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Saatesanat

Tämä raportti on syntynyt osana Tekesin LIITO-ohjelmassa olevaa INNORISK-hanketta. Tavoitteena on avata tulevaisuuden

mahdollisuudet ja niiden hallinta myös pk-yrityksien näkökulmasta. Perinteinen SWOT-analyysi on kytketty tulevaisuuden

vaihtoehtoisten skenaarioiden avulla tapahtuvaan riskien, mahdollisuuksien ja haasteiden tarkasteluun. Lopputuloksena

esitetään LAADUKAS SWOT -työkalu, joka on tulevaisuusavusteinen strategiaprosessi, jonka toimivuutta, kompastuskiviä

ja myös sudenkuoppia lopuksi arvioidaan. Toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä löytää tästä tukea omiin

tulevaisuuspohdintoihinsa.

Turussa 22. joulukuuta 2007

Tarja Meristö
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Käsitteet

Aivoriihityöskentely Ideointimenetelmä, jossa ryhmän jäsenet tuottavat omaperäisiä ja luovia ideoita ongelman
ratkaisuksi. Ajatukset voidaan joko kirjoittaa papereille tai esittää ääneen työryhmän 
kirjurin kirjattavaksi.

Ajuri Muutostekijä, joka voi aikaansaada kokonaan uuden tulevaisuuden kehityspolun.

Defensiivinen strategia / Puolustava, reaktiivinen strategia, jossa pyritään valmistautumaan uhkiin ja pitämään 
riskit pieninä.

Offensiivinen strategia Proaktiivinen, hyökkäävä strategia, jossa mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään 
myös riskien kasvun uhalla.

EHS Ympäristö, terveys, turvallisuus (Environment, Health, Safety)

Heikko signaali Tulevaisuuden muutostekijä, joka jo on täällä, mutta vasta vähäisenä tekijänä.

Innovaatio Kaupallistettavissa oleva uutuus, joka on oleellisesti aiempaa ratkaisua etevämpi.

Innovointi Johdettu ja systemaattinen toiminta innovaatioiden tuottamiseksi.

Kilpailuanalyysi Toimialan kilpailutilanteen analysointi, jossa tarkastellaan asiakkaita, toimittajia, kilpailijoita,
korvaavia tuotteita ja alalle tulon esteitä.

Kilpailuetu Kriittinen tekijä, jonka avulla yritys pystyy erottautumaan edukseen muista yrityksistä.

Kilpailukyky Menestystekijät, jotka mahdollistavat yrityksen olemassaolon ja toiminnan omalla alalla

Laadukas SWOT Tulevaisuussuuntautunut SWOT-analyysi, jossa painotetaan toimintaympäristön muutosten
(merkitystä tulevaisuuden kannalta ja arvioidaan omia heikkouksia ja vahvuuksia siitä 
näkökulmasta, miten niitä poistamalla/kehittämällä yritys kykenee tarttumaan tulevaisuuden
haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyksellistä liiketoimintaa.

Megatrendi Voimakas trendi, jolla on laaja vaikutus toimintaympäristöön.

Perususkomus Perususkomukset ovat varmoja asioita, joihin ilman epäilyjä voidaan luottaa ja jotka 
ohjaavat päätöksentekoa.

PESTE-analyysi Tiedonkeruun menetelmä, jonka avulla selvitetään toimintaympäristön muutosvoimia ja
haasteita monialaisesti kartoittamalla poliittiset (P), taloudelliset (E), sosiaaliset (S), 
teknologiset (T) ja ympäristöön (E) liittyvät tekijät.

Proaktiivinen / Reaktiivinen Ennakoiva / Sopeutuva

Reimari Indikaattori, jolla seurataan skenaarioiden toteutumista ja ajallista etenemistä.

Sinisen meren strategia Strategia, jolla yritys siirtyy markkinoille, joilla ei vielä ole kilpailua.
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väliraportti

Skenaario Vaihtoehtoinen tulevaisuuden käsikirjoitus, joka on joissakin oloissa mahdollinen, 
vaikka ei välttämättä todennäköinen kehityskulku.

Skenaarioiden suodatinmalli Menetelmä skenaarioiden rakentamiseen, jossa huomioidaan markkina-, yhteiskunta
ja teknologianäkökulmat.

Skenaariotyöskentely Prosessi, jonka aikana luodaan useita, tavallisimmin 2–4 vaihtoehtoista skenaariota 
tulevaisuuteen, esim. 10–20 vuoden päähän.

Strategia, strategiaprosessi Linjaus yrityksen tulevaisuudesta. Se muodostuu niistä konkreettisista asioista ja 
valinnoista, jotka vision määrittelemä tahtotila edellyttää toteutuakseen. Strategiaprosessi
on prosessi, jossa strategia luodaan.

SWOT-analyysi Työkalu, joka määrittelee yrityksen ja toimintaympäristön muutostekijöiden roolin. 
Sen tavoitteena on kartoittaa organisaation sisäiset vahvuudet (S) ja heikkoudet (W)
sekä ulkoiset mahdollisuudet (O) ja uhat (T).

Teknologiaroadmap Menetelmä, jolla arvioidaan tietyn teknologian nykytilaa ja sen kehitysnopeutta 
toimintaympäristössä.

Tulevaisuuden tutkimus Monitieteinen tiedonala, jonka tehtävänä on kartoittaa jonkin ilmiön mahdollisia, 
todennäköisiä, uskottavia ja/tai haluttavia/kartettavia tulevaisuuksia.

Tulevaisuustaulukko Menetelmä, joka jäsentää tarkasteltavan ongelma-alueen kannalta keskeiset muuttujat
(ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset toteutumavaihtoehdot tulevaisuudessa.

U-käyrä Malli, jonka mukaan menestyjiä ovat pienet erikoistujat tai suuren volyymin toimijat.
Välimaastossa toimivat yritykset eivät menesty, koska ne ovat liian jäykkäliikkeisiä, 
eivätkä myöskään pysty hyödyntämään skaalaetuja.

Villi kortti Yllättävä, ennalta arvaamaton seikka tai tapahtuma, jolla on toteutuessaan merkittävät
vaikutukset.

Visio Tulevaisuuden tavoiteltu tahtotila, joka perustuu jaettuihin arvoihin.

Win-win Ratkaisu, jossa kumpikin osapuoli hyötyy.

Ydinpätevyys Kilpailuetua tuova osaaminen, jota on vaikea kopioida, ja joka koostuu useammasta
osaamisalueesta.
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1. Johdanto

1.1 Muuttuvan maailman seuranta
Uudistuminen, innovointi, strateginen kyvykkyys ja ketteryys ovat reseptejä, joita tarjotaan yrityksille toimintaympäristön

nopeiden muutosten hallitsemiseksi. Muutokset pitää ajoissa tunnistaa, niitä on arvioitava ja sen perusteella on

osattava toimia, vaikka tiedot tulevasta ovatkin puutteellisia.

Maailma on avoin ja globaali toimintaympäristö. Kukaan ei voi enää valita, kansainvälistyäkö vai ei. Paikallinenkin

toimija kohtaa globaalin kilpailun omalla kotikentällään. Yksisuuntaista tietä maailmalle ei ole eikä rajoja voi halutessaan

sulkea tieto-, pääoma-, tuote-, palvelu- tai osaajavirroilta. Maailman avautumisen tuomat haasteet (kuva 1) edellyttävät

verkostoissa toimimista, kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvaa ylläpitoa, asiakkaiden ja osaajien sitoutumista ja

innostumista, teknologian mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä sekä kestävän kasvun mukaista ekotehokkuutta.

Kuva 1. Maailman avautumisen PESTE-haasteita (Poliittiset, Ekonomiset, Sosiaaliset, Teknologiset, Ekologiset)

Poliittiset: LIBERALISOITUMINEN, valta siirtyy instituutioilta verkostoihin

- asema ansaittava aina uudelleen

- tietoturva ja muut turvallisuustekijät hallittava

Ekonomiset: GLOBALISOITUMINEN, valta siirtyy kansantalouksilta ylikansallisille isoille yrityksille

- kustannustehokkuus ja tuottavuus korostuvat

- nousevien talouksien kasvava keskiluokka avainasemassa

Sosiaaliset: MAAILMANKYLÄISTYMINEN, valta siirtyy kansallisvaltioilta arvopohjaisille sivilisaatioille

- heimottuminen ohjaa valintoja

- tunnettava sisäiset motivaatio- ja kulttuuritekijät yksilöllisten ratkaisujen pohjaksi

Teknologiset: AUTOMAATIO, valta siirtyy tiedon haltijoilta tiedon luojille

- asiat ovat suoraan globaaleja ja kaikki olemassa oleva tieto on kaikkien saatavilla tehokas tiedon 

hallinta välttämätöntä

- kaikki automatisoidaan > talouskasvua ilman työllisyysvaikutusta, ellei yksilöistä kehity uuden tiedon

luojia

Ekologiset: TULEVAISUUSTIETOISUUS, valta siirtyy ympäristöaktivisteilta kuluttajille, sijoittajille ja lainsäätäjille

- ympäristö, terveys ja turvallisuus sekoittuvat keskenään (EHS)

- argumentoitavissa myös taloudellisin termein (win-win) (c)Tarja Meristö

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa hereillä oloa ja valppautta ennakoida tulossa olevia muutoksia.

Kilpailukykyvaatimukset kasvavat ja pysyviä kilpailuetuja on mahdotonta kehittää. Yrityksen on jatkuvasti asemoitava

itsensä toimijoiden kentässä suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin, mutta myös ratkaisuihin, jotka ovat vasta tulossa.

Kilpailuetua luodaan uudistamalla liiketoimintaa tavalla, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Apuna uudistumisessa

voi käyttää sinisen meren strategiaa (kuva 2).
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Kuva 2. Sinisen meren strategia

Sinisen meren strategia

Sinisen meren strategia tarkoittaa strategiaa, jolla yritys siirtyy markkinoille, joilla ei vielä ole kilpailua.

Kilpailuton tila voidaan löytää uusilla tai uuden tyyppisillä tuotteilla, uusilla markkinoilla tai esimerkiksi

uusilla toimintatavoilla.

Yrityksen tulisi pohtia omia tuotteitaan ja niiden arvoa kuluttajille. Olennaista on kriittinen pohdinta siitä,

mitkä arvot ovat kuluttajille tärkeitä. Yhteiskunnan muuttuessa myös kuluttajien arvot muuttuvat.

Esimerkiksi vaatteissa tuotteen kestävyys oli tärkeä arvo vielä parikymmentä vuotta sitten, mutta tänä

päivänä muoti ohittaa arvona kestävyyden.

Siniselle merelle pyrkiessään yrityksen tulisi peilata omaa toimintaansa kuluttajien arvoihin, ja tehdä

niiden kautta päätöksiä uusista tuotteista. Tärkeät päätökset ja kysymykset tässä vaiheessa ovat:

1) Supista: Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaalitasoon verrattuna?

2) Poista: Mitkä toimialalla selviönä pidettävät tekijät tulisi eliminoida?

3) Korosta: Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään? ja

4) Luo: Mitä kyseiselle toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda?

(c) Kim, W.C. & Mauborgne, R.

Apuna tulevaisuuden haltuunotossa voidaan käyttää tulevaisuuden tutkimuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti

yrityksille suunnatun ja kehitetyn skenaariotyöskentelyn avulla (kuva 3).

Kuva 3. Skenaarion ja skenaariotyöskentelyn määritelmä.

Skenaario

= Vaihtoehtoinen tulevaisuuden käsikirjoitus, joka on joissakin oloissa mahdollinen, vaikka ei välttämättä

todennäköinen kehityskulku.

Skenaariotyöskentely

= prosessi, jonka aikana luodaan useita, tavallisimmin 2–4 vaihtoehtoista skenaariota tulevaisuuteen,

esim. 10–20 vuoden päähän.

(c)Tarja Meristö

Perusskenaarion avulla voidaan ennakoida yllätyksetöntä tulevaisuutta, mutta kehittämällä eri lähtökohdista uusia,

laadullistakin muutosta vaativia vaihtoehtoisia skenaarioita, päästään kiinni yllätyksiin, villeihin kortteihin ja heikkoihin

signaaleihin, jotka mahdollistavat liiketoiminnan radikaalin uudistamisen, jos niihin tartutaan ajoissa ennen kuin on

pakko. Radikaali-innovaatiot voivat olla vaihtoehtoiseen skenaarioon konseptoituja ratkaisuja, jotka otetaankin käyttöön

business as usual -perusskenaariossa askeleen edellä muita.
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1.2 Seurannasta toimenpiteisiin
Menestyksekäs toimintaympäristön hallinta edellyttää sekä toimintaympäristön muutosten seurantaa että niiden

työstämistä yrityksen toimenpidevaihtoehdoiksi. Niiden pohjalta on tehtävä päätöksiä ja myös toimittava käytännön

tasolla.

Tässä julkaisussa tarkastellaan yrityksen uudistumista markkina- ja tulevaisuusvetoisen innovoinnin kautta. Viitekehyksenä

on kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen malli, jossa kumpaakin puolta tarkastellaan tulevaisuuden tarjoamista

vaihtoehtoisista mahdollisuuksista käsin. Yrityksen omia toimintavaihtoehtoja arvioidaan SWOT-analyysin avulla.

Lopullisia toimintavaihtoehtoja peilataan yrityksen visioon, johon liittyy tahtotilan lisäksi myös arvio tarvittavista

resursseista sekä riskianalyysi.

Kuva 4. SWOT ja Laadukas SWOT

SWOT = SWOT-analyysi on työkalu, joka määrittelee yrityksen ja toimintaympäristön muutostekijöiden

roolin. Sen tavoitteena on kartoittaa organisaation sisäiset vahvuudet (S) ja heikkoudet (W) sekä ulkoiset

mahdollisuudet (O) ja uhat (T).

Laadukas SWOT = Tulevaisuussuuntautunut SWOT-analyysi, jossa painotetaan toimintaympäristön

muutosten (uhkat, mahdollisuudet) merkitystä tulevaisuuden kannalta ja arvioidaan omia heikkouksia

ja vahvuuksia siitä näkökulmasta, miten niitä poistamalla/kehittämällä yritys kykenee tarttumaan

tulevaisuuden haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyksellistä liiketoimintaa.



1.3 Raportin rakenne
Tämä raportti koostuu johdannon (luku 1) lisäksi luvuista 2–5. Luvussa 2 kuvataan yrityksen strateginen johtaminen

ja sen liittymät toimintaympäristöön. Huomio on SWOT-analyysin konkreettisessa hyödyntämisessä suunniteltaessa

yrityksen strategisia linjauksia. Luvussa myös esitellään uusi konsepti Laadukas SWOT.

Luvussa 3 strategiaprosessiin kytketään pidemmän aikavälin tulevaisuuden haasteet skenaarioiden avulla ja kiinnitetään

huomiota skenaarioiden avaamien uusien mahdollisuuksien ja innovaatioiden tarjoamiin vaihtoehtoihin Laadukas

SWOT -konseptin tukemana.

Luvussa 4 arvioidaan niitä sudenkuoppia ja kompastuskiviä, joita Laadukas SWOT -analyysin käytännön toteutus voi

sisältää ja lopuksi luvussa 5 esitetään johtopäätökset ja suositukset käytännön toteutuksen kannalta.

Lisätietoja haluaville kirjan lopussa on myös lähdekirjallisuutta ja linkkilista sekä kirjoittajien yhteystiedot.
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CHAMA – Haasteiden johtaminen
Mahdollisuudet & Riskit

PE
ST

E

Tulevai-
suuden
tutkimus

Tuotekehitys
Kaupallis-
taminen

Resurssit

Markkinoiden tarpeet

Asiakkaiden arvot

Liiketoiminnan kasvu

Kilpailu

Skenaariot

Kehittämisimpulssit

Kuva 5. INNORISK-toimintamallin viitekehys.

Ennakointi Konseptointi

Markkina-analyysi

Strateginen valinta

Strategia

Loppu-
käyttäjät

(c) CoFi ja VTT

Kuvassa 5 on esitetty malli yrityksen innovointi- ja riskienhallintaprosessin toimintatavasta. SWOT-analyysi tukee mallin

haasteiden johtamista, on osa strategian muodostamista ja sijoittuu ennakointivaiheen työmenetelmiin.



12

2. Yrityksen strategia ja SWOT

2.1 Yrityksen strategia
Pk-yrityksen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti viime vuosien aikana mm. teknologisen kehityksen, globalisaation

ja ympäristöasioiden esiin nousun myötä. Pk-yritys joutuu tekemään yhä useammin päätöksiä toiminnan suuntaamisesta

ja jatkamisesta, vaikka yrittäjillä ei ole täsmällistä tietoa eikä varmuutta tulevaisuuden tarpeista, asiakkaista, riskeistä

tai mahdollisuuksista.

Strategia on lähtökohtaisesti linjaus yrityksen tulevaisuudesta. Se muodostuu niistä konkreettisista asioista ja valinnoista,

jotka vision määrittelemä tahtotila edellyttää. Strateginen johtaminen voidaan määritellä tulevaisuuden tekemiseksi.

Sen tavoitteena on pitää yrityksessä vallalla ennakoiva ote ja huolehtia siitä, että yritys ei ajaudu missään tilanteessa

hallitsemattomaan tilaan vaan tietoisesti hakeutuu toivomaansa päämäärään. Tänä päivänä strategian tulisi olla

vähintään aktiivinen tulevaisuuteen sopeutuja tai pikemminkin ennakoiva tulevaisuuden tekeminen.

Strateginen johtaminen sisältää seuraavia vaiheita: nykytilanteen kartoitus, vision tai päämäärien asettaminen,

skenaarioiden laadinta, toimintavaihtoehtojen luominen, toimintalinjan valinta ja strategian toimeenpano sekä toiminnan

arviointi.

Pk-yrityksen strategian laatiminen alkaa nykyhetken kartoituksella – kuka ja missä olemme nyt? Sen jälkeen jatketaan

yrityksen vision, tahtotilan luomisesta – missä haluamme olla tulevaisuudessa? Yhteisen vision luominen on ensimmäinen

tärkeä askel strategiatyöskentelyssä, sillä vain yhteisen mielikuvan pohjalta voidaan luoda yhteinen toimintamalli

mielikuvan toteuttamiseen. Visio määritetään yleensä kauemmaksi kuin strategiakaudeksi, esimerkiksi 15–20 vuoden

päähän.

Visio on mahdollista saavuttaa useiden erilaistenkin maailmankuvien, tulevaisuusskenaarioiden, toteutuessa. Kuitenkin

eri skenaariot voivat vaatia oman vastineensa yrityksen toiminnassa, joskus jopa oman strategiansa. Toisaalta samankin

skenaarion sisällä voidaan toteuttaa vaihtoehtoisia strategioita vision saavuttamiseksi.

2.2 SWOT ja Laadukas SWOT
SWOT-analyysin avulla määritetään yrityksen ja toimintaympäristön muutostekijät ja niiden rooli yrityksen tavoitteisiin

nähden. Analyysin lopputulokset esitetään nelikenttänä (kuva 6).



Organisaation sisäiset tekijät voivat olla joko heikkouksia tai vahvuuksia riippuen niiden vaikutuksesta. Vahvuudet

(Strength = S) ovat niitä organisaation ominaisuuksia jotka auttavat saavuttamaan tavoitteen. Heikkoudet (Weaknesses

= W) ovat organisaation ominaisuuksia, jotka ovat haitallisia tavoitteen saavuttamisen kannalta tai estävät kokonaan

tavoitteen saavuttamisen.

Mahdollisuudet ja uhat ovat organisaation ulkoisia tekijöitä, joilla on merkittävä vaikutus tavoitteen saavuttamiseen.

Mahdollisuuksia (Opportunities=O) saattavat luoda mm. muuttuvat tekniikat, hallituksen politiikat, sosiaaliset muutokset,

lainsäädäntö ja vallalla olevat trendit. Uhat (Threats=T) puolestaan ovat esteitä yrityksen nykyisen tilanteen ja halutun

tai tavoitellun tilanteen välillä.

Lopullisia toimintavaihtoehtoja peilataan yrityksen visioon, johon liittyy tahtotilan lisäksi myös arvio tarvittavista

resursseista sekä riskianalyysi. Laadukas SWOT:n konseptia on kuvattu kuviossa 7. Siinä toimintaympäristön laaja-

alainen ja monipuolinen analyysi kytketään skenaariokohtaisten SWOT-analyysien avulla konkreettisiksi toimenpide-

ehdotuksiksi siitä, mitä on tehtävä joka tapauksessa ja minkä suhteen taas voidaan ottaa riskejä. Koska tällä tavalla

tehtynä SWOT-analyysilla saadaan kattavammin kartoitettua vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat, kutsutaan

analyysiä erotukseksi perinteisestä SWOT-analyysistä nimellä Laadukas SWOT.
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Kuva 6. Perinteinen SWOT-nelikenttä. (c) Albert Humphrey

Vahvuudet

- Vahvistettavia

- Hyödynnettävä

Heikkoudet

- Poistettavia

- Lievennettäviä

Mahdollisuudet

- Hyödynnettävä

Uhat

- Vältettävä

KIELTEISETMYÖNTEISET

SISÄISET TEKIJÄT

ULKOISET TEKIJÄT



14

Kuva 7. Laadukas SWOT – monialainen, monipuolinen analyysityökalu. (c)Tarja Meristö

2.3 Laadukas SWOT -johtopäätökset strategian lähtökohtina
SWOTin tarkoituksena on koota yhteen yrityksen toimintaan vaikuttavat tekijät ja ryhmitellä ne tarkoituksenmukaisella

tavalla. Analyysin tulisi sisältää riittävästi tietoa, jotta kuka tahansa voi nähdä ja ymmärtää, miksi jokin tekijä on

vahvuus, heikkous, uhka tai mahdollisuus, ja käsittää, mitä johtopäätöksiä organisaation siitä tulisi tehdä. Ympäristön

yritykselle suomat mahdollisuudet jäävät kuitenkin vain mahdollisuuksiksi, jos yritys ei hyödynnä resurssiensa tarjoamia

vahvuuksia ja jatka SWOTin tuloksista strategian luomiseen.

S W

O T

SWOT eri skenaarioissa

S W

O T

S W

O T

S W

O T

skeenariovaihtoehto

skeenario 1

skeenario 2

skeenario 3

skeenario 4

Laadukas SWOT = 1 ) Mitä on tehtävä/vältettävä joka tapauksessa?

2 ) Mitä on tehtävä/vältettävä vain jonkun vaihtoehdon varalta?

3 ) Minkä suhteen voidaan ottaa riskejä?

- yleinen taustatieto
- toimialakohtainen tausta-

tieto

- lainsäädäntö
- poliittinen vakaus
- EU:n rooli

- talouskehitys
- kulutuskäyttäytyminen
- kilpailuympäristö

- elämäntyyli
- tuloerojen kehitys
- ikärakenteen kehitys

- uusien teknologioiden
kehitys

- suorituskyky ja kapasi-
teetti

- mobiilit ratkaisut

- öljyn riittävyys
- uudet energiamuodot
- luonnon katastrofit

Monialainen taustatieto
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Strategiaa suunniteltaessa ensimmäiseksi valitaan skenaario, jonka oletetaan tai halutaan toteutuvan. Tämän pohjalle

lähdetään suunnittelemaan strategiaa; miten vastataan toteutuvaan skenaarioon ja miten hyödynnetään uutta tilannetta.

Samaan aikaan tulee varautua myös vaihtoehtoisiin skenaarioihin; entäpä jos haluttu skenaario ei toteudukaan. Tässä

vaiheessa tulee pohtia myös, olisiko sellaista strategiaa, jolla voisi päästä haluttuun tavoitteeseen kaikissa

skenaariovaihtoehdoissa. Joustavat strategiat antavat yritykselle enemmän pelivaraa tulevaisuuden kohtaamisessa,

mutta joustovara myös sitoo resursseja. Strategiaa laadittaessa ympäristön suomia mahdollisuuksia ja uhkia arvioidaan

suhteessa organisaation heikkouksiin ja vahvuuksiin ja sen resursseihin ja organisaatiokulttuuriin. Seuraavassa luvussa

kuvataan strategian rakentamisen vaiheet ja Laadukas SWOT -konseptin tuki tälle työlle.

3. Innovaatiovetoinen pk-yrityksen strategiaprosessi

Strategian luomista kutsutaan strategiaprosessiksi. Strategiaprosessissa analysoidaan, laaditaan ja määritellään

toimintasuunnitelma suoritettavista toimenpiteistä vision saavuttamiseksi. Strategia määrittelee yrityksen suhtautumisen

tulevaisuuden toimintaympäristöön ja asemoi samalla yrityksen suhteessa mm. kilpailijoihin ja muihin alan toimijoihin.

Hyvällä strategialla yritys pystyy erottumaan massasta, ja innovatiivisuus on yksi erottautumisen keinoista.

Strategiaprosessi luo pohjan yrityksen tavalle uudistua. Se määrittää, pysytäänkö vanhassa vai luodaanko mahdollisuudet

uudenlaiselle toimintatavalle, uusille markkinoille tai uusille tuotteille. Uusia suuntauksia ei pidä sulkea prosessin

alkuvaiheessa, jotta voidaan koota taustatietoa myös uusia, radikaaleja ratkaisuja varten.

Laadukas SWOT -konsepti kytketään osaksi strategiaprosessia ja voidaan vaiheistaa tehtäväkokonaisuuden mukaan.

Kuva 8. Laadukas SWOT osana yrityksen strategiaprosessia.

1. Prosessiin valmistautuminen

- tavoitteen asettelu

- taustatietojen keruu, muokkaaminen ja analysointi

2. Nykytilanteen kartoitus

- strateginen tehtävä, ydinpätevyydet, kilpailuasema

3. Vision ja strategisten päämäärien selvittäminen

4. Toimintaympäristön hahmotus skenaarioiden avulla

- vaihtoehtoisien tulevaisuuksien rakentaminen ja arviointi

5. Skenaariokohtaiset SWOT-analyysit ja arviointi (Laadukas SWOT)

- uusien liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksien tunnistaminen

6. Skenaariokohtaiset toimintavaihtoehdot

7. Strategian valinta, seuranta ja arviointi

Seuraavassa kuvataan strategiaprosessin vaiheiden sisältö ja eteneminen tarkemmin.

15
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3.1 Prosessiin valmistautuminen
Strategiaprosessin aluksi määritellään prosessin päämäärä ja tavoitteet. Jos toimintaa halutaan radikaalisti muuttaa,

tulee sitä koskeva päätös tehdä jo tässä vaiheessa. Prosessin tueksi tehtävässä tiedonkeruussa kerätään kattavasti

toimintaympäristöä koskevaa tietoa.

Tiedonkeruun menetelmiä ovat esimerkiksi toimintaympäristön muuttujia kartoittava PESTE-analyysi ja teknologian

kehitystä kuvaavat teknologiaroadmapit (tiekartat). Kerätyn tiedon muokkaamiseen ja analysoimiseen käyttökelpoinen

menetelmä on tulevaisuustaulukko.

Kaikkea tietoa ei tarvitse itse tuottaa tai kerätä, vaan valmistautumisessa voidaan hyödyntää myös olemassa olevia

ennakointiraportteja ja megatrendilistoja. Koottu tieto tulee jalostaa yritykselle käyttökelpoiseen muotoon, koska tietoa

tarvitaan jatkossa sekä vision luomiseen että skenaarioiden rakentamiseen.

3.2 Nykytilanteen analyysi
Nykytilan analyysissä kuvataan yrityksen tämän hetkinen tilanne. Nykytilan analyysissa kartoitetaan yrityksen nykyiset

ydinpätevyydet sekä kuvataan yrityksen omat perususkomukset, jotka ohjaavat toimintaa.

Myös kilpailuympäristön analysointi ja yrityksen asemointi on tärkeä osa nykytilan analyysia. Tässä käyttökelpoinen

menetelmä on kilpailuanalyysi, jossa tarkastellaan asiakkaita, toimittajia, kilpailijoita, korvaavia tuotteita ja alalle tulon

esteitä.

3.3 Vision ja strategisten päämäärien selvittäminen
Visio on tavoiteltu tahtotila, jota kohti strategialla lähdetään etenemään. Vision avulla pyritään luomaan kuva

tulevaisuudesta, joka vetoaa ajatteluun ja tunteisiin. Visio on jotakin, jonka paitsi yritys myös yksilö haluaa saavuttaa

ja joka innostaa. Ilman visiota työssä ei ole merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten toimintaa

asetetaan tärkeysjärjestykseen.

Menestys-
potentiaali

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Skenaario 4

Aika

VISIO

Kuva 9. Tulevaisuuden

skenaariot ja yrityksen

visio. (c)Tarja Meristö



Vision muodostuminen on osa yrityksen strategiaprosessia. Kun henkilöstö halutaan saada mukaan visiointiin, johdon

tärkeimmiksi työkaluiksi nousevat tarinat, joiden avulla luodaan innostusta. Vision tulee olla riittävän konkreettinen, mutta

samalla haasteellinen. Tällöin se koskettaa kaikkia käytännön toimijoita, mutta ei ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä toistava.

Huomionarvoista on, että kaikki skenaariot eivät johda visioon. Jotkut skenaariot edellyttävä haasteellisempaa visiota, jotkut

toiset taas voivat edellyttää haasteellisuuden tason laskua tai vaihtoehtoisesti tahtotilan ajallista siirtämistä eteenpäin

pidemmälle tulevaisuuteen.

3.4 Toimintaympäristön hahmotus skenaarioiden avulla
Toimintaympäristön vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat rakennetaan tiedonkeruu, -muokkaus ja -analysointivaiheen lähtöaineiston

perusteella (Kuva 10). Tässä vaiheessa on tärkeää tuoda esille lähtöaineistojen virhemahdollisuudet ja puutteet, jotta

tulevaisuuskuvien rakentajat voivat itse olla tietoisia tulostensa mahdollisista epävarmuuksista.

Kuva 10. Skenaariotyö koostuu tiedon keräämisestä, sen analysoinnista sekä vaihtoehtoisen tulevaisuuskuvien luomisesta.

Skenaariotyössä laaditaan olemassa olevan tiedon ja tulevaisuuden mahdollisuuksien avulla vaihtoehtoisia tulevaisuuden

kehityspolkuja kohti visioita. Skenaarioiden avulla voidaan esittää esimerkiksi millainen tulevaisuus voisi olla tiettyjen

reunaehtojen vallitessa, tai niillä voidaan esittää miten tietyt tulevaisuuskuvat voidaan saavuttaa tai välttää. Skenaarioiden

tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia sekä keskenään erilaisia. Erilaisuus tarkoittaa, että skenaariot eivät saa olla samojen

lähtökohtien erilaisia muunnelmia.

Varsinainen skenaariotyöskentely on usein työryhmätyöskentelyä, jonka ohjaajina ja tukena toimivat asiantuntijat. Työskentely

voi tapahtua etenemällä joko nykyhetkestä tulevaisuuteen tai valitsemalla etukäteen haluttu tulevaisuuskuva ja sen jälkeen

etenemällä halutusta tulevaisuuskuvasta taaksepäin nykyhetkeen. Aluksi skenaariotyöskentelyssä kootaan sitä koskevat

olemassa olevat tiedot ja analysoidaan ne sekä tarvittaessa tehdään lisää taustatyöskentelyä. Tiedon keruu ja analysointi

voidaan teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai käyttää osin apuna valmiita selvityksiä.

Yksinkertainen tapa luoda eri skenaarioita on valita ennakkotyön pohjalta merkittävämmät muutostekijät eli ajurit. Kunkin

skenaarion lähtökohdaksi valitaan omat ajurit. Tämän jälkeen pohditaan oletukset ja seuraukset kyseisen ajurin tapauksessa.

Skenaariovaihtoehtojen kattavuuden takaamiseksi olisi hyvä valita vähintään ajurit siten, että syntyisi sekä teknologia-,

markkina- ja yhteiskuntavetoisia skenaarioita. Tarvittaessa skenaariotyössä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tulevai-

suustaulukkomenetelmää. 17

TIEDONKERUU

Delfi

Teknologia
Roadmap

TIEDON MUOKKAAMINEN JA
ANALYSOINTI

Tulevaisuustaulukko

Ristikkäisanalyysi

Aikasarja-analyysi

VAIHTOEHTOISTEN TULEVAI-
SUUKSIEN RAKENTAMINEN

VAIHTOEHTOISTEN TULEVAI-
SUUKSIEN ARVIOINTI JA VALINTA

Strategiatyöskentely,
strategia ja toimenpiteet

Reimarien seuranta

Menestys-
potentiaali

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Skenaario 4

Aika

VISIO

Skenaariotyöskentely

Tulevaisuustaulukko

Menestys-
potentiaali

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Skenaario 4

Aika

VISIO

(c)Leppimäki, Meristö, Peltola, Bergman
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3.5 Skenaariokohtaiset SWOT-analyysit
Vaihtoehtoisista skenaarioista laaditaan SWOT-analyysit peilaten analyysin tekijöitä visioon ja lähtötilanneanalyysiin.

Näin rakentaen SWOT-analyysit antavat hyvän pohjan laatia jopa useita strategioita, jotka ottavat huomioon vaihtoehtoiset

tulevaisuudenkuvat. Samalla valmennetaan organisaatioon ketteryyttä, joka antaa mahdollisuuden muuttaa tarvittaessa

nopeastikin strategiaa. Useiden strategioiden laatiminen ei yleensä kannata, koska se sitoo liikaa resursseja. Tätä

varten onkin tärkeää pohtia, mitä on tehtävä joka tapauksessa, skenaariosta riippumatta. Skenaariokohtaiset SWOTit

mahdollistavat myös uusien liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksien tunnistamisen. Tätä varten tässä työssä on

kehitetty Laadukas SWOT -konsepti.

Laadukas SWOT määritellään tässä tulevaisuussuuntautuneeksi SWOT-analyyksiksi (vrt. Kuva 4 edellä). Siinä painotetaan

toimintaympäristön muutosten (uhkat, mahdollisuudet) merkitystä tulevaisuuden kannalta ja arvioidaan omia heikkouksia

ja vahvuuksia siitä näkökulmasta, miten niitä poistamalla/kehittämällä yritys kykenee tarttumaan tulevaisuuden

haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyksellistä liiketoimintaa (tuotteita, palvelukonsepteja, uusia toimintatapoja,

liiketoimintamalleja). Lopullisia toimintavaihtoehtoja peilataan yrityksen visioon, johon liittyy tahtotilan lisäksi myös

arvio tarvittavista resursseista sekä riskianalyysi.

SWOT-analyysia tekevässä työryhmässä pitää olla mukana yrityksen omia ihmisiä, jotka ovat alansa asiantuntijoita.

Työn vetäjä esittelee aluksi käsiteltävän aiheen ja päättää mitä SWOTin aluetta (uhat, mahdollisuudet, heikkoudet,

vahvuudet) käsitellään. Tämän jälkeen voidaan joko hiljaisessa aivoriihessä (kukin osallistuja kirjaa omat näkemyksensä

ylös ja tuo ne yhteiseen keskusteluun) tai pelkästään keskustellen pohtia, mitkä tekijät ovat olennaisia aihealueeseen

liittyen. Mielipiteet kirjataan käsiteltävään SWOT-alueeseen. Näin käydään läpi kaikki osa-alueet ja saaduista tuloksista

muodostetaan yhteenveto.

Strategioita voidaan luoda SWOTin pohjalta useita, jotta yrityksellä olisi mahdollisuus löytää joitakin todella erinomaisia

vaihtoehtoja. Strategiaa laadittaessa tulee toistuvasti kysyä: Kuinka voimme käyttää vahvuuksiamme, minimoida

heikkouksiamme, hyödyntää ulkoisia mahdollisuuksia ja taistella uhkia vastaan? Sellaisia vahvuuksia, jotka erottavat

organisaation kilpailijoista, tulee korostaa, mutta sellaisia uhkia tai heikkouksia, jotka voivat kaataa koko organisaation,

ei saa aliarvioida.

Strategioita pohdittaessa ja valittaessa on syytä muistaa, että vaihtoehtojen työstäminen sitoo paljon resursseja. Tämän

vuoksi kannattaa harkita useiden strategioiden asemesta kehittää joustovaraa, esim. etsitään ja toteutetaan sellaisia

toimenpiteitä, jotka edesauttavat yritystä, toteutuipa mikä skenaario tahansa.

3.6 Skenaariokohtaiset toimintavaihtoehdot
Ennen toimintastrategian valintaa yrityksen tulee arvioida, onko SWOTia aloitettaessa valittu visio saavutettavissa. Jos

vahvuudet ja mahdollisuudet ovat suuremmat kuin heikkoudet ja uhkat, voidaan jatkaa varsinaiseen strategian ja

toimintasuunnitelman laadintaan. Jos taas heikkoudet ja uhkat ovat suurempia kuin vahvuudet ja mahdollisuudet, on

syytä miettiä, miten tilanne voidaan kääntää edullisemmaksi tai ainakin, miten haitat voidaan minimoida. Voidaan

harkita myös luopumista joistakin tavoitteista.

TOWS-matriisi

SWOT-analyysiä voidaan käyttää strategisten toimintavaihtoehtojen määrittelyyn, sillä se voidaan muuttaa ns. TOWS-

matriisiksi, joka kuvaa vaihtoehtoisia strategioita.
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TOWS-matriisi esittelee neljä erilaista toimintastrategiaa:

• Maxi-maxi (S/O). Yhdistelmä kuvaa organisaation vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tämä on suosikkitilanne, sillä

siinä organisaatio pystyy käyttämään hyväkseen ympäristön mahdollisuudet sisäisten vahvuuksiensa avulla. Tämän

tilanteen vallitessa organisaatio voi valita hyökkäävän strategian.

• Maxi-mini (S/T). Tämä kuvaa organisaation vahvuuksia suhteessa uhkiin. Organisaatio voi käyttää vahvuutensa

uhkista selviytymiseen. Uhkiin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti, sillä erityisesti vahvalta yritykseltä saattaa jäädä

huomaamatta jokin merkittäväkin uhka.

• Mini-maxi (W/O). Yhdistelmä näyttää organisaation heikkoudet ja mahdollisuudet. Jos yritys ei pysty voittamaan

heikkouksiaan, se ei kykene käyttämään ympäristön tuomia mahdollisuuksia hyväkseen.

• Mini-mini (W/T). Tämä yhdistelmä kuvaa organisaation heikkouksia suhteessa vallitseviin ulkoisiin uhkiin. Tässä

tilanteessa on otettava käyttöön puolustusstrategia: miten minimoidaan organisaation sisäiset heikkoudet ja vältetään

ulkoiset uhat.

Hyökkäävät ja puolustavat toimintavaihtoehdot (c) Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen

Yritys voi suhtautua tulevaisuuteen kahdella toimintatavalla: joko hyödynnetään aktiivisesti tulevaisuuden tarjoamia

mahdollisuuksia tai puolustaa omaa asemaa seurailemalla kehitystä. Hyökkäävä (offensiivinen) toimintavaihtoehto

kuvaa proaktiivista, aggressiivista strategiaa, jossa skenaarion sisältämiä mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään

myös riskien kasvun uhalla. Puolustava (defensiivinen) toimintavaihtoehto kuvaa reaktiivista strategiaa, jossa enemmänkin

pyritään valmistautumaan skenaarion sisältämiin uhkiin ja pitämään riskit pieninä. Lopullinen strategian valinta tehdään

näiden reunaehtojen puitteissa.

3.7 Strategian valinta, seuranta ja arviointi
Strategian luominen on tärkeä vaihe yrityksen innovaatioprosessissa. Innovaatiot on kiinteästi kytkettävä strategiaan

ja strategia tulevaan toimintaympäristöön ja sen uusiin haasteisiin. On katsottava eteenpäin: minkälainen on se

maailma, johon tuotteet ja palvelut tulevat käyttöön, minkälaisia ratkaisuja tarjoamme tulevaisuuden markkinoille,

minkälaisia resursseja toiminta vaatii, onko tarvittavat resurssit olemassa, tai ainakin hankittavissa, minkälaisissa

tapauksissa koko tuotantosuunta on väärä, mihin muualle sitä voisi suunnata. Hyvin tehty strategia ei anna mahdollisuutta

pysähtyä ja levätä laakereilla. Muuttuva maailma vaatii jatkuvaa valppautta.

Strategian toteutumisen kannalta on tärkeää luoda toimintaympäristöön seurantajärjestelmä. Kullekin skenaariolle

kehitetään aikaan sidotut tunnusluvut, ns. reimarit. Reimarit ovat tietylle skenaariolle ominaisia tapahtumia, joiden

avulla voidaan tunnistaa, mikä skenaario on toteutumassa (c) Tarja Meristö. Tavallisesti seurantajärjestelmä liitetään

yrityksen tietohallintoon tai tietopalveluun, mutta pienemmissä yrityksissä seuranta voidaan järjestää seuraamalla

reimareiksi merkittyjä tapahtumia systemaattisesti vaikka mediasta ja omasta sidosryhmäjoukosta. Huomionarvoista

on, että reimareilla seurataan skenaarioiden toteutumista, ei strategian toteutumista, jota seurataan eri mittareilla.

Kuva 11. Strategisia vaihtoehtoja kuvaava TOWS-matriisi, SWOT:n avulla. (c) Heinz Weinrich

S = vahvuudet W = heikkoudet

O = mahdollisuudet SO-strategia: Maxi – Maxi WO-strategia: Mini – Maxi
hyökkäävä strategia

T = uhat ST-strategia: Maxi – Mini WT-strategia: Mini – Mini
puolustava strategia
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4. Prosessin kompastuskivet

Onnistuessaan Laadukas SWOT luo yritykselle kilpailuetua auttamalla sitä löytämään tulevaisuuden mahdollisuuksia

sekä hallitsemaan tulevaisuuden riskejä. Tähän työhön sisältyy kuitenkin seikkoja, jotka saattavat olla onnistumisen

esteenä. Tässä luvussa arvioidaan niitä sudenkuoppia ja kompastuskiviä, joita innovaatiovetoinen pk-yrityksen

strategiaprosessi käytännön toteutuksen kannalta sisältää. Kompastuskivet voivat liittyä tiedollisiin seikkoihin,

toimintatapoihin tai prosessissa mukana oleviin henkilöihin.

Kuva 12. Prosessin ongelmat ja ratkaisut.
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Ongelmakohta

• Lähtötietojen kattavuus

• Tietojen painottuminen nykyhetkeen

• Pitäytyminen vanhoissa käsityksissä

• Liian kapea näkökulma

• Tietojen epärealistisuus

• Päämäärien epämääräisyys ja vision

puuttuminen

• Teknisten ratkaisujen valinta

• Prosessin vaiheistus ja ohjeistus

• Liian vähäiset resurssit

• Sitoutumisen puute

• Tulosten ottaminen käyttöön

• Väärät työkalut ja menetelmät

• Osaamattomuus menetelmissä

• Vetäjien osaamattomuus

• Ryhmän yksipuolinen koostumus

• Hallitsevat yksilöt

• Luottamuksen puute

Ratkaisu / suositus

• Monialainen analyysi (PESTE)

• Pidempi aikajänne yli strategian aikajänteen

(min 10 v.)

• Vanhojen käsitysten haastaminen esim. 

asiantuntijoilla sekä valitsemalla työryhmään

ennakkoluulottomia jäseniä

• Näkökulma ulkoa sisälle

• Tietojen todentaminen

• Päämäärien ja yhteisen vision täsmällinen

määrittely prosessin alussa

• Teknologian arviointi

• Kytkentä normaaliin strategiatyöhön sekä

viestintä läpi koko organisaation

• Suhteutetaan asetettujen tavoitteiden 

mukaan
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• Asiantuntijat ja koulutus
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4.1 Tiedolliset kompastuskivet
Prosessin onnistuminen saattaa kaatua esimerkiksi tiedollisiin ja näkemyksellisiin seikkoihin. Heikot lähtö- ja taustatiedot

heijastuvat haitallisesti koko strategiatyön myöhempiinkin vaiheisiin. Tietojen kattavuutta voidaan varmistaa käyttämällä

monialaisia tausta-analyysejä, kuten PESTE-analyysiä.

Tulevaisuussuuntautuneessa työssä pelkkä nykyhetkeen sijoittuva tieto ei ole riittävää vaan tarvitaan näkemyksellistä

tietoa tulevaisuuteen liittyen. SWOT-analyysiä laadittaessa riskinä on pitäytyminen vanhoissa käsityksissä, jolloin

perususkomukset jyräävät kaiken muun. Tässä tilanteessa kyseenalaistajat voivat olla tärkeitä innovatiivisen näkemyksen

esiin tuojia.

Työssä ei voida myöskään jäädä liikaa pelkän organisaation sisäisen näkökulman varaan vaan näkökulmaksi täytyy

valita ”ulkoa sisälle”. Näkökulmaa voidaan laajentaa vaikkapa verkostojen avulla tai analogiamalleja hyödyntämällä.

Kompastuskiveksi saattaa nousta myös osallistujien tietojen ja näkemysten epärealistisuus, jolloin esimerkiksi omat

vahvuudet voidaan nähdä liian subjektiivisesti. Lisäksi strategisten päämäärien epämääräisyys ja yhteisen vision

puuttuminen voi osaltaan vaikeuttaa tehtävää työtä.

4.2 Toimintatapoihin ja työkaluihin liittyvät kompastuskivet
Toimintatapoja valittaessa kannattaa huomioida, että tekniset ratkaisut voivat vaihdella eri organisaatioiden välillä,

jolloin valitun tavan sopivuus yrityskulttuuriin on tärkeää. Prosessin vaiheistus ja ohjeistus on tehtävä huolella, sillä

työ täytyy kytkeä normaaliin strategiatyöhän sekä panostaa sen viestintään läpi organisaation.

Liian vähäiset tai virheellisesti arvioidut resurssit esimerkiksi ajan suhteen voivat muodostua työn pullonkaulaksi. Jos

tehtävällä työllä ei ole johdon tukea, henkilöstön osallistuminen prosessiin on vaikeaa, eikä tehtävään pystytä

sitoutumaan. Onnistuneenkaan työn tuloksilla ei ole merkitystä, ellei niitä kyetä siirtämään yrityksen käytännön

toimintaan.

Aivoriihien ja muiden työryhmämenetelmien epävarmuudet voidaan hallita prosessiohjeistuksella ja vetäjien

kouluttamisella. Erityisen tärkeää on kouluttaa työhön innostavat ja jämäkät vetäjät, jolloin osallistujat eivät koe

aikansa menevän hukkaan.

4.3 Henkilöihin liittyvät kompastuskivet
Myös strategiaprosessiin osallistuvat ihmiset ja heidän osaamisensa saattaa muodostua kompastuskiveksi. Yksi seikka

on prosessin vetäjien osaaminen tai osaamattomuus. Heidän ammattitaitonsa välittyy läpi koko strategiaprosessin.

Vetäjän psykologista silmää tarvitaan heti istunnon alussa, jotta hän voi omalla aloituspuheellaan poistaa mahdolliset

negatiiviset asenteet osallistujilta. Ryhmätyöistunnoissa onnistumisen kannalta on olennaista, että ideointivaiheissa

esiin nousseita asioita ei arvostella ennen kuin on kyseessä erikseen sovittu arviointivaihe. Henkilöjohtamistaidon

merkitys korostuu.

Myös ryhmän koostumus ja sitoutuminen ovat tärkeitä. Ryhmän koostumukselta vaaditaan monialaisuutta, jotta

näkemykset eivät jää liian yksipuolisiksi. Täytyy myös huolehtia siitä, että pelkästään yhden osallistujan vahvat

mielipiteet eivät tukahduta muiden näkemyksiä. Tällöin uhkana on se, että muiden mielipiteet eivät pääse esiin.

Muiden mielipiteitä voidaan kerätä ennakkoon haastatteluilla tai kyselyillä, jolloin vetäjällä on kokonaisnäkemys

tilanteesta etukäteen.
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Luottamus osallistujien kesken parantaa työn sujuvuutta ja lisää osallistujien rohkeutta ilmaista näkemyksiään ja

mielipiteitään. Tärkeää on myös osallistujien asenne, kuten uteliaisuus, riskinottohalu tai oppimishalu.

5. Lopuksi

Nopeasti muuttuva maailma tekee yritysten kilpailuympäristön entistä haastavammaksi mutta luo toisaalta paljon

mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. Siksi pk-yrityksillekin on tärkeää panostaa tulevien muutostekijöiden

ennakointiin, jotta niihin osataan tarvittaessa ketterästi reagoida. Tulevaisuutta koskevat seikat on myös hyödyllistä

ottaa huomioon strategiatyössä, jolloin voidaan joustavasti muuttaa strategiaa tilanteen mukaan.

Strategiatyössä yrityksen tulee tehdä myös valinta, säilyykö yritys pienenä erikoisalan yrityksenä, joka hakee kasvua

verkostojen avulla vai pyrkiikö yritys kasvamaan niin suureksi, että se saavuttaa skaalaedut. Riskinä on jäädä välitilaan,

jolloin yrityksen kannattavuus on uhattuna. Toimialan asemointia eri toimijoiden kesken voidaan havainnollistaa U-

käyrällä. Porterin teorian mukaan menestyjiä ovat erikoistujat sekä suuren volyymin toimijat. Välimaastossa toimivat

yritykset eivät menesty, koska ne ovat liian jäykkäliikkeisiä, mutta eivät pysty hyödyntämään skaalaetuja.

Kuva 13. U-käyrän mukaan menestyjiä ovat erikoistujat ja suuret toimijat. (c) Porter, M.E.

Yrityksen tekemät valinnat strategian suhteen riippuvat toki myös sen riskinottohalusta, riskinsietokyvystä sekä

tulevaisuuden tahtotilasta, visiosta. Pienen yrityksen on usein yksinään vaikea valita muuta roolia kuin riskinkarttaja,

mutta yhteistoiminnalla ja verkottumisella pk-yrityksenkin resurssit ja vaikutusvalta lisääntyvät. Tällöin yrityksellä on

mahdollisuus kehittää joustovaraa tai jopa osallistua tulevaisuuden tekemiseen. Laadukas SWOT tarjoaa vaiheistuksen

ja työkalut prosessiin, joka kannattaa toteuttaa yhdessä lähimpien yhteistyökumppanien ja avainasiakkaiden kanssa.

Menestymis-
aste

Yrityksen koko
PIENI KESKIKOKO ISO
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