Kahdeksanneksi juurruta yritykseen uusi tekemisen kulttuuri. Pidä

3. Kolmanneksi ota visio ja kasvusuunnitelmasi oppaaksi matkalla ja

kunnes uudet toimintatavat ovat tarpeeksi vahvoja syrjäyttämään

kuvaa, millä tavalla tulevaisuus poikkeaa menneisyydestä ja millä tavalla pystytte toteuttamaan paremman tulevaisuuden.

kiinni uusista toimintatavoista ja varmista, että ne pitävät pintansa,
vanhat aikojen kuluessa juurtuneet perinteet.

4. Seuraavaksi luo alusta ja mahdollisuudet toteuttaa kasvusuunnitel-

Kasvustrategian toteuttaminen vaatii teräviä analyysejä, paljon ar-

vuorovaikutteisesti muille. Hyvällä vuorovaikutuksella ja muutokseen

epämukavuusalueille menemistä ja vielä sitkeyttä viedä asioita lävitse

ma. Kommunikoi tulevaisuuden visio ja myy idea sekä sen tarpeellisuus
liittyvien huolien avoimella kuuntelemisella varmistat, että mahdollisimman moni ymmärtää ja hyväksyy vision ja kasvustrategian.
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kipäivän operaatioille vierasta hidasta ajattelua sekä toteuttamisessa
vaikeuksien jälkeen. Hyvä kasvusuunnitelma on vain hyvä suunnitel-

ma niin kauan, kunnes se muuttuu näkyväksi ja todelliseksi yrityksen
kasvustrategiaksi.
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LOPUKSI
Arvoisa Valtaaja, sinulla on nyt hyvät eväät viedä kasvuvisiosi ja val-

taussuunnitelmasi menestyksellisesti eteenpäin. Sinulla on myös eväitä

ja työkaluja tarvittaessa uusia matkasuunnitelmaasi matkan varrella
uudeksi kasvusuunnitelmaksi.

Valtauksen tekeminen ei ole vaikeaa. Sekä henkilökohtaisessa että yri-

tyksen kasvamisessa prosessi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen.
Kunhan kuljet kohti valtausta näiden viiden askeleen kautta:
1.

2.
3.

4.

Käy läpi kasvustrategiaasi ja päivitä sitä säännöllisesti.

Ala toteuttaa suunnitelmaasi määrittelemällä sopiviksi ajanjaksoiksi fiksut tavoitteet.

Pidä kirjaa edistymisestäsi.

Ota koko tiimisi mukaan. Käykää tavoitteita säännöllisesti läpi po-

rukalla. Seuratkaa etenemistä ja korjatkaa suuntaa tarvittaessa

ja oppikaa yhdessä. Muista myös pitää kaikki kartalla siitä, minne
5.

olette menossa ja missä vaiheessa olette juuri nyt.

Tee ja toista. Kun tavoite on saavutettu, palaa takaisin strategiaasi
ja päivitä toimintasuunnitelmasi.

Toivottavasti tämä kasvukirja on auttanut sinua hahmottamaan paremmin omat ja ennen kaikkea yrityksesi vahvuudet ja kehittämis-

kohteet. Toivottavasti olet onnistunut asettamaan fiksuja tavoitteita ja
toivottavasti olet myös onnistuneesti saavuttamassa niitä. Toivottavasti

olet hyvää vauhtia etenemässä kohti valtaustasi, juuri niin kuin olet
halunnutkin.

Valtavasti onnea!
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