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Uutiskirje 1/2018

DevOpsista potkua 
liiketoimintaan  

Veikko Seppänen

Liiketoiminnan dynamiikka on kaikille tuttua ja sillä 
paljon perustellaan bisnesstrategioita ja -operaatioita. 
Teknologiat, markkinat ja kilpailutilanne muuttuvat ja 
siksi yritysten pitää kehittää tarjoamiaan, prosessejaan 
ja organisaatiotaan.

Dynamiikan tahti ja tulevaisuuden erilaisten vaihto-
ehtojen määrä liiketoiminnassa voivat silti jäädä 
täysimääräisesti noteeraamatta vähän samaan tapaan 
kuin hiihdossa ennen luistelutyyliä.  Pitkään luultiin, että 
suksilla pitää edetä joko hitaasti umpihangessa minne 
tahansa haluaa tai rivakammin mutta hyvin kapeaa latu-
uraa suoraan eteenpäin.

Uusien tietointensiivisten ratkaisujen tuottajat ovat 
jo alkaneet soveltaa nopeatempoisempaa ja laaja-
alaisempaa DevOpsia, jossa kehitys (Development) 
ja käyttö (Operations) ovat kaiken aikaan jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa eivätkä enää yhteydessä vain 
korjaavan ylläpidon tai uusien tuoteominaisuuksien 
tiekartan kautta. 

DevOps on yhtäältä pelkkä ketterän ja kevyen 
toimintalogiikan ilmentymä, mutta toisaalta sillä voi olla 
dramaattinen vaikutus koko yrityksen toimintaan. Jos 
asiakkaat otetaan laajasti mukaan Ops-tiedon tuottajina 
Deviin ja tiedon keruuta automatisoidaan, päästään 
ottamaan iso loikka yrityksen tilannetietoisuudessa 
ja tulevaisuuskyvyissä. Siitä seuraa usein tarve 
järjestää  ainakin tuotekehitys ja -integrointi sekä 
asiakastarjoamien toimitus uuteen uskoon.

DevOpsin oheen tarvitaan kuitenkin myös BizOpsia 
eli tarjoaman käytöstä on saatava suora kytkentä 
yrityksen tavoitteisiin, liiketoimintamalleihin ja 
ansaintalogiikoihin.  Nyt yhteys on usein vain 
ennalta suunnitellun strategia-uran varrella ja ehkä 
korkeidenkin tilaus-tarjouskinosten takana. 

Jotkut yritykset, joiden tarjoamat ovat digitaalisia, 
ovat silti jo tarttuneet myös suuremman dynamiikan 
ja laajemman markkinapotentiaalin BizOps-etuihin. 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on menossa 
tutkimus, jossa pelialan firmojen asiakkaidensa parissa 
harjoittamaa ”mittausta” pyritään hyödyntämään 
liiketoiminnan ohjauksessa. Tämä laskentatoimen 
alaan kuuluva työ on mielestäni erityisen rohkea ja 
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kiinnostava siksi, että monesti juuri taloushallintoa 
pidetään yrityksen tekemien jälkien perässä hiihtäjänä 
eikä minään ladunavaajana.

Mitä DevOps ja BizOps sitten vaativat? Monet 
liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen tavat 
ovat yhä hidastempoisen Demingin ympyrän vankeja 
– plan/do/check/act.  Kehittämisen, liiketoiminnan 
ja tarjoamien käytön yhteydet ovat toisin sanoen 
olemassa, mutta bisnesvälineissä on pituutta eräsuksien 
verran ja ehkä myös enemmän pitoa kuin luistoa. 
Periaatteessa ja käytännössäkin digitaaliset toiminta-

alustat ja tietointensiiviset tarjoamat saavat Demingin 
ympyrän hyrräämään nopeammin. Itse ajattelen, että 
todella mielenkiintoiseksi kulku menee kuitenkin vasta 
sitten, kun ympyrä pyörii ainakin osin vastapäivään 
ja asiakkaiden kanssa yhteisvoimin – co-act/co-
check/co-do/co-plan. Tosin tulevien kaksisuuntaisten 
markkinoiden aiheuttaman murroksen vuoksi pitää 
tietysti rukata myös asiaa koskevia käsitteitä, syntynee 
jos minkälaisia Ops-äksiä.

Veikko Seppänen on digitaalisen liiketoiminnan 
professori ja Martti Ahtisaari Instituutin johtaja
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Kahdenlaista kansainvälistä 
kilpailuetua – pysyvää ja 
vähemmän pysyvää 

Lauri Haapanen

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyvin erilaisessa 
asemassa verrattuna suurin ja kansainvälisiin yrityksiin. 
Pienillä ja keskisuurilla kansainvälistyvillä yrityksillä on 
vain harvoin riittävästi sellaisia resursseja ja osaamista, 
joita kasvu kansainvälisillä markkinoilla vaatii. 
Näiden yritysten johto joutuu tekemään kipeitäkin 

valintoja. Se, kuinka johto allokoi käytettävissä olevat 
rajalliset taloudelliset resurssinsa, vaikuttaa yritysten 
menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla. 

Kuluneiden vuosien aikana olen ollut tekemisissä 
lukuisten pk-yritysten kanssa, jotka ovat aloittaneet 
kansainvälistä kasvuaan. Osa näistä yrityksistä on 
panostanut vahvasti tuotekehitykseen, osa myynnin 
ja markkinointinsa kehittämiseen - osa yrityksistä on 
menestynyt kansainvälisillä markkinoilla, osa toimii 
kaikista ponnisteluista huolimatta yhä vain kotimaan 
markkinoilla. Yhteistä näille kaikille yrityksille on 
ollut se, että pienet taloudelliset resurssit rajoittavat 
kasvua. Yritykset eivät voi investoida haluamallaan 
tavalla markkinatutkimuksiin, markkinointiin, myyjien 
palkkaamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen. 

Tutkimukset vahvistavat vallalla olevaa käsitystä, että 
hyvin usein kansainvälistyvien pk-yritysten investoinnit 
painottuvat vahvasti tuotekehitykseen. Myyntiin ja 
markkinointiin panostetaan vasta siinä vaiheessa, 
kun yritys on jo ottanut ensimmäiset askeleensa 
kansainvälisillä markkinoilla. Tyypillisesti tässäkään 
vaiheessa tuotekehitykseen kohdistettu rahoitus ei 
pienene. Tällaiset yritykset, joilta yleensä puuttuvat 
resurssit ja tarvittava osaaminen kansainvälisessä 
myynnissä ja markkinoinnissa, rakentavat siis 
kilpailuetunsa teknologisen osaamisensa varaan. 
Toinen, harvalukuisempi yritysten joukko, allokoi 
taloudellisia resurssejaan edellisiä tasapuolisemmin 
sekä tuotekehitykseen että kansainväliseen myyntiin 
ja markkinointiin. 
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Tulokset osoittavat, että yritykset, jotka rakentavat 
kansainvälistymisensä tuotekehityksen ja tuotteidensa 
varaan, voivat parhaimmillaan saavuttaa tilapäisen, 
kirzneriläisen, kilpailuedun. Nämä yritykset ovat 
tyypillisesti pakotettuja reagoimaan markkinoilla 
tapahtuviin muutoksiin. Sen sijaan ne yritykset, 
jotka investoivat tuotekehityksen ohella myös 
kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen, 
saattavat saavuttaa edellisiä yrityksiä merkittävästi 
pitempikestoisen kilpailuedun. Osa näistä yrityksistä 
kykenee jalkauttamaan tuotestrategiansa haluamallaan 
tavalla, ja jopa muovaamaan niitä markkinoita, joilla 
toimivat. Menestyksekäs kansainvälistyminen näyttäisi 
edellyttävän osaamisportfoliota, jossa eri toimintojen 
merkitys korostuu eri kansainvälisen kasvun vaiheissa. 
Sitä vastoin investoiminen vain yhteen toimintoon, 
olkoon se myynti tai tuotekehitys, ei tulosten 
valossa johda pysyvään kilpailuetuun kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Konservatiivinen käsitys toimintojen rooleista ei riitä 
takaamaan menestymistä. Kilpailuedun pysyvyyden 
kannalta on tärkeää, että yritykset kykenevät 
havaitsemaan, suodattamaan ja ymmärtämään 
kansainvälisessä kilpailuympäristössään tapahtuvia 
muutoksia sekä jalostamaan tämän tiedon uusiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi. Laaja ja monipuolinen 
ymmärrys toimintaympäristöstä antaa johdolle 
mahdollisuuden tehdä sellaisia päätöksiä, jotka 
parantavat yrityksen kilpailuetua ja näin ollen myös 
edesauttavat toimintojen taustalla olevien rakenteiden 
kehittämistä. Tämä vuorostaan edellyttää sopivaa ja 

tasapuolista resursointia myyntiin, markkinointiin ja 
tuotekehitykseen. Suotuisissa olosuhteissa toimintojen 
välille kehittyy monitahoiset ja monisyiset suhteet, ja 
jos yrityksen johto osaa ruokkia tätä vuorovaikutusta 
oikealla tavalla, funktioiden välinen dynamiikka 
vahvistaa kilpailuetua. Kahdesta kansainvälisestä 
yrityskaupasta tehty tutkimus vahvistaa näitä tuloksia. 
Erilaiset johtamiskulttuurit johtavat hyvin erilaisiin 
toimintojen välille rakentuviin suhteisiin, yrityskaupan 
jälkeisen integraation onnistuminen riippuu erityisesti 
siitä, kuinka kahden fuusioituvan yrityksen toimintojen 
väliset, aikojen saatossa kehittyneet rakenteet saadaan 
uudessa yrityksessä yhtenäistettyä.  

Yrityksellä saattaa olla mahdollista saavuttaa 
luonteeltaan schumpeterilainen kilpailuetu ja pakottaa 
kilpailijat seuraamaan omaa strategiaansa. Tällainen 
kilpailuetu kuitenkin edellyttää, että yrityksen johto on 
valmis ja kyvykäs muokkaamaan yrityksen rakenteita, 
liiketoimintamalleja ja tarvittaessa myös omistuksellisia 
rajoja. Myös omistajien ja hallitusten pitäisi tiedostaa, 
että kansainvälistymisen myötä yritysten johdossa 
tarvitaan erilaista osaamista ja erilaisia kyvykkyyksiä. 
Muuttuvat olosuhteet voivat siis edellyttää myös 
johtoryhmien kokoonpanojen muuttamista.  

Lauri Haapanen on kauppatieteiden tohtori, joka on 
toiminut lukuisissa johtotehtävissä kansainvälisissä 
yrityksissä. Lauri Haapasen tutkimus keskittyy 
kansainvälisten yritysten myynnin, markkinoinnin ja 
tuotekehityksen välisiin suhteisiin.
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Uutiskirje 2/2018

Suomi tarvitsee brändäyksen 
superosaajia

Minna Törmälä ja Janne Mustonen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa kootaan pa-
rasta aikaa rahoitusta, jolla perustetaan Suomen en-
simmäinen brändiprofessuuri. 300 000 euron tuki yri-
tyksiltä ja järjestöiltä mahdollistaisi brändiprofessuurin 
perustamisen viideksi vuodeksi.

Suomalaisessa liiketoiminnassa uskotaan, että hyvä 
tuote myy itse itsensä. Brändin rakentaminen on näh-
ty hyvin pinnallisena toimintona – pyrkimyksenä saada 
jokin asia näyttämään paremmalta kuin se oikeasti on. 
Mutta brändi on muutakin kuin pelkkä logo tai massii-
vinen markkinointikampanja. Se on merkittävä keino 
luoda arvokertymää.

Suomalaisten ja erityisesti oululaisten yritysten vah-
vuus on perinteisesti ollut teknologiaosaamisessa, tut-
kimuksessa ja tuotekehityksessä. Pelkkä teknologia 
itsessään harvoin kuitenkaan tuottaa arvoa vaan sen 
ympärille tulee rakentaa myös kiinnostava ja houkut-
televa brändi. Valitettavan usein oululainen ja suoma-
lainen teknologia menee ulkomaisten vahvojen brän-

dien raaka-aineeksi. Suomalaiset brändit eivät pärjää 
kansainvälisessä kilpailussa, emmekä ole onnistuneet 
luomaan kansainvälisesti vahvoja tai kestäviä brändejä, 
toisin kuin muut Pohjoismaat. 

Markkinointi-investointien vaikutusta Suomen kas-
vuun ja menestykseen tutkineen laajamittaisen ”Siksi 
markkinointia” -hankkeen loppuraportissa todetaan, 
että suomalaisia brändejä ei ole yhtään maailman 500 
arvokkaimman brändin listalla (2016). Pohjoismaisia 
brändejä listalta löytyy 13. Tämä siitäkin huolimatta, 
vaikka Suomesta tulee maailman parasta teknologiaa 
ja lähes 90% maailman aikuisväestöstä käyttää tekno-
logiaa joka on kehitetty täällä. 

Brändien merkitys kansantaloudelle on merkittävä. 
Pohjoismaiden arvokkaimpien brändien arvoksi on 
laskettu yhteensä 115 miljardia euroa. Suomalaisten 
brändien osuus tästä on vain 9 miljardia siinä missä 
ruotsalaisten brändien osuus on yli 60 miljardia. Sum-
ma vastaa yli neljäsosaa koko Suomen bruttokansan-
tuotteesta.

Kansainvälinen menestys vaatii erottautumista muista. 
Kansainvälistyminen on puolestaan monen suomalai-
sen yrityksen elinehto, sillä kotimaan markkina ei yk-
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sinkertaisesti riitä kaupalliseen kannattavuuteen, saati 
menestykseen. Vahvan brändiosaamisen ja kulttuurin 
kehittäminen mahdollistaisi suomalaisten teknologi-
oiden ja tuotekehityksen arvon moninkertaistamisen.
Oulussa on viimeisen 6 vuoden aikana syntynyt yli 
500 startup-yritystä, joista osa on potentiaalisia oman 
segmenttinsä vahvoja, myös globaalisti kilpailukykyisiä 
tulevaisuuden tuote- ja palvelutaloja. Erityisesti pk- ja 
start-up yritykset kokevat brändäämisen kuitenkin eri-
tyisen haasteellisena, sillä heillä ole siihen vaadittavaa 
osaamista, resursseja ja tukea saatavilla. 

Suomesta puuttuu osaamisen lisäksi brändien luomi-
sen historia ja kulttuuri. Osaamisen kehittyminen vaa-
tii, että brändin tieteellinen asema yhteiskunnassa tun-
nistetaan ja tunnustetaan. Näin on tehty myös Ruotsis-
sa ja Tanskassa, joista noita top-100 brändejäkin löytyy. 
Oulun yliopiston pitkäjänteinen ja voimakas panostus 

teknologiaosaamisen kehittämiseen yhteistyössä pai-
kallisten yritysten kanssa on Oulun teknologiaosaami-
sen perusta ja nostanut Oulun Euroopan piilaaksoksi. 
Mikäli haluamme, että tulevaisuudessa alueeltamme 
syntyy teknologian lisäksi myös globaaleja menes-
tysbrändejä, brändiosaamiseen kehittämiseen tulee 
panostaa sekä yrityksissä että yliopistoissa. Panosta-
malla brändiosaamiseen viimeistään tänään, voimme 
muuttaa merkittävästi alueemme yritysten sekä koko 
Suomen menestymisen mahdollisuuksia koko ajan ko-
venevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Lahjoitusasioissa voi olla yhteydessä yhteyspäällikkö  
Sakari Jussi-Pekkaan, sakari.jussi-pekka@oulu.fi  
p. 0294 48 4026

KTT, Minna Törmälä, Oulun yliopistonkauppakorkeakoulu
EMBA, KM, Janne Mustonen, Business Oulu
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VTT ja Oulun yliopisto selvittävät, kuinka suomalaisy-
ritykset varautuvat digimuutokseen. Yritysten tämän-
hetkistä digiosaamista ja -valmiutta kartoitetaan nyt 
avatulla kyselyllä. 

Digitalisaatio vaikuttaa niin yhteiskunnan eri toimin-
toihin kuin yritysten toimintaympäristöihin ja liike-
toimintaan. Yrityksille suunnatun kyselyn avulla kar-
toitetaan suomalaisten yritysten ajatuksia, kokemuk-
sia, tavoitteita ja haasteita digitalisaatiosta osana juuri 
käynnistynyttä Euroopan aluekehitysrahaston ”Digi-
Leap - Hallittu digiloikka” -hanketta. 

Tavoitteena on luoda Digileap-malli, jonka avulla yri-
tys voi tehdä systemaattisesti digimuutoksen. Mallia 
kehitetään yrityslähtöisesti erilaisten kyselyjen, haas-
tattelujen ja sparrauksen avulla. Tiedon jakamiseksi 
ja vuoropuhelun aikaansaamiseksi järjestetään lisäksi 
infotilaisuuksia sekä seminaareja. Tulokset kootaan 
kaikille avoimeen, ilmaiseksi käytössä olevaan Digi-
talisaation tukipalveluun (web-palvelu), josta ne ovat 
mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä.

Tervetuloa vastaamaan Digitalisaatio-kyselyyn. Kyselyn 
tavoitteena on selvittää suomalaisten yritysten ajatuk-
sia, kokemuksia, tavoitteita ja haasteita digitalisaatioon 
liittyen. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella, eikä tu-
losyhteenvedoista voi tunnistaa yksittäisiä vastauk-
sia. Halutessasi lähetämme kyselyn yhteenvedon teil-
le sen valmistuttua. Kyselyn toteuttavat Teknologian 
Tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopiston kauppakor-
keakoulu. Kyselyssä on mukana Pohjois-Pohjanmaan 
seudullisia toimijoita: BusinessOulu, Iin Micropolis Oy, 
Naturpolis Oy sekä Raahen seudun yrityspalvelut.

Lisätietoja:

Marko Juntunen, Tutkijatohtori 
Oulu Business School
Puh +358 45 341 3975

Haluatko edistää yrityksesi 
digiosaamista ja -valmiuksia?

Marko Juntunen
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Uutiskirje 3/2018

Vahvoja brändejä ja vahvoja 
identiteettejä

Saila Saraniemi

Vuosittain keskustelua herättää, mitkä ovat vahvimpia 
brändejä Suomessa ja maailmalla. Toukokuun alussa 
julkistetun mittauksen mukaan Nokialla on edelleen 
Suomen vahvin brändi, jonka arvo 7,1 miljardia euroa. 
Brand Financen tutkimuksessa seuraavana listalla on 
Kone (1,5 mrd.), mutta Nokian lisäksi suomalaisyri-
tyksistä on arvoaan eniten kasvattanut Fortum. For-
tumin kasvun taustalla ovat rohkeat investoinnit, ja 
Nokia taas näyttää onnistuneen uudistamaan brän-
diään profiloitumalla 5G-markkinalla. Katsottaessa 
globaaleja brändin arvon mittauksia, kärkipäätä ovat 
pitäneet sinnikkäästi Applen, Googlen ja Amazonin 
kaltaiset jätit, joiden brändin arvo on viime vuosina 
kivunnut 100 miljardin euron tuntumaan. Tähän on 
matkaa myös Nokian huippuvuosista, jolloin sen arvo 
oli yli 20 mrd. euroa.

Meillä suomalaisilla siis riittää edelleen tekemistä brän-
diemme kehittämisessä. Vahva brändi onkin monen 
organisaation tavoitteena. Mutta millaisia ovat vahvat 
brändit? 

Avaimena vahvojen brändien luomiseksi pidän yhte-
näisten, asiakkaille ja muille sidosryhmille arvokkaiden 
kokemusten synnyttämistä. Tämä tapahtuu esimerkiksi 
puhuttelevien ja merkityksellisten tuoteinnovaatioiden 
tai mieleenpainuvan asiakaspalvelun kautta, ymmärtä-
en, miten olemassa olevat johtamisen käytännöt vai-
kuttavat näihin kohtaamisiin, sekä ymmärtäen mikä 
motivoi työntekijöitä, ja miten he sisäistävät brändin 
ja tuovat sitä esiin joka päiväisessä tekemisessään.
Yksinkertaistaen organisaation brändillä on kaksi puol-
ta: imago ja identiteetti. Usein käytetty metafora onkin 
jäävuori, jonka huippu liittyy brändin näkyvään ja visu-
aaliseen osaan – imagoon. On kuitenkin hyvä muistaa 
perusta – identiteetti: nimen ja sloganin lisäksi brändi 
on laajempi kokonaisuus, jonka jokainen osa vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, miten haluttu yhteistyökumppani 
organisaatio on. Tämän saman asian voi tiivistää myös 
niin, että brändi muodostuu yrityskulttuurista ja asia-
kaskokemuksesta.

Menestyvän yrityksen johtaminen tapahtuu vahvan 
identiteetin kautta. Brändi on todellakin strateginen 
asia, josta koko yrityksen tulisi kiinnostua. Siihen kuu-
luu strategisia valintoja, visuaalisen ilmaisun valintoja, 
mielikuvia, joita pienikin organisaatio voi kehittää usein 
suhteiden rakentamisen ja ylläpidon, siis vuorovaiku-
tuksen avulla.
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Brändin avulla, esimerkiksi muotoilun kautta, tehdään 
näkyväksi tuotteen tai yrityksen ainutlaatuisuus ja per-
soonallisuus, jotka mahdollistavat kilpailijoista erottu-
van aseman markkinoilla. Tätä parhaimmillaan organi-
saatiorakenne ja -kulttuuri tukevat, jotta jokainen yri-
tyksessä sitoutuu ja osallistuu, on brändilähettiläs. Pit-
källä tähtäimellä näin rakentuu myös yrityksen maine.
Konkreettisia, asiakaslähtöisiä keinoja brändiviestin-
tään ovat viime aikoina paljon puhutut tarinat, jotka 
tekevät brändeistä helpommin lähestyttäviä inhimil-
listäen, henkilöittäen, ja inspiroiden. Brändiviestinnän 
sisällön liittäminen ihmisiin myös keskusteluttaa ja syn-
nyttää tunteita ja merkityksellisyyttä kohderyhmässä. 
Entäpä oletko pohtinut, miltä organisaatiosi brändi 
näyttää, maistuu, tuoksuu tai minkä värinen se on?

Tarinat osallistavat ja mahdollistavat myös sidosryhmi-
en tuottaman sisällön brändille. Osallistamisen haaste 
on, että brändien tulisi innostaa kohderyhmä mukaan-
sa ja sitouttaa heidät, mutta tehden se häiritsemättä 
heitä, ainakaan liikaa.

Lopulta peruskysymys brändiä kehitettäessä on, kenen 
käytännön ongelman se ratkaisee ja miten. Tämä ai-
nutlaatuisuus voidaan tiivistää arvolupaukseen – miksi 
olemme olemassa. Vahvoilla brändeillä on vahva iden-
titeetti, mutta sopivasti mukautuva. Se miksi olemme 
olemassa, vaikka iso kysymys onkin, vaatii säännöllistä 
tarkastelua ja tarvittaessa rohkeitakin toimenpiteitä.

Saila Saraniemi, KTT, yliopistonlehtori, dosentti 
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Seitsemän vuotta eMBA-tutkinnon suorittamisen jäl-
keen Oulun kauppakorkeakoulu (Oulun yliopisto) lä-
hestyi pyynnöllä kertoa kuinka eMBA-opinnot ovat 
vaikuttaneet päivittäiseen työhöni. Ilman vertailukoh-
taa – urapolku ilman eMBA-opintoja – merkitystä on 
vaikea mitata. Selkeästi kuitenkin eMBA-opintojen 
lisäarvon muodostumisen syvällinen pohdinta, niin 
tilaustutkimuksessa kuin yleisemminkin tuote- ja pal-
velukehityksessä kaikkine siihen vaikuttavine seikkoi-
neen, on auttanut selkeyttämään arkipäivän haasteita. 
Tarkastellaanpa niistä muutamia hieman lähemmin.

Ensinnäkin, kokeneemman tutkijan työstä suuri osa 
on yhteistyötä muiden suomalaisen t&k-ekosysteemin 
osapuolien kanssa. Keskinäisellä kommunikoinnilla on 
suuri merkitys niin projektien sisällön ja aikataulujen 
hallinnoinnissa - ruohonjuuritasolla kaikki tilaustutki-
mus on projekteja - kuin myös yhteistyössä projek-
tin tulosten mahdollisten hyödyntäjien ja projektin 
rahoittajien kanssa. Arjen kiireissä, meneillään olevia 
projekteja edistäessä ja samalla uusia valmistellessa, 
on yksi eMBA-oppima ylitse muiden: fokusointi. Tämä 
henkilökohtainen kehittämiskohde muotoutui semi-
naarissa, missä luentojen ohella tiimityössä pohdiske-

EMBA: niskalenkki tutkimus-
palveluiden tuottamiseen

Pekka Savolainen

limme vuorollaan jokaisen työnkuvaa ja haasteita. Itse 
asiassa ohje fokusoida on opiskelutoverin heittämä 
idea, joka muotoutui näiden keskustelujen tulokse-
na keskeisimmäksi ja muutkin esille nousseet haas-
teet kattavaksi kehittämiskohteeksi. Neuvo on hyvä ja 
edelleen ajankohtainen, kun sitä vielä tohtisi soveltaa 
riittävän ankarasti.

Toisena, yhteisrahoitteiset hankkeet ovat tärkeä työ-
kalu korkean teknologian yritysten tuote- ja palvelu-
kehityksen työkalupakissa. Yhteisrahoitteiset hankkeet 
laajentavat teknologiayrityksien mahdollisuuksia kehit-
tää osaamistaan, niitä rakennuspalikoita joita tekno-
logiastrategian toteutus vaatii. VTT:llä puolestaan on 
avainrooli näiden hankkeiden valmistelussa. Projektin 
valmistelussa keskustelukumppanit vaihtelevat tek-
nologiakehittäjistä ja -asiantuntijoista suuryritysten 
teknologiajohtajiin ja pk-yritysten toimitusjohtajiin. 
Hankesuunnittelussa on olennaisen tärkeää ymmär-
tää kunkin toimijan rooli osana liiketoimintaverkos-
ton arvonmuodostusta – se ekologinen lokero jossa 
yritys on tottunut pärjäämään, ja mahdollisuudet yle-
tä ravintoketjussa kasvuun ja kukoistukseen. Uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien arvioiminen vaatii hie-



12

man syvällisempää keskustelua ja luottamusta, jotta 
haasteet pystyvät saamaan uuden muodon innovaa-
tiomahdollisuuksina. Mikäli pitäisi nimetä yksi oppi-
aine, joka auttaa näiden keskustelujen käynnissä, eh-
dottaisin eMBAan syvyyttä tuonutta tuotantotaloutta, 
jonka mieleenpainuvin oppi oli toimintaympäristön 
jatkuva muutostila. Käytännössä tämä tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, että teknologisesti kelpo aloite, joka ei 
tänään saanut lainkaan vastakaikua, voi puolen vuoden 
päästä näyttäytyä saman kumppanin suunnitelmissa 
– ehkä hieman muunneltuna, tai jopa aivan samanlai-
sena – sangen houkuttelevana. Tässä tulee esiin myös 
liiketoimintaverkostojen merkitys menestystekijänä: 
verkostoituminen on elinehto muutostiedon saami-



13

seksi. Verkostoja tehokkaasti hyödyntävät toimijat, 
jotka kuuluvat ja näkyvät useissa verkostoissa, ovat 
tiedon saannin kannalta parhaassa asemassa. He ovat 
verkostoja yhdistäviä siltoja, jotka saavat informaatiota 
monilta tahoilta ja pystyvät ensimmäisenä havaitse-
maan uudet liiketoimintamahdollisuudet. Informaation 
saannin lisäksi tarvitaan vielä merkitysten arviointia ja 
priorisointia – asiantuntemusta – ja sitä eMBA-opin-
noissa peräänkuulutettua johtajuutta – leadership, vs. 
management – jotta win-win mahdollisuuksiin osataan 
ja uskalletaan tarttua muutosten tuulten puhaltaessa.

Kolmanneksi, globalisoitumisen myötä myös kansallis-
ten innovaatiojärjestelmien on muututtava vastatak-
seen ajan haasteisiin. Sekä kansalliset strategiat että 
Euroopan komission kehitysstrategia sisältävät komp-
romisseja: vaikka päämäärä on yhteinen, toteutustavat 
vaihtelevat. Yhteinen päämäärä on Euroopan laajuinen 
positiivinen ja kestävä talouskehitys ja yritysten kilpai-
lukyvyn kehittäminen globaaleilla markkinoilla. T&k-
toimijana voimme edistää tähän yhteiseen päämää-
rän pääsemistä määrätietoisella teknologiakehityksellä 
yhteisesti valitsemillamme teknologia- ja toimialoilla. 
eMBA-opit tietämyksen hallinnasta ja teknologiakehi-
tyksen johtamisesta tulevat apuun tässäkin. Ymmärrys 

teknologisen osaamisen muodostumisesta ja kehitty-
misestä - tekijöistä jotka sitä tukevat tai sen vaaran-
tavat - auttaa valitsemaan edistettäväksi niitä tekno-
logiakehitystä hieman paremmin tukevia vaihtoehtoja, 
tilanteissa joissa mukana ovat myös taloudelliset ja 
kansallisetkin intressit, ja toisaalta sovittamaan omat, 
yritysten ja kansalliset tavoitteet ympäristön muutos-
voimia myötäillen.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että näiden näkökul-
mien vuorotellessa vaihtuvin painoarvoin projekti-
matriisi-organisaatiomme arjessa, eMBA-opit tekno-
logiakehityksestä sekä johtamisen ja kommunikoinnin 
haasteellisuudesta – organisaatiokulttuurisesta mu-
kautumisesta puhumattakaan – auttavat pitämään ja-
lat maassa ja ehkä huomaamaan tilaisuuden ohjata 
kehityspanostuksia toiminnallisesti tehokkaampaan 
suuntaan. eMBA-lasien läpi tarkasteltuna myös tilaus-
tutkimustoiminta näyttäytyy varsin ymmärrettävänä 
liiketoimintana, onnistumisineen ja vastoinkäymisineen 
usein jopa ennalta arvattavana.

Pekka Savolainen
Johtava tutkija, VTT Cybersecurity
EMBA-alumni 2010
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Uutiskirje 4/2018

Fuusiotutkimusta pintaa 
syvemmältä 

Lauri Haapanen

Yrityskauppaan päädytään yleensä silloin, kun on edul-
lisempaa ostaa jo markkinoilla toimiva yritys kuin ra-
kentaa vastaava liiketoiminta itse. Kohdeyrityksen hal-
lussa saattaa myös olla osaamista, asiakkuuksia tai re-
sursseja, joihin olisi ilman fuusiota vaikea päästä käsiksi. 
Yrityskaupat ovat nopea ja hyvin suosittu tapa kasvaa, 
fuusiot eivät lisää markkinoiden tarjontaa, vaakakupis-
sa vastapainona on suuri epäonnistumisen riski. 

Onnistuneessa yrityskaupassa ostava yritys liittää koh-
deyrityksen osaksi omaa toimintaansa siten, että lop-
putulos tuottaa omistajilleen lisäarvoa. Niin kauppa-
tieteilijät kuin myös isot konsulttitoimistot ovat tut-
kimuksissaan todenneet, että valtaosa, jopa 90%, yri-
tyskaupoista epäonnistuu – riippumatta siitä, kuinka 
onnistumista arvioidaan. Koska käytössä ei ole yleisesti 
vakiintunutta määrettä onnistumiselle, on viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana yrityskauppojen onnis-
tumista mitattu noin 50 eri mittarilla. Siltikin tulokset 
osoittavat, että usein vain kohdeyrityksen omistajat 
hyötyvät fuusioista. 

Yrityskaupoissa on kolme toisistaan selkeästi erottu-
vaa vaihetta: Valmistautuminen yrityskauppaan, kau-
pan solmiminen, sekä yrityskaupan jälkeinen integ-
raatiovaihe, jossa kohdeyritys ja/tai ostetun yrityksen 
liiketoiminta liitetään sopivalla tavalla osaksi ostajan 
liiketoimintaa. Yli kansallisten rajojen ulottuvat yritys-
kaupat tuovat mukanaan omat erityispiirteensä. Näissä 
kansainvälisissä fuusioissa kohtaavat kahden erilaisen 
yrityskulttuurin lisäksi kaksi erilaista kansallista kult-
tuuria, jotka maista riippuen, saattavat olla toisistaan 
hyvinkin poikkeavia. Kulttuurit ovat sidoksissa toisiinsa, 
kansallisilla kulttuureilla ja lainsäädännöillä on merkit-
tävä vaikutus yrityskulttuuriin. Lähes kaikki, joilla on 
kokemusta fuusioista toteavat, että yrityskaupan on-
nistuminen tai epäonnistuminen riippuu siitä, kuinka 
viimeinen vaihe, integraatio onnistuu. Tästä huolimatta, 
tutkimusten mukaan juuri kulttuuriset erot aiheuttavat 
integraatiovaiheessa suurimmat yllätykset. 

Kokosimme ryhmän tutkijoita ja fuusioita kokeneita 
yritysjohtajia ja lähestyimme kansainvälisiä yrityskaup-
poja hieman uudesta näkökulmasta. Tutkimuksissa tyy-
pillisesti oletetaan, että suhteellisesti samankaltaisten 
yritysten fuusiossa synergia syntyy toimintojen yh-
distämisellä. Fuusioituvat yritykset saattavat toimivat 
samoilla markkinoilla, tai yrityksillä voi olla vaikkapa 
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toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita. Mitä saman-
kaltaisempia fuusioituvat yritykset ovat, sitä syvem-
pi integraatio ja vähäisempi kohdeyrityksen autono-
mia – mitä erilaisempia, sitä vähäisempi integraatio ja 
suurempi autonomia. Tutkimuksessamme fuusioituvat 
yritykset olivat hyvin samankaltaisia ja ostajat tekivät 
parhaansa integroidakseen kohdeyrityksen keskeiset 
toiminnot – erityisesti myynnin ja tuotekehityksen – 
osaksi omaa toimintaansa. 

Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, lähdimme sel-
vittämään, kuinka yrityskaupoissa toimintojen sisäiset 
rakenteet (function-specific), sekä eri toimintojen – 
erityisesti myynnin ja tuotekehityksen – välille syn-
tyneet toimintatavat vaikuttavat integraatiovaiheen 
onnistumiseen. Huomasimme, että näennäisesti sa-
mankaltaisissa yrityksissä on toimintojen välille (cross-

functional) saattanut ajan saatossa muodostua hyvin-
kin erityisiä suhteita. Erot näissä funktioiden välisissä 
suhteissa näyttävät ilmentyvän erityisesti siinä, kuinka 
markkina- ja kilpailijainformaatiota hankitaan, kuinka 
tämän informaation perusteella tehdään päätöksiä, ja 
edelleen, kuinka näin ollen operatiivista toimintaa ja 
resurssien allokaatiota johdetaan. 

Kun kaksi näennäisesti samankaltaista organisaatiota 
yhdistetään, tulee vastaan tilanne, jossa myös toimin-
tojen väliset rakenteet, prosessit ja rutiinit pitää yh-
tenäistää. Alla on kuva suomalaisen ja amerikkalaisen 
yrityksen välisestä fuusiosta kaupan solmimisen het-
kellä. Siinä missä suomalaisessa yrityksessä oli hyvin 
selkeästi määritellyt prosessit myynnin ja tuotekehi-
tyksen välillä, amerikkalaisessa yrityksessä toimittiin 
ikään kuin tilanteista riippuen. 

On ilmeistä, että mitä erilaisempia ovat fuusioituvien 
yritysten toimintojen välisesti suhteet, sitä haasteel-
lisemmaksi integraatio muodostuu. Tutkimuksen tu-
lokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että ostajan 
on ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti valittava 
parhaat käytänteet, riippumatta siitä, ovatko ne omas-
sa vai kohdeyrityksessä. Onnistuneissa yrityskaupoissa 
ostajat paneutuvat muita useammin siihen, mitä voivat 

antaa kohdeyritykselle – ei niinkään siihen, mitä saavat 
ostettavasta yrityksestä irti.

Lauri Haapanen on kauppatieteiden tohtori, joka on 
myös ryvettynyt sekä kotimaisissa että kansainvälisissä 
yrityskaupoissa. Tutkimukseen osallistuivat myös Pertti 
Paakkolanvaara, Sakari Nikkilä ja Pia Hurmerinta- 
Laukkanen. 

Ostava yritys                                      Kohdeyritys
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Väsynyt ja ankea firma hakee 
laiskaa tyhjäntoimittajaa 

Eeva-Liisa Oikarinen

Mies se tulee räkänokasta vaan ei tyhjännaurajasta 
– tämä näkemys on johdattanut meidän suomalaista 
mentaliteettiamme vuosisatojen ajan. Elämä on ol-
lut työntekoa, ja työnteko on ollut parempi erottaa 
hauskanpidosta. Vanhakantainen näkemys on kuitenkin 
vähitellen muuttumassa. Nyt elämme yhteiskunnassa, 
jossa työelämän ja liike-elämän viestintä sekä vuoro-
vaikutus on yhä näkyvämmin leikillistä, kepeämpää, ja 
sisältää huumoria eri muodoissaan. Television viihde-
ohjelmat ja visailut sekä mainokset hyödyntävät yhä 
useammin huumoria. Stand-up komiikka on suosittua, 
ja suomalainen huumori on eksoottista ja menestyy 
maailmalla Ismo Leikolan siivittämänä. Työelämässä 
huumorin merkitys on tänä päivänä tunnistettu ja se-
kä työntekijät että työnhakijat osaavat arvostaa haus-
kuutta töissä. 

Tänään huumorimainonta ei ole pelkästään positii-
vista ja hyväntahtoista huumoria, vaan huumori voi 
kyseenalaistaa, kritisoida ja testata hyvän maun rajoja. 
Huumorimainonta on tutkimusten mukaan viimeisinä 
vuosikymmeninä lisääntynyt, ja toisaalta muttunut ag-
gressivisempaan suuntaan. Radiomainokset voivat olla 
roiseja. Myös erilaiset tuotekampanjat voivat tehdä 

rankkaa pilaa ajankohtaisista aiheista. Esimerkiksi taan-
noin Lidlin lohikampanjassa myytiin norjalaista lohta 
sekä huulirasvaa kaupan päälle, ja irvailtiin norjalaisen 
hiihtäjän dopingkohusta, jossa huulirasva oli yksi se-
litys kärähtämiseen. Joidenkin mielestä tässä mentiin 
liian pitkälle. Yritykset ovat omaksuneet sosiaalisessa 
mediassa persoonallisempia ja yhä rohkeampia viestin-
tätapoja,  ja huumori soveltuu Internetissä tapahtuvaan 
viestintään oivallisesti.

Olen väitöskirjatyössäni tarkastellut huumoria Inter-
netin rekrytointimainonnassa.Yrityksille rekrytointi-
mainonta on keino houkutella parhaimpia ja sopivimpia 
työnhakijoita, sekä blokata ulos ne työnhakijat, jotka 
eivät yrityskulttuuriin tai työnkuvaan lähtökohtaisesti 
sovellu. Sosiaalisen median humoristisella rekrytointi-
kampanjalla voi olla  yritykselle useita tavoitteita. Ensik-
si, sillä voidaan hakea erityisesti tietynlaista yritykseen 
sopivaa persoonaa. Toiseksi, rekrytointimainonnalla 
yritys voi pyrkiä erottautumaan toisista yrityksistä ja 
rakentaa persoonallista työnantajabrändiä. Kolman-
neksi, kampanjalla voidaan hakea yleistä tunnettuutta 
laajan yleisön keskuudessa. Yritysten työpaikkailmoi-
tuksissa voidaan hyödyntää vaikkapa itseä vähättelevää 
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huumoria tai ironiaa: työhön voidaan hakea laiskaa tyh-
jäntoimittajaa,  tai yritys voi kuvata olevansa väsynyt ja 
ankea firma. Työtehtävät voivat koostua myös kaikesta 
diipadaapasta, mitä näihin hommiin muka kuuluu. Tä-
män tutkimuksen valossa näyttää kuitenkin siltä, että 
hyväntahtoinen ja leikillinen huumori olisi laajemman 
työnhakijajoukon suosiossa. Tulokset antavat viitteitä 
myös siitä, että humoristisen työpaikkailmoituksen ja 
yrityksen hauskan ilmapiirin korkea yhteensopivuus 
muokkaa huumorin vaikutuksia positiivisesti. 

Väitöskirjatutkimukseni antaa liikkeenjohdolle lukuisia 
suosituksia ja esimerkkejä huumorinkäytöstä sekä sen 
toimivuudesta. Huumorinkäyttöön liittyy haasteita ja 
mahdollisuuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että työnha-
kijat pystyvät testaamaan arvojensa yhteensopivuutta 
yritykseen työpaikkailmoituksessa käytetyn huumorin 
avulla. Mikäli työpaikkailmoituksen huumori ei uppoa 
työnhakijaan lainkaan, tai esim. ärsyttää, niin työnhakija 
tuskin on yritykseen sopiva työntekijä. Näin voidaan 
säästää sekä työnhakijan, että rekrytoivan yrityksen 
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resursseja. Humoristisia työpaikkailmoituksia halutaan 
myös jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja se tar-
joaa viraalimarkkinoinnin näkökulmasta uutta potkua 
yrityksille laajaa näkyvyyttä tavoitellessa. Humoristisen 
ilmoituksen herättämät tuntemukset voivat olla kui-
tenkin positiivisten sijasta myös negatiivisia, ja tällöin 
haasteena on negatiivisten kuulopuheiden leviäminen. 
Huumori parhaimmillaan tarjoaa kuitenkin erottautu-
mistavan konservatiivisilla toimialoilla toimiville yrityk-
sille, kuten esimerkiksi arkkitehtitoimistoille, joiden ei 
odoteta viestivän huumorilla.

Tutkimuksellani haluan virittää ajankohtaista yhteis-
kunnallista keskustelua huumorin vastuullisesta käy-
töstä yritysten viestinnässä ja rekrytointimainonnassa. 
Vaikka hurtilla rekrytointimainonnan huumorilla ei 
pyritä loukkaamaan ketään, ja vaikka huumori koh-
distuisi yritykseen itseensä, on silti hyvä muistaa, et-
tä rekrytointimainonnan konteksti on sensitiivinen. 
Työnhaku on työttömälle kaikkea muuta kuin naurun 
aihe, ja siksi osa työnhakijoista voi suhtautua työpaik-
kailmoituksien vitsailuun ja huumoriin negatiivisesti. 
Toisaalta, yritysviestinnän tulisi tästä huolimatta olla 
riittävän vapaata, jotta yritykset voisivat ilmentää ja 
kertoa aidosti itsestään. Aitoudesta kumpuava hyvän-

tahtoinen huumori auttaa parhaimmillaan rakenta-
maan vahvempaa työnantajabrändiä ja rekrytoimaan 
parhaimpia työntekijöitä. 

Tulisiko yritysten ylipäätään käyttää huumoria rek-
rytointimainonnassa, jos siihen sisältyy riskejä? Liik-
keenjohdon tulisi tiedostaa huumorinkäyttöön liitty-
vät haasteet ja mahdollisuudet. Suosittelen välttämään 
huumorin keinotekoista käyttöä ja pohtimaan yhdessä, 
onko huumori yrityksen keskeisiä arvoja. Liialliset lu-
paukset hauskasta ilmapiiristä humoristisen työpaik-
kailmoituksen kautta eivät ole kenenkään etu. Meillä 
jokaisella on eettinen vastuumme pyrkiä huumorin-
käytöllämme hyvään.  

Eeva-Liisa Oikarinen on kauppatieteiden tohtori, joka 
on toiminut mm projektipäällikkönä Tekes-rahoitteisessa 
HURMOS-hankkeessa (2015-2017), jossa on tutkittu 
huumorin strategisia käyttömahdollisuuksia yritysten 
sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa ja viestinnässä. 
Eeva-Liisa Oikarisen tutkimus paneutuu huumorin ja 
leikillisyyden rooliin ja mahdollisuuksiin esim. rekrytointi-
mainonnassa, asiakaspalvelukohtaamisessa sekä  
innovaatiojohtamisessa. 
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Uutiskirje 5/2017

Mikä ihmeen 
paikanmarkkinointi?

Pauliina Pikkujämsä

Suomeen tehtävien ulkomaisten investointien määrä 
on ollut kasvussa, ja vuonna 2017 rikottiin reilusti 
ennätyksiä ulkomaisten yritysten investoinneissa ja 
yritysostoissa. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 
336 uutta kansainvälistä yritystä ja yritysostoa, mikä 
on lähes viidennes enemmän kuin vuonna 2016. Ul-
komaiset investoinnit Suomeen ovat kasvaneet viime 
vuosina etenkin ohjelmisto- ja elektroniikka-aloilla ja 
suuntautuneet pitkälti Uudenmaan alueelle. Kun koko 
maassa oli viime vuonna 133 suoraa ulkomaista inves-
tointihanketta, niistä 94 eli reilut kaksi kolmasosaa 
kohdistui Uudellemaalle. Suurin osa investoinneista on 
tullut ict-alalle, hyödyntämään Suomessa vapautunutta 
osaajapotentiaalia. Näin on tapahtunut myös Oulussa. 
Suomi on vakaa ja läpinäkyvä maa, joka tarjoaa ulko-
maisille yrityksille mielenkiintoisen toimintaympäris-
tön. On selvää, että Suomen taloudelle ulkomaisten 
yritysten investointien merkitys on suuri. Suorien vai-
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kutusten lisäksi ostot suomalaisilta yrityksiltä sekä 
työntekijöiden palkat ja ostovoima ovat merkittäviä. 
Niiden lisäksi ulkomaisten yritysten kanavat maail-
manmarkkinoille tarjoavat suomalaisille yrityksille uu-
sia kasvupolkuja ja kumppanuuksia. Tätä kilpailukykyä 
voidaan edistää markkinoimalla kaupunkiseutua in-
vestointikohteena ja houkuttelemalla tänne ulkomai-
sia investointeja rahoituksen tai alueille sijoittuvien 
yritysten muodossa. 

Mikäli Suomeen investoidaan vähemmän, meillä toi-
mivien yritysten on vaikeampaa menestyä kansain-
välisillä markkinoilla huolimatta noususuhdanteesta. 
Suomen ja sen alueiden houkuttelevuuden lisääminen 
investointien kohdealueena on nyt tärkeämpää kuin 
koskaan. Kilpailu uusista investoinneista ja olemassa 
olevien investointien jatkuvuudesta eri maiden ja kau-
punkien välillä on varsin ankaraa. Onnistuminen edel-
lyttää paitsi alueen osaamisen aktiivista markkinointia 
ja myyntiä, myös investointeja edistävien organisaati-
oiden ja niiden verkostojen kehittämistä. 

Yrityksille markkinointi ja brändäys on ollut keskeinen 
osa toimintaa jo kauan, mutta paikat ovat olleet aktiivi-
sia omassa markkinoinnissaan vasta runsaat parikym-
mentä vuotta ja meillä Suomessa paikkojen brändäys 
on varsin uusi ilmiö. Oikeastaan olemme myöhässä 
kehityksestä muuhun Eurooppaan verrattuna, missä jo 
kauan brändi on nähty prosessina joka edistää paikan 
taloudellista kasvua ja kilpailukykyä. 

Paikanmarkkinoinnissa kyse ei siis ole pelkästään lo-
gosta tai sloganista vaan suorien ulkomaisten inves-
tointien houkutteluun suunnattu paikanmarkkinointi 
ilmeneekin sen toiminnan tavoitteiden, verkostojen, 
yksilöiden ja alueellisten valmiuksien kautta. Esimerkik-
si ennen investointivaihetta on hyvä keskittyä imagon 
rakentamiseen ja markkinointiin. Itse investointivaihe 
on tietysti tärkein vaihe, niin ulkomaisen investoijan 
kuin investointia edistävän toimijan kannalta ja silloin 
keskitytään tiedonkeruuseen ja tehdään investoinnin 
toteuttamiseen liittyvää selvitystyötä. Investoinnin jäl-
keen käynnistyy jälkimarkkinointitoimet mihin kannat-
taa panostaa, jotta uusi liiketoiminta kasvaa ja inves-
toinnin jatkuvuus turvataan. 

Investointeja edistävän toimijan henkilökohtaiset int-
ressit ja verkostot eivät saa vaikuttaa markkinoinnin 
sisältöön ja sidosryhmätyö on ratkaisevan tärkeää kai-
kissa investointiprosessin vaiheissa. Jokainen investoin-
titapaus luo, kehittää ja ylläpitää omaa verkostoaan, 
jossa muun muassa teknisten ja johtamisen asiantun-
tijoiden osallistuminen on tärkeää. Sidosryhmien osal-
listuminen muodostaa verkoston, joka voi olla mer-
kittävä alueellinen voimavara houkutella ja ylläpitää 
investointeja. Alueen ekosysteemissä juuri osaaminen 
luo mahdollisuuden investointeihin. 

Lähivuosien näköpiirissä Pohjois-Suomessa on lisää 
merkittäviä yksityisiä investointeja, joiden rahallinen 
arvo on useita satoja miljoonia euroja. Niiden houkut-
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telussa paikoilla ja investointeja edistävillä toimijoilla 
on merkittävä tehtävä. Toimijat eivät kuitenkaan ole 
yksin, vaan työtä tehdään tiiviisti monien muiden yksi-
tyisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Siksi on tärkeää 
luoda yhteinen alueellinen tahtotila ja viestiä yhteinen 
strategia. Suorien ulkomaisten investointien houkut-
telu edellyttää pitkäaikaista sitoutumista ja resursseja 
investoinnin jokaisessa vaiheessa. Vaikka markkinointi 

painottuu investointia edeltävään vaiheeseen, ratkaise-
vaa on se, miten alue pystyy palvelemaan investointia 
pitkällä tähtäimellä. 

Pauliina Pikkujämsä
Head of marketing, communications and events,  
BusinessOulu”
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Suomessa ollaan alkamassa historiallisen suureen jul-
kishallinnon uudistamiseen, maakuntauudistus on ollut 
valmisteilla jo jonkin aikaa. Maakuntareformi on ollut 
aktiivisesti keskusteluissa ja valmistelussa kansallisesti 

Liiketoimintaosaamista  
maakuntien uudistamiseen

Antti Kauppila

ja erilaiset työryhmät ovat kokoontuneet sen tiimoil-
ta. Tavoitteena on, että uudistus olisi mahdollisimman 
hyvin valmisteltu sitten, kun sitä koskeva lainsäädäntö 
valmistuu.

Monituottajamalli tullee muuttamaan julkishallinnon 
tarjoamiin palveluihin kohdistuvia kilpailuasetelmia ja 
uudenlainen toimintatapa vaatii valmiuksia uusiin ajat-
telutapoihin. Mahdollisuuksien kartoittamista, inno-
vointia, toimintatapojen uudistamista ja kaiken kaik-
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kiaan uutta osaamista tarvitaan, samoin kuin työkaluja 
uudistuvan toimintaympäristön hallintaan. 

Oulun yliopisto on ryhtynyt muiden kanssa toimiin 
osaamisen kasvattamisessa maakuntauudistuksen 
avainhenkilöille. Yliopiston kauppakorkeakoulu aloitti 
elokuussa neljän muun kauppakorkeakoulun kanssa 
Muutosjohdon akatemian koordinoiman kansallisen 
valmennusohjelman ”Liiketoimintaosaaminen ja toi-
miminen monituottajamallissa – Julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyö”. 

Kukin kauppakorkeakoulu vastaa tietyn alueen avain-
henkilöiden kouluttamisesta yhdessä sovituin sisäl-
löin ja oppimistavoittein. Oulun yliopiston kauppa-
korkeakoulun alue kattaa kaikki Suomen pohjoiset 
maakunnat, jotka ovat Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Kaikkiaan Oulun 
ohjelmassa on 25 opiskelijaa, joka on myös Muutos-

johdon akatemian asettama suurin koulukohtainen 
opiskelijamäärä.

Valmennusohjelmaan kuuluu kaikille yhteisten avaus- 
ja päätöstilaisuuksien lisäksi viisi opintojaksoa, joiden 
teemat ovat strategiatyö, ekosysteemitalous, johtamis-
järjestelmät, asiakkuudet, uudistuminen ja kilpailukyvyn 
rakentaminen. Niiden kautta opiskelijoille luodaan sekä 
tietoperusta että tarjotaan konkreettisia apuvälineitä.  
Ohjelmalla halutaan osaltaan varmistaa, että reformista 
käydään kansallista dialogia ja että käsitys parhaista toi-
mintatavoista leviää avainhenkilöille valtakunnallisesti. 
Kaiken kaikkiaan huhtikuussa 2019 päättyvään ohjel-
maan osallistuu koko maasta lähes kaksisataa henkilöä.  
Ohjelmalle on perustettu verkkosivu, https://liiketoi-
mintaosaamisenvalmennus.fi, jossa se esittäytyy.

Lisätietoja: 
Antti Kauppila, antti.kauppila[at]oulu.fi
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