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Kiinan johdon visiona on olla vuonna 2020 maailman johtava innovaatio-
maa ja vuonna 2050 johtava tiedemaa. Euroopan uudistumiskyvyttömyys 
on yksi Sitran syyskuussa julkistetun trendilistan ongelmakimpuista, ja pel-
kona on, että Eurooppa saattaa hyytyä pysyvästi. Tulevaisuudentutkija Ilkka 
Halavan mukaan Suomi on nyt varikkokäynnillä, ja muiden vauhtiin pääs-
tään vasta 2020-luvun puolella. Kansanedustaja Arto Satonen taasen toteaa 
kirjassaan Hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoppi, että ”vaikka vuonna 2030 
palvelualoilla ennustetaan tuotettavan kolme neljännestä vuotuisesta brut-
tokansantuotteen kasvusta, ei palveluviennin kasvu kuitenkaan ehdi korvaa-
maan juuri nyt nopeasti etenevää teollisen viennin alenemaa. Vaarana on, 
että kurki kuolee ennen kuin suo sulaa.”

Oletko pysähtynyt miettimään, miten paljon teolliselta ajalta periytyneet 
toimintatavat ja perinteet jarruttavat nykyistä kehitystämme? Kuinka paljon 
historiamme estää meitä näkemästä tulevaisuuteen? 

Täysin kiistatonta on, että jotakin tarttis tehrä, ja kiiruusti. Me näemme, että 
meillä on vain ja ainoastaan voitettavaa uudessa taloudessa, sillä mahdol-
lisuuksia riittää. 

”Suomessa pitäisi nyt olla hereillä. Idässä on käynnistymässä jättimäinen 
kehitysvaihe, jossa hyvinvointi- ja terveyspalveluille sekä niiden kehittämi-
selle avautuu merkittävät liiketoimintamahdollisuudet. Terveysteknologiat 
ja -palvelut – niin Aasiassa kuin globaalisti – voisivat olla Suomelle mitä 
merkittävin korkean tason osaamisen ja uuden kasvun alue.” 
Teppo Turkki, Sitra

Meillä on Suomessa mahtavia yrittäjiä, lupaavia startupeja ja loistavia in-
nokkaita nuoria. Me tiedämme sen, koska olemme toimineet kaikilla näillä 
rintamilla. Kuitenkin kohtaamme viikoittain tilanteita, joissa näemme, miten 
suo, kuokka ja Jussi -asenne pitää meidät kiinni vanhassa. Valitaan se tuttu 
ja turvallinen tie, ja tehdään niin kuin olemme aina tehneet. Puhutaan edel-
läkävijyydestä ja johdetaan samalla menneiden aikojen tyyliin. Kirjoitetaan 
asiakaslähtöisyys arvoihin, mutta ei uskalleta kysyä asiakkaalta, mihin suun-
taan hän palveluamme kehittäisi. Valmennetaan yrityksiä eiliseen ja eilisen 
menetelmillä.

Suomessa tarvitaan uutta otetta tekemiseen. Haastattelimme 15 suoma-
laista menestyvää vastavirtaan uivaa yritysjohtajaa ja toisinajattelijaa, ja 
kysyimme heiltä, mitä he ovat tehneet toisin, ja mistä he näkevät menes-
tyksen syntyvän.

”Suomessa on vallalla ihannoimisen kulttuuri, joka usein johtaa kateellisuu-
teen. Joitakin yrityksiä ihannoidaan niin paljon, että ne suorastaan ikonisoi-
tuvat.” Alf Rehn

Tässä e-bookissa ei ikonisoida. Sen sijaan tavoitteena on oppia niiltä, jotka 
ovat tuloksillaan osoittaneet, että heillä on annettavaa meille muille. Yksi 
asia yhdistää heitä kaikkia. 

”Pitää olla sydän ja tahto.” Ilkka Halava
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ALF REHN on	energinen	visionääri,	jota	kuunnellessa	 
hengästyy	ja	innostuu.	Alf	on	Åbo	Akademin	organisaa-
tion	ja	johtamisen	professori.	Hän	on	kansainvälisesti	
arvostettu	puhuja,	strateginen	ajattelija	ja	yksi	Suomen	
nuorimmista	professoreista.	Alf	on	ollut	kahdesti	 
(2009,	2011)	kansainvälisellä	nousevia	ajattelijoita	 
listaavalla	Thinkers	50	-listalla.	

ANNA SORAISELLA on	jalat	tukevasti	maassa	ja	pää	
pilvissä.	Hän	on	varsinainen	tehonainen,	suomalaisen	
viestinnän	näkyvä	vaikuttaja	ja	nuoresta	iästään	huolimat-
ta	äärimmäisen	kokenut	kehäkettu.	Hän	puhuu	erityisen	
mielellään	viestinnän	eettisyydestä.	Hän	työskentelee	
toimitusjohtajana	perustamassaan Ground	Communica-
tions	-viestintätoimistossa.	Hän	aloitti	uransa	urheilutoi-
mittajana,	ja	on	sen	jälkeen	tehnyt	pitkän	uran	median,	
viestinnän	ja	markkinoinnin	aloilla.	Anna	on	toiminut	
myös	Suomen	johtavan	viestinnän	ammattilaisjärjestön	
ProCom	ry:n	puheenjohtajana.

KIM VÄISÄNEN on	pitkän	polun	puskenut	äärimmäi-
sen	rohkea	ja	nöyrä	tekijä.	Kim	on	joensuulaislähtöisen	
Blancco	Oy:n	toimitusjohtaja	ja	perustaja.	Blancco	on	
tiedonhävityksen	ja	tietokoneiden	uusiokäytön	globaali	
markkinajohtaja.	Kim	on	niittänyt	menestystä	voittamal-
la	mm.	valtakunnallisen	Entrepreneur	of	the	Year	2012	
-kilpailun.	Blancco	myytiin	keväällä	2014	brittiläiselle	
Regenersikselle.	Väisänen	jatkaa	toimitusjohtajana	ja	
on	luvannut	sijoittaa	osan	kaupasta	saamistaan	varoista	
suomalaisiin	start	up-yrityksiin.

ESITTELYT
PETTERI HAKALA on	karismaattinen	myyntimies	 
ja	johtaja,	joka	uskoo	uudistumiseen.	Petteri	toimii	 
Fonecta	Enterprise	Solutions	-yksikön	johtajana.	 
Fonecta	Enterprise	Solutionsin	palvelut	on	suunnattu	
yrityksille,	joilla	on	paljon	asiakkuuksia	ja	jotka	haluavat	
tehdä	mitattavaa	ja	asiakaslähtöistä	markkinointia.	 
Petteri	on	työskennellyt	aiemmin	pitkään	media-alalla	 
ja	markkinatutkimuksen	parissa.

ILKKA HALAVAN katse	on	tulevaisuudessa	ja	rytmi-
taloudessa.	Suosittuna	puhujana	ja	valmentajana	hänellä	
on	taito	saada	ihmiset	tuntemaan	piston	sydämessään.	
Ilkalla	on	myös	luontainen	kyky	saada	kuulijansa	ymmär-
tämään,	että	jotakin	olisi	tehtävä	ja	pian.	Ilkka	on	hyvä-
sydäminen	tulevaisuustutkija,	yritysvalmentaja	ja	Prime	
Frontier	Oy:n	sekä	Future	Works	Oy:n	toimitusjohtaja.	
Hän	on	levittänyt	uudistumisen	kipinää	jo	satoihin	yri-
tyksiin	ja	tuhansiin	kuulijoihin	eri	puolella	Suomea,	ja	työ	
jatkuu.	Ilkan	voi	tavata	ihan	missä	vain	ja	milloin	vain.	

JAAKKO SALMINEN on	aktiivinen	bisnesenkeli,	 
joka	rakastaa	nykyistä	työtään.	Hän	innostuu	 
uudelleen	ja	uudelleen	startup-yrityksistä	ja	 
mahdollisuuksista	auttaa	uusia	yrityksiä	 
menestyksen	tielle.	Hän	työskentelee	Suomen	 
bisnes	enkeliverkosto	FiBANin	varapuheenjohtajana.
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KARI TERVONEN on	palvelumuotoilutoimisto	N2:n	
Roadmap	Director.	Karilta	kuulee	totuuksia	tulevaisuu-
desta	ja	hänellä	on	pitkä	kokemus	takanaan	yrityksistä	
nimeltä	Kuulas	Millward	Brown	ja	Talentum	Media.	
Karin	mukaan	strategia	on	voittosuunnitelma	ja	hän	 
uskoo	vahvasti	pitkän	aikavälin	erittäin	koviin	tavoittei-
siin	pohjautuvaan	liiketoimintaan.

MIKKO KUITUNEN on	yhden	Suomen	seuratuimman	
softafirman	Vincit	Oy:n	yrittäjä	ja	toimitusjohtaja.	
Mikon	kasvot	ovat	tulleet	tutuiksi	useissa	erilaisissa	
tempauksissa,	jotka	viestivät	edelläkävijäyrityksen	ky-
kyä	uusiutua	myös	myynnin	ja	markkinoinnin	puolella.	
Yritys	lupaa	100	%	tyytyväisyystakuun	niin	asiakkail-
leen	kuin	henkilöstölleen,	ja	voitti	vuonna	2014	Great	
Place	to	Work	-kisan.			

MARKO PARKKISEN meriittilista	on	niin	pitkä,	että	
sitä	lukiessa	ihan	hengästyy.	Hän	on	ollut	mm.	EURO	
RSCG:n	toimitusjohtaja	ja	perustamassa	Bob	Helsinkiä.	
Tällä	hetkellä	Marko	on	useamman	yrityksen	hallituk-
sessa	ja	yrittäjänä	ratkaisutoimisto	Seedissä.	Marko	on	
tunnustettu	bisnesajattelija,	joka	ei	todellakaan	pelkää	
sanoa	ääneen,	mitä	ajattelee.	Mies	on	varsinainen	
vastavirtaan	kulkija,	mutta	myös	äärimmäisen	rohkea	
tekijä.	

MARKO VILJANEN on	JM-Tieto	Oy:n	pääomistaja	
ja	toimitusjohtaja.	Marko	on	rautainen	myynnin	am-
mattilainen,	joka	lopetti	myymisen	jo	vuonna	1999	ja	
keskittyi	kuuntelemaan	asiakkaiden	haasteita.	Niitä	
ratkomalla	JM-Tieto	on	noussut	menestyväksi	yrityk-
seksi	äärimmäisen	kilpaillussa	markkinassa.

JUHANI LEHTI	on	nopeakäänteinen	ja	rohkea	 
yrittäjä,	joka	on	kasvattanut	Tampereen	Konepa-
jat	Oy:n	yli	200	henkilöä	työllistäväksi	konepaja-
yritykseksi.	Hän	kyllästyi	aikoinaan	ison	organisaation	
kankeuteen	ja	osti	oman	konepajan.	Menestynyt	
yrittäjä	uskoo,	että	vastuuta	on	kannettava	 
muuallakin	kuin	juhlapuheissa.

SAMULI KORHONEN	on	vauhdikas	visionääri,	
joka	paiskoo	töitä	kädet	savessa.	Restamax	Oyj	on	
ravintolamaailman	kasvuyritys,	joka	on	ennakkoluu-
lottomasti	kasvattanut	liiketoimintaansa	asiakkaitaan	
kuunnellen.	Ensimmäisenä	suomalaisena	ravinto-
la-alan	pörssiyrityksenä	Restamax	on	kiistattomasti	
todistanut,	että	pienestä	ponnistavat	ravintolayrityk-
setkin	voivat	kasvaa	ja	kilpailla	isojen	jättien	kanssa.
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JANNE VIINIKKALA on	Leanware	Oy:n	toinen	
omistaja	ja	toimitusjohtaja.	Hänet	on	palkittu	
Tampereen	Vuoden	yrittäjä	-palkinnolla	ja	Vuoden	
Nuori	Johtaja	-kunniamaininnalla.	Janne	uskoo,	
että	nyt	ulkomaille	katoamassa	olevista	työpai-
koista	iso	osa	voitaisiin	pitää	Suomessa,	kunhan	
yritykset	ottaisivat	käyttöön	järkevämpiä	logis-
tiikkaratkaisuja.	Useasti	palkittu	Leanware	tekee	
hartiavoimin	töitä	asiakkaiden	toimien	tehostami-
sen	eteen.	Samalla	omaa	toimintaa	kasvatetaan	ja	
uudistetaan	määrätietoisesti.

JANNE ALA-SIPPOLA JA SALLA VAINIO  ovat	liik-
keissään	ketteriä	ja	katsovat	aina	vahvasti	tulevai-
suuteen.	He	työskentelevät	lakipalvelujen	toimialaa	
uudistavassa	Fondia	Oy:ssä.	Fondia	on	tunnettu	useista	
yrityspalkinnoista	ja	innovatiivisesta	otteesta.	Janne	
vastaa	Knowledge	Management	-funktion	ylläpidosta	
ja	kehittämisestä,	Salla	on	Fondian	toimitusjohtaja.
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INNOSTUMINEN 
TUOTTAA. 

 
”INNOSTUNUT	PORUKKA	 

SAA	IHMEITÄ	AIKAAN	LYHYESSÄ	AJASSA.” 
MARKO	PARKKINEN

1. HENKILÖSTÖ



Innostunut ja motivoitunut  
henkilöstö päihittää muut  
ennen kuin loppukiri ehtii  
edes alkaa.

Menestyviä	 yrityksiä	 yhdistää	 se,	 että	 työntekijöille	on	annettu	mahdolli-
suus	 vaikuttaa	 asioihin.	 Työntekijöitä	 kuunnellaan,	 ja	 heidän	 halutaan	 ai-
dosti	 viihtyvän	 ja	 kehittyvän	 työssään.	Oma	 työ	 pitää	 kokea	merkityksel-
liseksi,	 mielenkiintoiseksi	 ja	 antoisaksi.	 Vastuuta	 annetaan	 mielellään,	 ja	
vielä	 mieluummin	 	 valtaa.	 Työntekijöille	 järjestetään	 puistojumppaa,	 he-
delmämaanantaita,	yhteisiä	aamiaisia,	after	workseja,	perhepäiviä,	pelejä,	
taukohuoneita	ja	kesäpäiviä.	Missä	välissä	kukaan	ehtii	siis	tehdä	duunia?	

”Meillä on yksi tavoite: maanantaina ei saa vituttaa tulla töihin.”  
Mikko Kuitunen

Kuitunen	sen	sanoi:	kun	 ihmiset	voivat	hyvin,	 työilmapiiri	on	motivoiva	 ja	
työkalut	ovat	kunnossa,	tuloksia	kyllä	syntyy.	Vastuun	ja	vallan	antaminen	
työntekijöille	ratkaisee.	Loppupeleissä	kyse	on	kai	siitä,	että	ihmiset	voivat	
keskittyä	olennaiseen,	eli	töiden	tekemiseen	-	eivät	purnaamiseen.	Ja	että	
kaikki	viihtyvät.

”Välillä kun käy kertomassa tästä meidän touhusta, tulee vahingossa vä-
littäneensä väärän kuvan, että tämä olisi joku ”hippileiri”, jossa vaan pe-
lataan pleikkaa ja kekkuillaan päivät pitkät, ja sehän ei pidä paikkaansa. 
Täällä tehdään tosi kovaa töitä ja tyypit tietää sen, että täällä pitää tehdä 
tosi kovaa töitä. Mutta on myös vapaata touhuilla ja kikkailla, mitä haluaa.”  
Mikko Kuitunen

Viinikkala	kertoo	etsivänsä	työmarkkinoilta	ennen	kaikkea	hyviä	tyyppejä,	
jotka	sopivat	heidän	organisaatioonsa.	Työhaastatteluun	saapuvaa	kokelas-
ta	ei	yritetäkään	lähtökohtaisesti	sovittaa	tiettyyn	työtehtävään,	vaan	haas-
tattelussa	 selvitetään,	mikä	 kokelasta	motivoi,	mitkä	 asiat	 kiinnostavat	 ja	
millaisiin	tehtäviin	hänellä	on	haluja.	Tiimit	haastattelevat	uuden	työkave-
rinsa	–	jopa	uuden	esimiehensä.	Sen	jälkeen	etsitään	molempien	kannalta	
paras	ratkaisu.	

Jatkuvaan	kehittymiseen	on	panostettava.
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”Jotta yksilö kokee menestyvänsä, sen pitää saada uusia haasteita ja uusia 
rooleja. Ja jos niitä ei pysty firma tarjoamaan, niin sen on pakko vaihtaa fir-
maa. Ja jotta se firma voi olla menestyvä, niin silloin niiden yksilöidenkin pi-
tää olla menestyviä.” Janne Ala-Sippola

Toisaalta,	kun	ongelmia	tulee,	ne	on	kohdattava.	

”Mun mielestä ongelmat ja haasteet pitää kohdata heti. Muuten ne voi ker-
tautua ja olla paljon isompia ja laajempia, kuin mitä ne alun perin olikaan. 
Tämä on ehkä vaikein asia kaikille, että jokainen uskaltaisi avata suunsa sillä 
hetkellä, kun se ongelma on siinä käsillä eikä heittää sinne jonnekin. Pahin 
on, jos sen heittää ilmaan, eikä kukaan ota koppia. Sitten se näkyy pian jo 
uloskin päin.” Anna Sorainen

Yksinkertaista:	vaadi,	mutta	välitä,	kuuntele,	ole	avoin	 ja	 läsnä,	 ja	kiitä.	 Ja	
huolehdi,	että	ihmiset	ovat	oikeilla	paikoilla.

”Abraham Lincoln on sanonut, että tippa sappea tuhoaa tynnyrillisen huna-
jaa. Se, mitä henkisesti vastustan, on se, että olisi hyviä ja huonoja ihmisiä. 
Kaikki ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä ja niissä on paljon hyvää, mutta osa 
ihmistä on väärässä paikassa. Jokainen ihminen ansaitsee päästä itselleen 
oikeaan työpaikkaan ja -tehtävään.” Marko Parkkinen

Juuri	näin.	Tämä	vaatii	yhteispeliä	ja	rehellisyyttä	niin	yritykseltä	kuin	työn-
tekijältä.
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Case
Vincit	on	antanut	asiakkailleen	jo	kuuden	vuoden	ajan	
tyytyväisyystakuun,	eli	”jos	ei	tykkää,	ei	tarvitse	mak-
saa”.	 Yritys	 lanseerasi	 marraskuussa	 2013	 tyytyväi-
syystakuun	myös	uusille	työntekijöilleen.	

”Jos ottaa potkut, niin saa rahaa.”	Mikko	Kuitunen

Jos	työntekijä	siis	huomasi	koeaikana,	ettei	Vincit	ole-
kaan	se	 työpaikka,	missä	haluaa	olla	 loppuelämänsä,	
hän	sai	”tuntuvan	irtisanoutumispalkkion”	rehellisyy-
destään.	Palkkion	tarkoituksena	oli	rekrytoida	puolen	
vuoden	 aikana	 yritykseen	 20	 huippuasiantuntijaa,	
jotka	jäisivät	yrityksen	palvelukseen	myös	koeajan	jäl-
keen,	ja	tässä	onnistuttiin	hyvin.



POLTTAKAA  
KELLOKORTIT!
TYÖNMITTAUKSESSA PITÄISI 
SIIRTYÄ AJAN MITTAAMISESTA 
TULOSTEN SEURANTAAN.



PÄÄTÄ,  
MIHIN OLETTE  

MENOSSA, JA ELÄ 
PÄÄTÖSTÄSI JOKA 

PÄIVÄ.

”HYVÄ	TIIMI	YHDISTETTYNÄ	HYVÄÄN	VISIOON.	 
TÄMÄ	ON	AIKA	KILLERI	KOMBINAATIO.”	 

  JAAKKO	SALMINEN

2. VISIO



Visio,	unelma,	tavoite,	tulevaisuudenkuva	–	rakkaalla	lapsella	on	monta	ni-
meä.	Selkeä	visio	nousi	usean	haastateltavan	puheissa	yhdeksi	tärkeimmis-
tä	menestystekijäksi.	Yrityksen	pitää	tietää,	minne	se	haluaa	päästä,	miksi	
se	on	olemassa	ja	mistä	se	tietää	päässeensä	perille?	Pitää	olla	selkeä	fokus.	
 
”Panoksia ei kannata hajauttaa liian monelle alueelle liian varhain, vaan 
yrittäjällä pitää olla kovapäistä uskoa omaan tapaansa tehdä.” 
Kari Tervonen

Sorainen	 uskoo	 johtamisessa	 visionäärisyyteen	 ja	 herkkyyteen.	 Yrityksen	
tavoitteen	 pitää	 olla	 kristallinkirkkaana	 mielessä	 joka	 päivä,	 jotta	 tietää	
mitä	 pitää	 tehdä	 –	 ihan	 pienissäkin	 asioissa.	 Se,	 miten	 tie	 kulkee	 lähtö-
kohdasta	 tavoitteeseen	 ja	 saadaan	 tapahtumaan	 haluttuja	 asioita,	 vaatii	
herkkyyttä.	 Muutoksia	 pitää	 pystyä	 tekemään	 nopeallakin	 aikataululla. 

Tiedä, minne olet  
menossa, ja puhu siitä.

”Nykyäänkin tehdään vielä yllättävän pitkän tähtäimen suunnitelmia, ja 
mä en oikein enää usko sellaiseen nykyajan yritysmaailmassa. Nykyään 
muutokset on niin valtavia, että joku strategiaguru sanoikin, että strate-
gioita tehdään joka päivä. Mun mielestä se pitää aika hyvin paikkansa.”  
Anna Sorainen

Kun	 suunta	on	 selvillä,	 tarvitaan	vielä	 suunnitelma,	osaamista	 ja	 innostu-
nutta	tekemistä.	

”Suomessa on sellaisia menestystarinoita, joissa tuote sinänsä ei ole kovin-
kaan kummallinen, mutta esimerkiksi kasvu on ollut ihan huikeata sen ta-
kia, että on selkeä visio siitä, mihin halutaan päästä – ja sitten on draivia ja 
osaamista viedä se homma sinne.” Jaakko Salminen
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Case
Juridiikan	edelläkävijä	 Fondia	on	hyvä	esimerkki	 yrityksestä,	
joka	 niinkin	 perinteisellä	 alalla	 kuin	 juridiikassa	 on	 kyennyt	
radikaalisti	 uudistumaan	 ja	 löytämään	 uusia	 tapoja	 tehdä	 ja	
palvella	asiakasta.	Tilat	ja	ihmiset	luovat	poikkeuksellisen	hie-
non	palvelukokemuksen,	 josta	 yritys	 tunnetaan.	 Yritys	myös	
kehittää	jatkuvasti	uudenlaisia	tapoja	tuottaa	lisäarvoa	asiak-
kailleen	(esim.	kustannustehokkaat	verkkopalvelut).	Palveluja	
kehitetään	jatkuvasti	ja	aidosti	yhdessä	asiakkaan	kanssa.

Mistä	tämä	kehittämisen	vimma	syntyy?	Fondian	toimitusjoh-
taja	Salla	Vainio:	

”Se tulee siitä, kun mahdollisimman moni yhteisön jäsen kokee 
kehittämisen kiinnostavaksi ja koko ajan havainnoi ympäris-
töä. Ne miettii ja myös tuo esille ajatuksia siitä, miten yrityk-

sen tulisi kehittyä. Ketterä yrityskulttuuri ja ketterät toiminta-
tavat mahdollistaa nopean uusien ajatusten hyödyntämisen, 
ja toisaalta vanhojen ja ei enää niin hyödyllisten mallien hyl-
käämisen. 

Jos kulttuuria haluaa muuttaa, pitää lähteä eri tavoin osal-
listamaan henkilöstöä siihen, että henkilöstö havaitsee toi-
mintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ja pitää 
osoittaa, että laajasti eri puolilta tulevat signaalit otetaan 
vakavasti. Johtamista pitää jakaa hallitusti.”

Tällaista	”toisin	tekemisen	rohkeutta”	tarvitaan.	Kaipaamme	
myös	rohkeutta	nähdä	sinne,	minne	muut	eivät	vielä	uskalla	
edes	katsoa.	
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KUSKINA  
VAI  

MATKUSTAJANA?

”MUUTOKSEEN	VOI	SUHTAUTUA	KAHDELLA	TAVALLA,	 
OLLA	MUKANA	AKTIIVISESTI	TAI	OLLA	MUKANA	 

PASSIIVISESTI.	NE,	JOTKA	ON	MUKANA	AKTIIVISESTI,	 
NE	SAA	VALITA	ITSE	SEN,	MITEN	SE	MUUTOS	VAIKUTTAA.	

MUTTA	NE,	JOTKA	ON	MATKUSTAJAN	PENKILLÄ,	 
NIIN	NE	SITTEN	VAAN	SEURAA	TAPAHTUMIA”	 

  JUHANI	LEHTI

3. UUDISTUMINEN



Case
Verdens	 Gang	 on	 norjalainen	 sanomalehti.	 Vuonna	
2001	 VG	 perusti	 nettipuolen	 sanomalehden	 tueksi.	
Muun	muassa	Kauppalehdessä	8.10.2013	olleen	haas-
tattelun	mukaan	 VG:n	 irtonumerolevikki	 putoaa	 10–
15	%	vuodessa	ja	nettisivujen	kautta	on	tullut	kesästä	
2013	asti	enemmän	mainostuloja	kuin	printistä.	Kaikki	
VG:n	 toimittajat	 ottavat	 kuvaa	 iPhonella,	 editoivat	 ja	
julkaisevat	ne	heti.	

”VG ei yrittänyt muuttaa sitä ikivanhaa, vaan perusti 
tän uuden viereen ja se sai elää ihan miten haluaa. 
Satsattiin siihen vähän ja ruvettiin tekemään siitä bis-
nestä. Ja 10 vuotta meni ja sitten vasta fuusioitiin, kun 
se oli kannattavaa. Vaatii johdolta pitkämielisyyttä et-
tei katsottu vain kvartaalia ja ajateltu, ettei tästä tullut 
mitään, vaan on ollut horjumaton usko siihen.” Petteri 
Hakala

Tiedon	 etsiminen,	 uusien	 ideoiden	 aktiivinen	 skauttaaminen	 ja	 itsensä	
haastaminen	ennakkoluulottomasti.	Ilman	näitä	ei	enää	pärjää	bisneksessä,	
vaikka	moni	yritys	tuntuu	näin	edelleen	uskovan.

Tervosen	 mukaan	 on	 hyvin	 tavanomaista,	 että	 vanhoissa,	 hyvin	 menes-
tyvissä	yrityksissä	 syntyy	valtava	määrä	 selityksiä	 sille,	miksi	 toimintaa	ei	
uudisteta	 tai	muuteta.	Niinpä!	Älä	pelkää	kannibalisoida	omaa	bisnestäsi,	
vaan	kehitä	toimintaa,	avaa	uusia	ovia	ja	harkitse	joidenkin	sulkemista.	

Näe maailma ympärilläsi.
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Parkkisen	mielestä	yritystä	pitää	hoitaa	kuin	metsää.

”Sun pitää koko ajan hoitaa sitä ja koko ajan myös harventaa sitä. Jotkut 
asiat tulee turhiksi. Mä kiteyttäisinkin yritysten heikkouden kolmeen asiaan. 
Ensimmäiseks heikko päätöksentekokyky, tokaks osaoptimoidaan siiloja, 
eikä välitetä tarpeeksi asiakkaista ja asiakasarvon lisäämisestä ja kolman-
neksi näköalattomuus tämän muutoksen keskellä – hoidetaan sitä, mitä on 
aina hoidettu, mutta ei nähdä muutoksen suuruutta.” Marko Parkkinen

Uudistuminen	pitää	olla	normaali	osa	yrityksen	toimintaa.

”Uudistumisen tärkeä osa on henkilöstön osallistaminen ja osallistuminen, 
jaettu johtajuus. Jos jokaisen uudistumishankkeen kanssa pitää erikseen 
motivoida jokaista, hankkeet ei toteudu.” Salla Vainio

”Pysähdy ensin miettimään, että jos tää firma perustettaisiin tänään, niin 
miten silloin toimittaisiin, että minkä näköinen siitä silloin tehtäisiin. Ja sit-
ten vertaa sitä lopputulosta nykyiseen. Siinä on se muutoksen motivaatio.” 
Ilkka Halava

Ei	niin	kauan	sitten	olimme	Suomessa	internetin	edelläkävijöitä.	Tällä	het-
kellä	 verkkokauppabisneksemme	sakkaa,	 ja	olemme	auttamattomasti	 jää-
mässä	 jälkeen	muun	maailman	 kehityksestä.	 Vaikka	 verkkokaupan	määrä	
on	 viisinkertaistumassa	 vuoteen	 2020	 mennessä,	 Suomessa	 heilutellaan	
käsiä.

3. UUDISTUMINEN	|	16

Sakkaa ihan saamaristi



Case
Hakukoneyhtiö	Googlen	ja	brittiläisen	tutkimusyhtiön	OC&C:n	
tutkimuksen	mukaan	suomalaisyritykset	markkinoivat	ja	myy-
vät	 tuotteitaan	 ulkomaille	 verkon	 kautta	 selvästi	 vähemmän	
kuin	muiden	Pohjoismaiden	yritykset.	Viime	vuonna	verkko-
kaupan	arvo	oli	OC&C:n	mukaan	25	miljardia	dollaria,	mutta	
vuoteen	2020	mennessä	tutkimusyhtiö	arvelee	sen	kasvavan	
130	 miljardiin	 dollariin.	 Pohjoismaisen	 verkkokaupan	 tutki-
muksessaan	 Google	 valitsi	 Ruotsista,	 Tanskasta,	 Norjasta	 ja	
Suomesta	 kustakin	 50	 verkon	 Google-mainonnan	 verkkolii-
kenteen	perusteella	 suurinta	vähittäiskaupan	yritystä.	OC&C	
taas	tutki	kunkin	maan	suurimpia	verkkokauppoja.

Erot	tulevat	selvimmin	esille	siinä,	kuinka	suuri	osa	eri	maiden	
vähittäiskauppojen	verkkoliikenteestä	tulee	ulkomailta.	Goog- 
len	 tutkimuksen	mukaan	oman	kotimaan	ulkopuolelta	kaup-
pojen	 verkkosivuille	 tuli	 liikennettä	 Tanskassa	 56	 prosenttia,	

Ruotsissa	55	prosenttia	ja	Norjassa	53	prosenttia	kaikes-
ta	verkkoliikenteestä.	Suomalaisyritysten	verkkosivuilla	
vain	16	prosenttia	verkkoliikenteestä	tuli	Suomen	ulko-
puolelta.

Tutkimuksen	 mukaan	 suomalaiset	 kaupat	 eivät	 juuri	
pyri	 kansainvälistymään.	 Pientä	 ulkomaisten	 verkko-
vierailijoiden	 määrää	 selittää	 esimerkiksi	 se,	 etteivät	
suomalaiskaupat	 juuri	 tarjoa	 palvelujaan	 vierailla	 kie-
lillä.	OC&C:n	mukaan	suomalaisten	yritysten	sivut	ovat	
yleensä	 suomen	 lisäksi	 vain	 englanniksi.	 Sen	 sijaan	
muiden	maiden	 verkkokaupat	 ovat	 hyvin	 kiinnostunei-
ta	 Suomesta,	 sillä	 suomen	 kieli	 oli	 niissä	 norjan	 ohella	
suosituin	vieras	kieli,	OC&C	tutki.	(27.2.2014	Digitoday)

Aika	sykähdyttäviä	tutkimustuloksia,	vai	mitä?
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SAKSASTA SUOMEEN ALLE VUOROKAUDESSA

JA 68 % HALVEMMALLA.



Case
Vertailimme	suomalaista	ja	kansainvälistä	verkkokauppaa	kahden	tuotteen	kohdalla.	 
Hämmentävät	tulokset	puhukoon	puolestaan.

PAINOTALO	(Tampere):
Hinta	6,70	€/juliste
Toimitusaika	2	työpäivää	
Tampereelta	Tampereelle

ERIC RIES: THE LEAN STARTUP -KIRJA 

AMAZON:
Hinta	16,41	€	 
(sis.	toimituskulut)
Toimitusaika	18–32	päivää

KIRJAKAUPPA	(kotimainen):
Hinta	29,80	€	
(sis.	toimituskulut)
Toimitusaika	14–21	päivää

Amazon uskoo tilaajan olevan kiinnostunut aihepiiristä ja suosittelee tilaajalle myös näitä kirjoja:  
Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers 
The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Selvitimme	hinnat	ehdotetulle	kolmen	kirjan	paketille:
Amazon	44,13	€		 •											Kirjakauppa	(kotimainen)	130,60	€
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100 KAPPALETTA A1-KOKOISIA JULISTEITA

PRINT24.COM:	
Hinta	2,17	€/juliste
Toimitusaika	23	h
Saksasta	Tampereelle



Discoveringfinland.com-sivuston	mukaan	 Suomi	 on	 tunnettu	 sisusta,	 sau-
nasta	ja	suunnittelusta	eli	suomalaisesta	designista.	Silti	rakas	vihollisemme	
Ruotsi	 tahkoaa	markkinoille	 toinen	 toistaan	 vaikuttavampia	 ”Designed	 in	
Sweden,	Made	in	Turkey”	-konsepteja,	jotka	ovat	taloudellisia	menestysta-
rinoita.	Missä	on	Suomen	Happy	Socks?	Miten	design-	ja	markkinointiosaa-
minen	 saadaan	 rikastamaan	 taantuvaa	 teollisuuttamme?	 Mistä	 löytyvät	
uudet	villit	kombinaatiot?

”Tän päivän ongelma on, että ei nähdä, missä tilanteessa yritys on. Se joh-
tuu siitä, että tuijotetaan liiketoiminnan tuloksia, vaikka tuloksiin vaikuttaa 
se työ, mitä on tehty todella kauan aikaa sitten. Ei siis se työ, mitä me teh-
dään tänään. Ja tämä varsinkin isoissa yrityksissä. Oikeasti pitäisi kysyä asi-
akkaalta, että mihin yrityksiin sä vertaat meitä – jos sun pitää ostaa jotain, 
niin mitkä on sun vaihtoehdot? Näähän on oikeasti ne tämän päivän rele-
vantit kilpailijat ja meidän pitäisi pärjätä suhteessa näihin. Sisäisesti pitäisi 
puolestaan kysyä, että mitkä ovat meidän huomisen päivän kilpailijat. Uusia 
juttuja on tulossa.” Marko Parkkinen

Case
Olemme	 itse	 kyenneet	 edesauttamaan	 yritysten	 uudistu-
mista	 ja	 yritysten	 välistä	 verkostomaista	 toimintaa	 use-
ammalle	 pk-yritykselle	 suunnatuilla	 camp-muotoisilla	 val-
mennuksilla.	 Campeilla	 syntyy	 luottamus,	 ja	 luottamuksen	
myötä	syntyy	yhteistyötä.	Olemme	myös	sparrailleet	yrityk-
siä	esim.	digitalisoitumisen	mahdollisuuksista.	

Campin	 jälkeen	 yrittäjät	 ovat	 tavanneet	 ja	 sparranneet	
toisiaan,	 hakeutuneet	 samoihin	 tiloihin,	 myyjät	 yhyttäyty-
neet	 koodareiden	 kanssa,	 tutkija	 ratkaissut	 käsityöyrittä-
jän	 teknisiä	 ongelmia,	 kauppoja	 tehty	puolin	 ja	 toisin	 sekä	
liiketoimintamalleja	 rukattu	 täysin	uuteen	uskoon	 campilla	
syntyneiden	ideoiden	pohjalta.	On	rohkeasti	lähdetty	uudis-
tamaan.	Olemme	tuoneet	prosessiin	mukaan	myös	muotoi-
lijoita,	 jotka	 ovat	 auttaneet	 yrityksiä	 tuotteiden	 protoami-
sessa	ja	jatkaneet	yhteistyötä	myös	campin	jälkeen.	Malleja	
ja	toimintatapoja	siis	on,	tarvitaan	vain	sydän	ja	tahto	viedä	
yritysten	 kehittämistä	 ennakkoluulottomasti	 verkostomai-
seen	ja	toimintaa	uudistavaan	suuntaan.
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ENNEN KUIN VOI EDES AJATELLA UUDISTUMISTA,  
ON TYÖNNETTÄVÄ VANHA KORPORAATIOPASKA  

KORVISTA PIHALLE.



EI TOISIA,  
VAAN ASIAKKAITA 

VARTEN.  
”MÄ	EN	OLE	VIELÄ	KOSKAAN	PIIRTÄNYT	 

MEIDÄN	FIRMASTA	ORGANISAATIOKAAVIOTA	ENKÄ	EDELLEENKÄÄN	 
SUOSTU	SITÄ	PIIRTÄMÄÄN.	JOS	JOKU	SITÄ	KYSYY,	NIIN	MÄ	MENEN	 

FLÄPPITAULULLE	JA	PIIRRÄN	YMPYRÄN	JA	KIRJOITAN	KESKELLE	ASIAKAS.” 
  	MARKO	VILJANEN	

4. JOHTAMINEN



Johtajuus	on	kompetenssi,	ja	johtajalta	todellakin	vaaditaan	paljon.	

Hyvällä	johtajalla	pitää	olla	kyky	tehdä	päätöksiä.	Joskus	tietoa	on	liian	vä-
hän,	joskus	liian	paljon,	ja	joskus	päätös	pitää	tehdä	nopeasti.	Hyvä	johtaja	
tekee	päätöksen	ja	katsoo,	mihin	se	kantaa,	ja	vääriksi	osoittautuneet	pää-
tökset	kumotaan	uusilla	päätöksillä.	Tärkeintä	on,	että	ei	jäädä	tuleen	ma-
kaamaan. 

Ei	 kuitenkaan	 riitä,	 että	 johtaja	 paukuttaa	 päätöksiä,	 hänen	 täytyy	myös	
kantaa	vastuu	niistä.	Tervosen	mukaan	johtajan	pitää	olla	kykenevä	johdon-
mukaiseen	toimintaan	 ja	”yhteen	maaliin	pelaamiseen”.	 Johtajan	onnistu-
minen	on	 kiinni	 siitä,	 kuinka	hyvin	hän	 saa	muut	 tekemään	 ja	 toimimaan	
olemassa	 olevissa	 puitteissa,	 sekä	 tuomaan	 oman	 panoksensa	 mukaan	
mahdollisimman	 hyvin.	 Yksin	 tekeminen	 on	mahdotonta,	 jopa	 johtajalle. 
 
”Johtaja on yhteisön palvelija, ei toisin päin.” Salla Vainio

Menestyneitä	johtajia	yhdistää	kyky	luottaa	ihmisiin,	jakaa	vastuuta	ja	dele-
goida	tehtäviä.	Työntekijöille	annetaan	mahdollisuus	kokeilla	omia	siipiään,	
virheille	annetaan	tilaa	ja	niistä	opitaan,	jotta	seuraavalla	kerralla	suoriudu-
taan	paremmin.	

Tee päätöksiä  
ja pelaa muiden rinnalla.

”Siirrän mun näkemystä työntekijöille esimerkillä. Mun täytyy olla äärettö-
män rehellinen sekä hyvissä että huonoissa asioissa, sekä oman osaamisen 
suhteen että niiden työntekijöiden osaamisen suhteen.” Anna Sorainen

”Täytyy itse näyttää mallia ja tietää, että esimerkillä johtaminen on tärkeä 
asia. Pitää itse tietää, mitä tehdään ja ymmärtää myös niiden työntekijöi-
den työ, se on tärkeää. Se, että johtais pelkästään toimistosta, niin se ei on-
nistu. Pitää olla asiakkaiden luona, pitää olla työntekijöiden luona, kyllä se 
just siitä lähtee.” Juhani Lehti

Rehn	peräänkuuluttaa	johtajalta	perusasioiden	osaamista,	nämä	taidot	kun	
ovat	usein	täysin	hukassa.	Myös	johdonmukaisuus	on	vaatimuslistalla.	

”Olisi hyvä ottaa sähköposti ja kalenteri hallintaan ennen kuin puhutaan val-
mentavasta johtajuudesta ja muista hienouksista… Pahin mahdollinen joh-
taja on tuuliviiri, joka yhtenä päivänä on mikromanageroiva paskiainen ja 
toisena päivänä jakelee jaksuhaleja. Työntekijät eivät yksinkertaisesti kestä 
jatkuvaa epävarmuutta ja varpaillaan oloa.” Alf Rehn
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Case
Asioita	 pitää	 uskaltaa	 katsoa	 uudesta	 näkökulmasta,	 mitä	
monet	 uuden	 sukupolven	 yrittäjät	 myös	 tekevät.	 Vuonna	
2014	Great	Place	to	Work	 -kisassa	ykköseksi	 sijoittunut	Vin-
cit	järjesti	vuonna	2012	yt-neuvottelut,	joiden	tavoitteena	ei	
ollut	vähentää,	vaan	lisätä	väkimäärää.	Positiiviset	yt-neuvot-
telut	herättivät	 laajaa	huomiota	niin	perinteisessä	kuin	sosi-
aalisessa	mediassa.	

”On valitettavaa, että yt-neuvotteluja käytetään Suomessa 
yleensä vain ikävien uutisten yhteydessä, vaikka yhteistoimin-
tamenettely tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös yrityksen 
toiminnan kehittämiseksi. Me haluammekin taloudellisesti 
vaikeina aikoina toimia omalta osaltamme esimerkkinä ja 
nostaa esille yhteistoimintamenettelyn tarjoamat positiiviset 
mahdollisuudet.” Mikko Kuitunen

Vanhaa	 maailmaa	 edustavat	 suuryritykset,	 joissa	 irtisanomi-
suhan	 alle	 joutuvat	myös	monet	 taloudellisesti	 hyvää	 tulosta	
tekevät	yksiköt,	 ja	korporaatioiden	 johtajat	nostavat	kohtuut-
tomia	 palkkoja	 samaan	 aikaan	 kun	 henkilöstöä	 irtisanotaan.	
Missä	kohtuullisuus,	missä	nöyryys,	missä	kunnioitus?	Ja	kuin-
ka	paljon	jatkuva	yt-rumba	vaikuttaa	työntekijän	tahtoon	teh-
dä	 tulosta?	 Lukemattomat	 yt-neuvottelut	 läpikäynyt	 Nokian	
entinen	 luottamusmies	 väittää,	 että	 Nokian	 syöksy	 johtui	 or-
ganisaatiota	 syövistä	 jatkuvista	 yt-neuvotteluista:	 tuottavuus	
laskee	 radikaalisti	 yt-neuvotteluiden	keskellä.	 ”Jos	tiimissä	on	
kahdet	 yt:t	 vuodessa,	 tuottavuus	 laskee	 kahdeksaksi	 kuukau-
deksi	ja	lomat	päälle.	Tämä	jatkuva	yt-kierre	ajoi	Nokian	alas.”	
(Aamulehti	1.5.2014)
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MIKROMANAGEERAUS OLI  
MUODISSA 20 VUOTTA SITTEN.  

VASTUUN ANTAMINEN ILMAN VALTAA  
SAIRASTUTTAA IHMISET. 

 



OLE  
KIINNOSTAVA.   

”IHAN	ENSIMMÄISENÄ	KANNATTAA	LOPETTAA	 
ASIAKKAILLE	V*TTUILU.	”	 

  MARKO	PARKKINEN

5. ASIAKKUUS



Soraisen	mielestä	vastuullisten	 tekojen	 ja	hyvien	käytänteiden	pitäisi	olla	
yrityskulttuurin	ytimessä.	Eettisyys	on	hänelle	tärkeää	ja	groundilaiset	ovat	
aidosti	ajatuksella	kiinni	asiakkaan	arjessa.	Asiakkaalle	osoitetaan,	että	hä-
nestä	 ollaan	 kiinnostuneita	 ja	 hänen	 tarpeitaan	 ymmärretään.	 Asiat	 teh-
dään	niin	hyvin	kuin	osataan,	vaikka	se	tietäisi	yritykselle	 joissain	tapauk-
sissa	persnettoa.

Vielä	tänäkin	päivänä	on	tyypillistä,	että	kehitetään	ensin	tuote	ja	sen	jäl-
keen	mietitään,	kuka	voisi	olla	asiakas.	Olisiko	viimein	aika	ajatella	toisin?	
Kiinnostumalla	asiakkaiden	tarpeista	 ja	ottamalla	asiakas	mukaan	kehittä-
miseen	saadaan	vähemmällä	ajan	ja	rahan	hukalla	kehitettyä	asiakkaan	tar-
peita	vastaavia	tuotteita	tai	palveluita.	

”Meillä jokaisella on oma rooli organisaatiossa, mutta me ei olla toisia var-
ten, vaan asiakkaita varten. Menestyvä yritys pystyy omaksumaan ajattelu-
tavan, että kyse on ensisijaisesti asiakkaan ansainnasta sekä sen lisäämises-
tä ja toissijaisesti omasta ansainnasta.” Marko Viljanen

Pidä asiakas lähellä  
ja kuuntele.
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Ravintolabisneksessä	tie	asiakkaan	sydämeen	löydetään	seuraamalla	pieniä	
asioita,	joiden	tiedetään	olevan	merkittäviä	asiakkaalle.	Restamaxin	Korho-
nen	kertoo	ajattelevansa	asioita	asiakkaan	vinkkelistä:	 jos	olisin	itse	täällä	
asiakkaana,	mistä	minä	pitäisin,	millainen	ruoka	olisi	hyvää,	millaiset	asiat	
minuun	 vaikuttavat	 ja	 millaista	 palvelua	 haluaisin	 saada.	 Aika	 simppeliä,	
eikö?	

”Mun mielestä menestyvän konseptin tietty piirre on, että asiakkaiden ja te-
kijöiden välillä ei ole myyntipöytää. Kysymys on siitä, että tehdään asiakkai-
den kanssa.” Ilkka Halava

Vain	muutos	on	pysyvää,	ja	niin	se	lienee	myös	asiakassuhteissa.	Asiakkuus	
elää,	muuttuu	ja	muuttaa	muotoaan.	Rehn	kuvaa	asiakkuutta	luovana	pro-
sessina,	jossa	asiakkuus	luodaan	joka	päivä	uudelleen.	Pitää	tiedostaa,	mitä	
asiakas	tarvitsee	ja	antaa	se	hänelle	–	 ja	olla	 jatkuvasti	mukana	asiakkaan	
muutoksessa.	

”Kun asiakkaissa tapahtuu muutos, niin aina syntyy arvoaukkoja, joihin ei 
vastata. Että kun katsotaan, mitä eläkkeelle jääville tarjotaan kaupallisesti  
– sehän on ihan naurettavaa. Isommalla fontilla vaan kirjoitetaan, mutta 
heidän tilanteeseensa ei olla mun mielestä eläydytty.” Marko Parkkinen



Myynti	 ja	 markkinointi	 ovat	 keskellä	 suurinta	 mullistusta	 sitten	 teollisen	
ajan.	Työntö	vaihtuu	imuun.

”B-to-B-myyjien määrä vähenee kymmenessä vuodessa radikaalisti. USA: 
ssa on tällä hetkellä 18 miljoonaa B-to-B-myyjää ja vuosikymmenen lopulla 
enää 4 miljoonaa. B-to-B-myynti tulee tässä mielessä häviämään. Ylipää-
tänsä koko tämä maisema on semmoinen, jossa markkinointi ja myynti käy 
selkeän transformaatioprosessin läpi. Se on suosittelurakenteita, se on totta 
kai aktiivisia verkostoja, se on tavallaan verkkopohjaista operointia. Asiak-
kuudet syntyy luontaisen dialogin kautta.” Ilkka Halava

Viimeistään	nyt	on	aika	 irrottaa	vanhoista	mielikuvista	 ja	pohtia,	mikä	on	
myynnin	 ja	markkinoinnin	 rooli	 ja	 tehtävä	 omassa	menestymisessämme,	
ja	miten	teemme	viisasta	ja	vaikuttavaa	myyntiä.	Olennaisen	tärkeää	digi-
taalisessa	ajassa	on	imun	synnyttäminen.	Oletko	miettinyt,	missä	sinun	asi-
akkaasi	on?	Mistä	tavoitat	hänet?	Ja	ennen	kaikkea,	miten	ja	mistä	asiakas	
löytää	sinut?	
 
”Softafirman menestys on 80 % myyntiorganisaation ansiota. Tekniikassa 
paras liiketoimintamalli ja paras myyntitapa voittaa. Jenkit on osannut tän 
erittäin hyvin: kymmenestä suurimmasta softafirmasta kahdeksan on Yhdys-
valloista, ja esimerkiksi Oraclella on tosi aggressiivinen myyntiorganisaatio. 
Suomessa myyntityö nähdään likaisena, epärehellisenä, laukkuryssämäise-
nä toimintana, jossa joku huonomoraalinen mies hieman alkoholisoitunee-
na kiertää Suomen maata, suihkii tavaraa ja pettää vaimoa.” Kim Väisänen

Myynnin vaikerrukset  
– miten netti muutti  
myyntimiestä?

”Pitää tulla siiloista ulos. B-to-B-puolen myyntitykit ja myynnin johtajat, ne-
hän ei ole koskaan oikein digannut sitä markkinointia. Ne on huutanut aina 
sinne markkinoinnin suuntaan, että ”kyllä me tehtäis kauppaa, jos te toisitte 
liidejä”, ja markkinointi sanoo, että ”taas me tehtiin kampanja, mutta ei ne 
tehnyt mitään sen eteen”. Ne on aina ollut eri puusta veistettyjä. Ja nyt moni 
yritys on haasteessa sen takia, että myynti ja markkinointi on siiloissa.” Pet-
teri Hakala

Modernissa	myynnissä	ja	markkinoinnissa	pätevät	uudet	lainalaisuudet.

”Kaikkea tekemistäni on ohjannut usko aktiiviseen myyntityöhön. Resepti 
on yksinkertainen: 50 soittoa, johtaa 25 tapaamiseen, johtaa 5 kauppaan. 
Sales strategy for dummies. Toimii kuin lapanen kädessä. Paitsi että ei toimi 
enää. Väitän, että kyse on myynnin fundamentaalisesta muutoksesta, jon-
ka keskeinen syy ei ole huono johtaminen, kilpailun kiristyminen tai heikko 
markkinatilanne, vaan digitalisaation aiheuttama muutos ostokäyttäytymi-
sessä. Ja se on konkretisoitunut viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti 
B2B-markkinassa, enemmän kuin koko kaupallisen netin menneenä 20 vuo-
tena. Digitalisaation ansiosta kaikki tieto on kaikille tarjolla koko ajan ja joka 
paikassa. Jos tiedon lisäksi haluat tukea tai muiden kokemuksia päätöksen-
tekoon, kysyt sitä kätevästi sosiaalisessa mediassa.” Jani Virtanen (Markki-
nointi&Mainonta, Digi tappoi myyntimiehen -blogikirjoitus 23.10.2013)
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“80 prosenttia B2B-ostajista löytää tarvitsemansa tavara- tai palveluntoi-
mittajan itse.” (Aalto yliopisto 2012)

“Ostoprosessin ensimmäisen kahden kolmasosan aikana B2B-ostajat eivät 
halua olla yhteydessä myyjään.” (Marketing Clinic 2012)

Lopeta	 siis	 myyminen	 ja	 mieti,	 miten	 voit	 parhaiten	 auttaa	 asiakastasi.	
Myös	netissä.	Iso	ratas	pyörii	jo.

Vanha	suomalainen	sananlasku	”Kuka	puhuu	paljon,	tekee	vähän”	ei	enää	
pidä	kutiansa.	Ei	riitä,	että	oikeita	ja	hyviä	asioita	vain	tehdään;	tieto	niiden	
tekemisestä	pitää	välittyä	omien	seinien	sisäpuolella	–	ja	vielä	tärkeämpää,	
myös	 niiden	 ulkopuolelle.	 Läpinäkyvyyttä	 odotetaan.	 Pitää	 puhua,	mutta	
asioista,	joilla	on	asiakkaalle	ja	yhteistyökumppaneille	arvoa.	

”Ja nyt kun tulee netti ja digitalisoituminen, niin ihmiset kuvittelee, että vies-
tintä on vaan sitä, että täytetään ne kanavat vaan jollain bullshitillä, vaikka 
tärkeintä on laadukas sisältö.” Marko Parkkinen

Puhu äänellä joka kuullaan.

 

”Asiakkaille puhutaan asiakkaiden kielellä.” Janne Viinikkala

Viljasen	mukaan	asiakkaille	ei	voi	pitää	pelkkiä	juhlapuheita,	vaan	pitää	olla	
aidosti	läsnä.	Hän	haluaa	löytää	töihin	ihmisiä,	jotka	ajattelevat	samalla	ta-
valla,	ja	joilla	on	samanlainen	ymmärrys	ja	into	tehdä	asioita.

”Meillä täytyy olla valtavan hyviä ihmisiä asiakasrajapinnassa. Meillä oli 
yksi tämmönen CRM-case, jossa asiakasvastuullinen oli Rovaniemellä just 
viime viikolla ja se soitteli kun se ajeli sieltä pois. Torstaina oli ensimmäinen 
päivä ja perjantaina toinen päivä, niin se asiakas soitti sille autoon perjan-
tai-iltana: Perkhele, viisi vuotta tehtiin edellisen kumppanin kanssa hommia 
ja nyt te olette kaksi päivää tätä hommaa pyörittänyt ja me ollaan saatu 
enemmän aikaan kuin ne viidessä vuodessa.” Marko Viljanen

Viestintä	pitää	mukauttaa	asiakkaan	mukaan.	Täytyy	oppia	olemaan	avoin,	
rehellinen,	kiinnostunut	ja	ystävällinen.	Joskus	joutuu	puhumaan	myös	vai-
keista	 asioista	 ja	 haastamaankin	 asiakasta.	 Silloinkin	 asiakasta	 pitää	 kun-
nioittaa	ja	muistaa,	kumpaan	suuntaan	raha	kulkee.	

”Nöyrä pitää olla, mutta ei nöyristellä.” Kim Väisänen
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TWIITTAA  
TWITTERISSÄ 
VASTA KUN HALLITSET SÄHKÖPOSTIN JA KALENTERIN. 



ÄLÄ  
VEIVAA.  

”TEE.	 
ÄLÄ	JÄÄ	VEIVAAMAAN.”		 

  KIM	VÄISÄNEN

6. KETTERYYS



Juhani	Lehti	näkee	menestyvissä	yrittäjissä	yhteisen	piirteen.	Tuo	piirre	on	
poikkeuksellinen	 kärsimättömyys,	 joka	 vaikuttaa	 tavallisesta	 ihmisestä	 ai-
van	päättömältä	innostumiselta.	Ideat	halutaan	toteuttaa	heti,	kelloon	kat-
somatta.	Näin	toimien	tuntuu	pääsevän	pisimmälle.	Myös	intuitiolla	on	roo-
linsa	–	se	kertoo	milloin	kannattaa	kääriä	hihat	keskellä	yötä,	ja	milloin	ei.

Ketterät	yritykset	reagoivat	muutoksiin	ja	tekevät	päätöksiä	nopeasti.	Tämä	
vaatii	omanlaista	asennetta	myös	 johtajalta.	 Soraisen	mukaan	nopeaa	or-
ganisaatiota	eletään	24/7.	 Johtajan	 täytyy	olla	 omissa	 liikkeissään	nopea,	
tehdä	useita	ratkaisuja	päivässä	hyvin	nopealla	aikataululla.		

”Takavuosina innovaatiot hukkuivat Nokian organisaatiossa usein moni-
mutkaiseen komiteapäätöksentekoon. Päätöksentekoa on sittemmin tuotu 
alaspäin ihmisille, jotka oikeasti tietävät kustakin asiasta.” Risto Siilasmaa, 
Nokian hallituksen puheenjohtaja (Aamulehti 2.5.2014)

Mene ja tee. 
Nopeiden	kokeilujen	pitäisi	olla	osa	yritysten	arkea.	Uudet	mallit	 viedään	
nopeasti	toiminnaksi,	testataan	ja	pyydetään	palautetta.	Ei	koota	isoja	oh-
jaus-	 ja	 suunnitteluryhmiä,	 vaan	 tehdään	pienellä	 porukalla	 nopeasti	 –	 ja	
otetaan	asiakas	mukaan,	testataan	ja	kehitetään.	Jos	homma	ei	toimi,	luo-
vutaan	 ja	epäonnistutaan	halvalla.	Tämä	vaatii	omien	toimintamallien	 jat-
kuvaa	 kyseenalaistamista,	 kykyä	 vaihtaa	 tarvittaessa	 nopeasti	 suuntaa	 ja	
välillä	epäonnistua.	

”Ja sitten se asenne tulee sieltä taas vastaan loppujen lopulta, että miten 
sä siihen asennoidut. Oletko valmis tsemppaamaan vielä kerran, vaikka on 
tullut turpiin monta kertaa vai luovutatko. Tästähän siinä on loppupeleissä 
kysymys.” Juhani Lehti
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MIKSI KEHITTÄÄ MIKROON  
20 NAPPULAA, JOS ASIAKAS 

KÄYTTÄÄ KAHTA?” 

 



USKALLA.  
”MITEN	SÄ	KASVAT	JOS	SÄ	ET	OLE	ROHKEA?”	 

  JANNE	VIINIKKALA

7. ROHKEUS



Moni	haastattelemamme	johtaja	kokee	olevansa	rohkaisijan	roolissa.	Joh-
tajat	valavat	rohkeutta	joukkoihinsa,	eivät	pelkää	riskejä	tai	epävarmuutta,	
osoittavat	esimerkillään	mallia	ja	heillä	on	hyvä	paineensietokyky.	

Kuitunen	 rohkaisee	 kanssakulkijoitaan	 yleiseen	 rohkeuteen.	 Kehittämisen	
esteenä	on	usein	vain	uskallus	tehdä	asioita	eri	tavalla.	Omien,	pelottomien	
toimintamalliensa	ansiosta	Vincit	on	pystynyt	 tekemään	uusia	 asioita	uu-
sille	asiakkaille	 ja	toimialoille	hyvin	ennakkoluulottomasti.	 Ideoiden	kokei-
lemista	 ja	 hylkäämistä	 ei	 pelätä,	mutta	epäonnistumista	pelätään	–	 ja	 vi-
hataankin.	

”Jos vaan tekee niin kuin on aina ennenkin tehnyt, niin kyllä sen polun pää 
tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin.” Juhani Lehti

Viinikkala	kokee,	että	johtajan	täytyy	olla	valmis	hyppäämään	tuntematto-
maan.	Se	vaatii	asennetta	 ja	sitä,	ettei	ole	menettämisen	pelkoa.	Virheitä	
uskaliaan	matkan	 varrella	 tapahtuu	 varmasti,	mutta	 kun	 epäonnistutaan,	
Viinikkala	on	itse	tukemassa	tekijöitään	ja	kertomassa	omista	virheistään.

Rohkeutta	on	monenlaista.	On	rohkeaa	kyseenalaistaa	asiakkaan	ajatuksia	
ja	 toimintatapoja.	On	 rohkeaa	 sijoittaa	 isoja	 rahoja	 bisnekseen,	 jonka	 tu-
levaisuudesta	ei	tiedä.	On	 rohkeaa	myöntää	epäonnistuneensa	 ja	aloittaa	
uudelleen	alusta.	On	rohkeaa	yrittää.		

Ole rohkea. Uskalla. 
Moni	 toisintekijä	 kertoi	 varastavansa	 ideoita	 ja	 oivalluksia	 muilta.	 Keho-
tamme	myös	 sinua,	 hyvä	 lukijamme,	 varkaisiin.	 Käytä	 julkeasti	 hyväksesi	
tämän	e-bookin	antia	matkalla	menestykseen.	Kulje	silmät	 ja	korvat	auki.	
Pölli	sykähdyttävimmät	asiat,	juuri	sinulle	merkitykselliset.	Uskalla,	irrottele	
ja	kyseenalaista.	

Mekin	teemme	niin.
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Pölli ilolla!



Kuten olemme monin eri tavoin tässä e-bookissa todistelleet, iso ratas pyörii jo.  
Uskomme, että uuden sukupolven yrittäjät tekevät tulevaisuuden menestyksen, sillä he ymmärtävät  

digitalisaation, kokeilujen ja todellisen lisäarvoa synnyttävän verkostoitumisen merkityksen. 

LOPUKSI 

Case
Perustimme	kolmen	yrityksen	 yhteistyönä	 liikunta-alan	mobiiliappseja	
tuottavan	Training	Apps	-startupin.	Puolen	vuoden	ajan	olemme	testan-
neet	sovelluksia	erilaisin	kokeiluin.	Android-softa	julkaistiin	huhtikuussa	
ja	 myös	 iOS-versio	 haluttiin	 myyntiin	 nopeasti.	 Kun	 ohjelmistoyrityk-
semme	resurssit	eivät	enää	taipuneet	aikatauluumme,	 tarvitsimme	ki-
peästi	osaavaa	koodaria.	Soitimme	”kilpailevaan”	ohjelmistoyritykseen,	
mutta	myös	 heidän	 työtilanteensa	 oli	 niin	 tiukka,	 että	 he	 suosittelivat	
meille	toista	softayritystä.	Tapasimme	heidät	heti	seuraavana	työpäivä-
nä,	maanantaina.	Yhteistyö	alkoi	tiistaina	klo	9.00.

Mikä	tässä	kertoo	uudesta	taloudesta?	Bisneksen	oppikirjojen	mukaan	
nämä	yritykset	olisivat	 keskenään	verisesti	 taistelevia	 kilpailijoita.	Kun	
ensimmäiseen	ohjelmistofirmaan	otettiin	 yhteyttä	 torstaina,	meillä	 oli	
loistava,	ammattinsa	osaava	koodari	työssä	tiistaina.	Uudessa	taloudes-
sa	ei	ole	kilpailijoita,	on	vain	potentiaalisia	yhteistyökumppaneita,	jotka	
haluavat	auttaa	kaveria	eteenpäin.

Uusi sukupolvi tietää, mutta se ei pelkästään riitä. Meidän 
on saatava muutkin uuteen talouteen mukaan. On ymmär-
rettävä, että kyse ei ole vain muutoksesta, vaan uudesta 
pysyvästä olotilasta, johon on sopeuduttava. Elämme 
ihan uudenlaisessa taloudessa, uudenlaisessa maailmas-
sa, missä tarvitsemme käänteentekevää ajattelua, joka 
romuttaa teollisen ajan ajattelun. Tarvitaan rohkeutta ja 
ennen kaikkea tekoja. Uudessa taloudessa tehdään yhteis-
työtä yli rajojen, nautitaan työstä, välitetään aidosti ihmi-
sistä, kokeillaan ja testataan nopeasti, sulatetaan turha 
byrokratia ja jäykkyys. Ollaan omia parhaita itsejämme, 
ei pönötetä, ei pöpötetä. Viimeistään nyt pitäisi jokaisen 
yrityksen pohtia, mitä tämä tarkoittaa meidän markkinas-
samme, meidän asiakkaallemme, meidän yrityksellemme. 
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LOPPU.
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