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Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kasvun ja uudistumisen asennetta 
ja kykyä mittaava kysely

Yhteenveto ja havaintoja koronakriisistä yli pääsemiseksi

Teknologiateollisuus ry



Lyhyesti Kasvuvoima-kartoituksesta
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• Kartoitus toteutettiin verkkokyselynä
Teknologiateollisuus ry:n ylimmälle johdolle / 
omistajille 28.1.–13.3.2020.

• Tutkimukseen vastasi 186 henkilöä 118 eri 
yrityksestä.

• Kartoituksen täydennettiin 25.3.–1.4.2020 korona-
aiheisella lisäkyselyllä, joka lähetettiin Kasvuvoima-
kartoitukseen jo vastanneille yrityksille; lisäkyselyyn 
vastasi 59 yritystä. Lisäkyselystä saatiin tietoa 
yritysten kriisinsietokyvystä.

• Kriisi on jo vaikuttanut merkittävällä tavalla yritysten 
toimintaan kaikilla osa-alueilla ja se on myös 
huomioitu kartoituksen analyysissä.

Kasvuvoimakartoitus 2020



Koronakriisistä yli pääseminen edellyttää yrityksiltä kykyä 

panostaa digitalisaatioon ja kehittää toimintaansa aktiivisesti

• Osaajien saatavuus ja rekrytointi
• Aktiivinen myynti ja asiakkaan tarpeiden 

ymmärtäminen
• Operatiivinen toimintamalli- ja tavat sekä 

kulttuuri

• Rahoitus ja taloudellinen kehitys
• Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi
• Kehittämisen (tuotteiden, palveluiden ja 

oman toiminnan) aktiivisuus ja toimintatavat 

3. Asioita, joiden täytyy tapahtua tai 
muuttua, jotta yritys voi saavuttaa 
kasvutavoitteensa pitkällä 
aikavälillä.**

1. Mitkä toiminnot erityisesti 
edistävät kannattavaa kasvua?*

2. Mitkä tekijät vaikuttavat 
erityisesti tulevaan suorituskykyyn 
kriisissä?*

• Rahoitus ja taloudellinen kehitys
• Digitalisaatio (uudet 

liiketoimintamahdollisuudet, toimintamallit ja 
kumppanuudet sekä uudet teknologiat) 

• Kehittämisen (tuotteiden, palveluiden ja 
oman toiminnan) aktiivisuus ja toimintatavat 

*Perustuu kartoituksessa havaittuihin korrelaatioihin.
**Perustuu yritysten omaan arvioon.



Mitkä toiminnot erityisesti 
edistävät kannattavaa kasvua?
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Kasvuvoima-mallin 40 väitteen korrelaatio yrityksen toteutuneeseen kasvukykyyn sekä suorituskykyyn (kasvu + 
kannattavuus). Lineaarinen korrelaatio kertoo kahden muuttujan välisestä riippuvuudesta, mutta syy-
seuraussuhteita siitä ei voi suoraan päätellä. 

Henkilöstön kehittäminen, 
hyvinvointi ja kulttuuri

Kehittämisen (tuotteiden, palveluiden ja 
oman toiminnan) aktiivisuus ja toimintatavat 

Rahoitus ja taloudellinen vahvuus



Kasvuvoima-mallin 
väittämien korrelaatio 
toteutuneeseen 
kasvukykyyn ja  
suorituskykyyn 
(kasvu + kannattavuus)

• Henkilöstön kehittämiseen, 
hyvinvointiin ja kulttuuriin 
liittyvät asiat korreloivat sekä 
toteutuneen että arvioidun 
kasvukyvyn kanssa.

• Kehittämisen (tuotteiden, 
palveluiden ja oman 
toiminnan) aktiivisuus ja 
toimintatavat korreloivat sekä  
toteutuneen kasvukyvyn että  
toteutuneen suorituskyvyn 
kanssa.

• Rahoituksella ja taloudellisella 
vahvuudella on kartoituksen 
mukaan ja odotetusti vahva 
korrelaatio toteutuneeseen 
kasvukykyyn ja 
suorituskykyyn. 

KASVUVOIMA: vaikuttavuusanalyysi / lineaarinen korrelaatio
Kaikki 

yritykset

n = 118 n = 118 n = 118

Lineaarinen korrelaatio, lajitteluperuste edellisen 12 kk suorituskyky (kasvu + kannattavuus) ka = 3,5 Kasvukyky toteutunut 12 kk
Suorituskyky toteutunut 12 

kk (kasvu + kannattavuus)

Res1
Liiketoimintamme kannattavuus ja taserakenne sekä osakkeenomistajamme, rahoittajamme ja hallituksemme mahdollistavat tarvittavan 

rahoituksen kasvullemme
3,7

Hen1 Suhtaudumme intohimoisesti henkilöstömme hyvinvointiin ja pyrimme aktiivisesti kehittymään työnantajana 4,0

Keh4 Teemme nopeita ja ketteriä kokeiluja ilman syyttelyn pelkoa huonoista päätöksistä 3,4

Keh5 Tuote- ja palvelukehityksemme on nopeaa ja asiakaslähtöistä 3,5

Hen2 Yrityksessämme on positiivinen kasvupyrkimyksiä tukeva kulttuuri 3,7

Keh2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä organisaatiomme eri osien välillä pyrimme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen 3,5

Keh1 Kehitämme intohimoisesti tuotteita ja palveluita sekä etsimme jatkuvasti parempia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,7

Tek4
Etsimme jatkuvasti uusia digitalisaatiota hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia toimimalla aktiivisesti kumppaneidemme ja ulkoisten 

verkostojen kanssa
3,1

Hen5 Työnantajamielikuvamme on hyvä; yritystämme pidetään haluttuna ja kiinnostavana työnantajana 3,6

Tek5 Ymmärrämme hyvin uusien teknologioiden (IOT:n, tekoälyn, lohkoketjujen jne.) mahdollisuudet liiketoimintamme uudistajina 3,0

Tek1 IT-järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä ja tukevat hyvin sekä yrityksemme tavoitteiden saavuttamista että henkilöstömme päivittäistä työtä 3,6

Su4 Suosimme yhteisiin kasvutavoitteisiin perustuvia tiimipohjaisia kannustimia 2,8

Hen3 Työntekijöitämme kannustetaan ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään toimintaa luovasti ja rohkeasti, yhteisiä arvoja kunnioittaen 4,0

Res4 Käytämme riittävästi aikaa kasvuhankkeiden edistämiseen kaikilla organisaatiomme tasoilla 3,1

Keh3 Valitsemme kuhunkin kehitystarpeeseen sopivimman toteutustavan (projektit, ketterän kehityksen, linjavastuut, kokeilut tms.) 3,2

Res5 Tuote- ja palvelutarjoomamme on hyvässä kunnossa ja mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kasvun 3,5

Toi1 Avainprosessimme, toimintatapamme ja sopimuksemme ovat käytännöllisiä, yksinkertaisia ja strategiaamme tukevia 3,7

Tek3 Kehitämme tuotteitamme, palvelujamme ja liiketoimintamalliamme muokkaamalla niitä digitalisaation keinoin 3,4

Toi5 Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme kasvun edellyttämällä tavalla 3,8

Toi3 Strategisista tavoitteista on johdettu selkeät toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä tekemistä 3,4

Ohj4 Teemme faktapohjaisia päätöksiä dataa ja analytiikkaa hyödyntäen 3,4

Tek2 Tehostamme systemaattisesti sisäisiä toimintatapojamme tietotekniikan ja digitalisoinnin avulla 3,5

Ohj5 Yrityksemme hallitus osallistuu aktiivisesti kasvun ja uudistumisen tukemiseen 3,3

Su5 Tavoittelemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua 3,6

As1 Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen on kaiken toimintamme ydin 4,6

Res3 Toimitusketjumme, tuotantomme ja toimitilamme ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat kasvun 3,6

Toi4 Pyrimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan toistuvia tehtäviä ja raportointia 3,8

As5 Myyntitoimintamme on aktiivista ja kasvuhakuista 3,5

Toi2
Toimintamme ja sen tulokset ovat läpinäkyviä kaikille, minkä ansiosta kaikki työntekijämme voivat osallistua menestyksemme 

rakentamiseen
3,5

As4 Markkinointimme on aktiivista, ajanmukaista ja luovasti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävää 3,1

Res2 Yrityksessämme on riittävästi ammattitaitoisia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä 3,5

Su3 Tavoitteemme, budjettimme ja liiketoimintamittaristomme kytkeytyvät strategiaan ja kasvuhankkeisiin 3,7

As2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa etsimme uusia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,5

Ohj1 Organisaatiomme on matala ja tarkoituksenmukainen, ja teemme päätöksiä nopeasti ja ketterästi 4,2

Su1 Yrityksemme omistajat ja ylin johto ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin, jotka näkyvät strategian sisällössä ja tavoitteissa 3,9

Ohj2 Muokkaamme henkilöiden rooleja ja vastuita joustavasti tarpeen mukaan 3,7

Hen4 Johtajamme edistävät kulttuuriamme ja strategiaamme päivittäin omalla esimerkillään ja  toiminnallaan 3,8

Su2 Koko yrityksemme tuntee ja ymmärtää yrityksemme tarkoituksen, vision ja strategian sekä niiden käytännön vaikutukset 3,3

As3 Markkinoinnin ja myynnin strateginen merkitys kasvun synnyttäjänä ymmärretään kaikkialla organisaatiossamme 3,5

Ohj3
Miellämme organisaatiomme ulottuvan myös yrityksemme ulkopuolelle ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme, kumppaneidemme ja 

muiden sidosryhmiemme kanssa
3,7



Mitkä tekijät vaikuttavat erityisesti 
tulevaan suorituskykyyn kriisissä?
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Kasvuvoima-mallin 40 väitteen korrelaatio tulevan kokonaissuorituskyvyn (kasvu + kannattavuus + 
koronakriisinsietokyky) kanssa. Lineaarinen korrelaatio kertoo kahden muuttujan välisestä riippuvuudesta, mutta 
syy-seuraussuhteita siitä ei voi suoraan päätellä. 

Rahoitus ja taloudellinen vahvuus

Digitalisaatio (uudet 
liiketoimintamahdollisuudet, toimintamallit 
ja kumppanuudet sekä uudet teknologiat) 

Kehittämisen (tuotteiden, palveluiden ja 
oman toiminnan) aktiivisuus ja toimintatavat 



Kasvuvoima-mallin väittämien 
korrelaatio itse arvioituun 
tulevaan suorituskykyyn (kasvu + 
kannattavuus + 
koronakriisinsieto)

KASVUVOIMA: vaikuttavuusanalyysi / lineaarinen korrelaatio
Kaikki 

yritykset

n = 118 n = 59 n = 59

Lineaarinen korrelaatio, lajitteluperuste: arvioitu tuleva kokonaissuorituskyky ka = 3,5
Kriisinsietokyky (oma 

arvio: korona)

Suorituskyky

(oma arvio: kasvu, 

kannattavuus, korona)

Res1
Liiketoimintamme kannattavuus ja taserakenne sekä osakkeenomistajamme, rahoittajamme ja hallituksemme mahdollistavat tarvittavan 

rahoituksen kasvullemme
3,7

Tek4
Etsimme jatkuvasti uusia digitalisaatiota hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia toimimalla aktiivisesti kumppaneidemme ja ulkoisten 

verkostojen kanssa
3,1

Keh3 Valitsemme kuhunkin kehitystarpeeseen sopivimman toteutustavan (projektit, ketterän kehityksen, linjavastuut, kokeilut tms.) 3,2

Tek2 Tehostamme systemaattisesti sisäisiä toimintatapojamme tietotekniikan ja digitalisoinnin avulla 3,5

As5 Myyntitoimintamme on aktiivista ja kasvuhakuista 3,5

Toi5 Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme kasvun edellyttämällä tavalla 3,8

Res5 Tuote- ja palvelutarjoomamme on hyvässä kunnossa ja mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kasvun 3,5

Toi3 Strategisista tavoitteista on johdettu selkeät toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä tekemistä 3,4

Tek3 Kehitämme tuotteitamme, palvelujamme ja liiketoimintamalliamme muokkaamalla niitä digitalisaation keinoin 3,4

As4 Markkinointimme on aktiivista, ajanmukaista ja luovasti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävää 3,1

Keh1 Kehitämme intohimoisesti tuotteita ja palveluita sekä etsimme jatkuvasti parempia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,7

Keh4 Teemme nopeita ja ketteriä kokeiluja ilman syyttelyn pelkoa huonoista päätöksistä 3,4

Tek5 Ymmärrämme hyvin uusien teknologioiden (IOT:n, tekoälyn, lohkoketjujen jne.) mahdollisuudet liiketoimintamme uudistajina 3,0

Toi4 Pyrimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan toistuvia tehtäviä ja raportointia 3,8

Ohj5 Yrityksemme hallitus osallistuu aktiivisesti kasvun ja uudistumisen tukemiseen 3,3

Hen2 Yrityksessämme on positiivinen kasvupyrkimyksiä tukeva kulttuuri 3,7

Keh2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä organisaatiomme eri osien välillä pyrimme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen 3,5

Tek1 IT-järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä ja tukevat hyvin sekä yrityksemme tavoitteiden saavuttamista että henkilöstömme päivittäistä työtä 3,6

Ohj3
Miellämme organisaatiomme ulottuvan myös yrityksemme ulkopuolelle ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme, kumppaneidemme ja 

muiden sidosryhmiemme kanssa
3,7

Ohj4 Teemme faktapohjaisia päätöksiä dataa ja analytiikkaa hyödyntäen 3,4

Ohj2 Muokkaamme henkilöiden rooleja ja vastuita joustavasti tarpeen mukaan 3,7

As3 Markkinoinnin ja myynnin strateginen merkitys kasvun synnyttäjänä ymmärretään kaikkialla organisaatiossamme 3,5

Su5 Tavoittelemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua 3,6

Su4 Suosimme yhteisiin kasvutavoitteisiin perustuvia tiimipohjaisia kannustimia 2,8

Hen1 Suhtaudumme intohimoisesti henkilöstömme hyvinvointiin ja pyrimme aktiivisesti kehittymään työnantajana 4,0

Hen3 Työntekijöitämme kannustetaan ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään toimintaa luovasti ja rohkeasti, yhteisiä arvoja kunnioittaen 4,0

Su1 Yrityksemme omistajat ja ylin johto ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin, jotka näkyvät strategian sisällössä ja tavoitteissa 3,9

Toi1 Avainprosessimme, toimintatapamme ja sopimuksemme ovat käytännöllisiä, yksinkertaisia ja strategiaamme tukevia 3,7

Hen5 Työnantajamielikuvamme on hyvä; yritystämme pidetään haluttuna ja kiinnostavana työnantajana 3,6

Toi2 Toimintamme ja sen tulokset ovat läpinäkyviä kaikille, minkä ansiosta kaikki työntekijämme voivat osallistua menestyksemme rakentamiseen 3,5

As2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa etsimme uusia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,5

Res4 Käytämme riittävästi aikaa kasvuhankkeiden edistämiseen kaikilla organisaatiomme tasoilla 3,1

Keh5 Tuote- ja palvelukehityksemme on nopeaa ja asiakaslähtöistä 3,5

Su3 Tavoitteemme, budjettimme ja liiketoimintamittaristomme kytkeytyvät strategiaan ja kasvuhankkeisiin 3,7

Res3 Toimitusketjumme, tuotantomme ja toimitilamme ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat kasvun 3,6

Su2 Koko yrityksemme tuntee ja ymmärtää yrityksemme tarkoituksen, vision ja strategian sekä niiden käytännön vaikutukset 3,3

As1 Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen on kaiken toimintamme ydin 4,6

Hen4 Johtajamme edistävät kulttuuriamme ja strategiaamme päivittäin omalla esimerkillään ja  toiminnallaan 3,8

Res2 Yrityksessämme on riittävästi ammattitaitoisia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä 3,5

Ohj1 Organisaatiomme on matala ja tarkoituksenmukainen, ja teemme päätöksiä nopeasti ja ketterästi 4,2

• Rahoituksella ja taloudellisella vahvuudella 
on kartoituksen mukaan vahvin korrelaatio 
arvioituun tulevaan suorituskykyyn.

• Digitalisaatio (uudet 
liiketoimintamahdollisuudet, toimintamallit 
ja kumppanuudet sekä uudet teknologiat) 
korreloi Kasvuvoima-mallin osa-alueista 
selvimmin tulevan suorituskyvyn kanssa.

• Myös kehittämisen (tuotteiden, palveluiden 
ja oman toiminnan) aktiivisuus ja 
toimintatavat korreloivat tulevan 
suorituskyvyn kanssa. 

• Vaikka yritykset ovat arvioineet kaikessa 
toiminnassaan korkeimmalle 
asiakaslähtöisyyden, sen korrelaatio 
kokonaissuorituskykyyn ei ole merkittävä, 
eikä se yksin turvaa yrityksen menestystä.

• Digitalisaation yhteys kasvukykyyn ja 
kannattavuuteen ei tuloksien perusteella ole 
yhtä ilmeinen kuin yhteys tulevaan 
suorituskykyyn.



Pidemmän aikavälin 
kasvutavoitteiden saavuttamiseen 
vaikuttavat tekijät
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Osaajien saatavuus ja rekrytointi

Aktiivinen myynti, asiakkaan tarpeiden 
ymmärtäminen, uudet asiakkuudet

Operatiivisen toimintamallin- ja tapojen 
sekä kulttuurin kehitys

* Avoin kysymys: Nimeä 1–3 asiaa, joiden täytyy tapahtua tai muuttua, jotta yrityksenne voi saavuttaa 
kasvutavoitteensa. Kysymys esitetty ennen koronakriisiä, joten vastaukset kuvaavat pidemmän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamista.



• Avoin kysymys: "Nimeä 1–
3 asiaa, joiden täytyy 
tapahtua tai muuttua, jotta 
yrityksenne voi saavuttaa 
kasvutavoitteensa”.

• Vapaamuotoisten 
kommenttien perusteella 
oman operatiivisen 
toimintamallin ja kulttuurin 
kehittämisen merkitys on 
kasvanut verrattuna 
vuoteen 2019.

• Kysymys esitetty yrityksille 
ennen koronakriisiä, joten 
vastaukset kuvaavat 
pidemmän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamista.

Kasvutavoitteiden saavuttamisen edellytykset

"Nimeä 1 - 3 asiaa, joiden täytyy tapahtua tai muuttua, jotta yrityksenne voi saavuttaa kasvutavoitteensa"

MAININNAT AVOIMISSA KOMMENTEISSA 2020 ja 2019 (% / kpl)

Työvoiman saatavuus, rekrytointi 15,9 % 34 17,2 % 69

Aktiivinen myynti, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, uudet asiakkuudet, jakelutien kehitys 13,6 % 29 12,2 % 49

Operatiivisen toimintamallin / -tapojen ja kultturin kehitys 13,1 % 28 7,0 % 28

Ulkoiset tekijät (tullit, kansainvälisen kaupan esteet, regulaatio, suhdanteet) 12,6 % 27 12,2 % 49

Tuote- ja palvelukehitys (ja -portfolion hallinta) 10,7 % 23 8,0 % 32

Rahoitus (kassavirta, tulos, ulkoinen rahoitus, avustukset) 5,1 % 11 5,0 % 20

Investoinnit, tuotanto- ja toimitilat 4,7 % 10 6,2 % 25

Kansainvälistyminen 4,7 % 10 2,0 % 8

Henkilöstön kehittäminen (osaaminen, kielitaito, motivointi) 4,2 % 9 4,7 % 19

Markkinointi, tuotteistaminen, hinnoittelu 3,7 % 8 4,2 % 17

Tehostaminen ja tuloksen parantaminen 3,3 % 7 4,2 % 17

Digitalisaatio, automatisointi, tietojärjestelmät ja teknologian kehitys 3,3 % 7 4,2 % 17

Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, hyvä johtaminen 1,4 % 3 2,2 % 9

Laatu ja toimitusvarmuus 0,9 % 2 2,0 % 8

Strategian kirkastaminen, jalkauttaminen ja viestintä 0,9 % 2 1,7 % 7

Uuden liiketoiminnan kehitys, partnerointi 0,9 % 2 1,7 % 7

Ympäristötietoisuuden muuttuminen liiketoiminnaksi, kiertotalous 0,5 % 1 1,2 % 5

Toimitusketjun kapasiteetti, raaka-aineiden / alihankintojen saatavuus ja hinta 0,5 % 1 1,0 % 4

Oma kapasiteetti, tuotannon suunnittelu 0,0 % 0 1,7 % 7

Yritysjärjestelyt 0,0 % 0 1,2 % 5

Muu 1,4 % 3 1,5 % 6

214 402

2020 2019
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Lisämateriaaleja ja tausta-aineistoa
• Taustatietoa kartoituksesta

• Kasvuvoima-kartoituksen osat

• Kasvuvoima-mallin esittely

• Kasvuvoima-analyysi teema-aluettain

• Koronakriisi ja kriisinsietokyky

• Korona-lisäkyselyn tulokset
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Taustatietoa Kasvuvoimakartoituksesta
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• Kartoitus toteutettiin verkkokyselynä Teknologiateollisuus ry:n
ylimmälle johdolle / omistajille 28.1.–13.3.2020.

• Tutkimukseen vastasi 186 henkilöä 118 eri yrityksestä; 
toimitusjohtaja osallistui kartoitukseen 87 % yrityksistä.

• Kartoituksella selvitettiin yritysten

• kasvuun liittyviä näkeymyksiä, tavoitteita ja tuloksia,

• kasvukykyyn vaikuttavia toimintatapoja  ja valmiuksia sekä
• ajatuksia kasvun mahdollistavista kehitystarpeista.

• Kartoituksen täydennettiin 25.3.–1.4.2020 korona-aiheisella 
lisäkyselyllä, joka lähetettiin Kasvuvoima-kartoitukseen jo 
vastanneille yrityksille; lisäkyselyyn vastasi 59 yritystä.

• Koko kyselyn tulosten lisäksi kukin kartoitukseen osallistunut yritys 
sai oman räätälöidyn analyysin oman yrityksensä tuloksista.  

• Kartoitus tehtiin nyt koko Suomessa toisen kerran ja sen 
toteutti Straquest Oy.

Kasvuvoimakartoitus 2020



Kasvuvoima-kartoituksen osat

157.5.2020 Teknologiateollisuus

1. Taustatiedot

• Yrityksen (nimi), koko, toimiala, kansainvälistymisaste

• Vastaajan rooli ja tehtävä yrityksessä

2. Kasvuvoima-kartoitus

• Arvio 8 x 5 toteamuksen paikkaansapitävyydestä omassa yrityksessä (asteikko 1-5)

3. Kysymyksiä kasvusta

• Strategisen osaamisen kehittäminen

• Tavoiteltava kasvun vauhti ja lähteet

• Yrityksen kasvukyky: toteutunut edelliset 12 kk ja arvio tulevista 24 kk

• Yrityksen kannattavuus: toteutunut edelliset 12 kk ja arvio tulevista 24 kk

• Yrityksen tilanne eri trendeihin liittyen

• Panostukset data hyödyntäviin ratkaisuihin

4. Avoimet kysymykset

• 1-3 asiaa, joiden täytyy tapahtua tai muuttua, jotta yritys voi saavuttaa kasvutavoitteet

• Sana on vapaa

5. Korona-lisäkysely

• Koronakriisin vaikutukset toimintaan (raaka-aineiden saatavuus, kumppaniverkosto, 
tilauskanta, operatiivinen toimintakyky, taloudellinen toimintakyky)

• Vaikutus liikevaihtoon seuraavan 12 kk aikana

• Julkistettujen rahoitus- ja avustustoimien hyöty

• Arvio yrityksen kyvystä selvitä koronakriisin haasteista



ASIAKAS
• Asiakas kaiken keskiössä
• Markkinan jatkuva tutkiminen ja

yhteistyön etsiminen

• Markkinoinnin strateginen rooli
• Aktiivinen, systemaattinen ja luova 

markkinointi
• Aktiivinen ja kasvuhakuinen myynti

SUUNTA
• Ylimmän johdon sitoutuminen 

kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin
• Strategian selkeys ja yhdenmukaisuus

• Tavoitteiden ja mittareiden yhdenmukaisuus
• Tiimipohjaiset kannustimet
• Kestävää kehitystä tukevat kasvutavoitteet

KEHITYSTYÖ
• Asiakasarvo intohimona
• Yhteistyö yli organisaation toimintojen
• Tilanteeseen sopivat kehitysmenetelmät
• Kokeilemalla kehittämisen kulttuuri
• Nopea ja asiakaslähtöinen tuote- ja 

palvelukehitys

TEKNOLOGIA
• Tarkoituksenmukaiset IT-järjestelmät
• Oman toiminnan tehostaminen 

digitalisoimalla

• Asiakasarvon kehittäminen digitalisaation 
avulla

• Uusien liiketoimintamallien etsiminen 
digitalisaation keinoin

• Uusien teknologioiden ymmärrys

HENKILÖSTÖ
• Työntekijöiden hyvinvointi
• Positiivinen kasvun kulttuuri
• Valtuuttaminen ja luottamus
• Johtajat roolimalleina
• Työnantajamielikuva ja haluttavuus 

työnantajana

OHJAUSRAKENTEET
• Matala organisaatio ja ketterä päätöksenteko
• Joustavat roolit
• Aktiivinen ulkoinen yhteistyö
• Faktapohjainen päätöksenteko
• Aktiivinen ja kasvua tukeva hallitus

TOIMINTATAVAT
• Yksinkertaiset toimintaprosessit
• Läpinäkyvyys yli koko organisaation
• Selkeät toiminnan periaatteet
• Yksinkertaistaminen intohimona
• Operatiivisen toimintamallin jatkuva 

kehittäminen

RESURSSIT
• Kasvua tukevat rahoitusmahdollisuudet
• Osaava ja motivoitunut henkilöstö
• Optimoidut operatiiviset resurssit
• Riittävä ajankäyttö kasvun edistämiseen
• Vahva tuote- ja palvelutarjooma

Kasvuvoima-mallin esittely

KASVUVOIMA-MALLI, © STRAQUEST 2017

• Kasvuvoima-malli tarkastelee yrityksen toimintaa eri näkökulmista, hyödyntäen yleisesti
tunnistettuja kasvu- ja uudistumiskykyä tukevia toimintatapoja, käytänteitä ja rakenteita.

• Malli toimii kehyksenä toimintatapojen tarkemmalle arvioinnille: Mikä omassa yrityksessämme on 
tärkeää kasvu- ja uudistumiskyvyn turvaamiseksi? Näemmekö asiat yrityksessä samalla tavoin?



Kasvuvoima-analyysi teema-alueittain

• Yritysten vastaukset teema-
alueittain (n=118 yritystä).

• Henkilöstöön ja ohjaus-
rakenteisiin liittyvät
arviointikohdat oli arvioitu
vahvimmiksi.

• Vuoteen 2019 verrattuna
eniten kehitystä on 
havaittavissa digitalisaatioon
ja teknologiaan liittyen, 
mutta osa-alueen toteamat
on edelleen arvioitu heikosti
paikkaansa pitäviksi.

Kuinka hyvin seuraavat toteamat 
kuvaavat yritystänne?

5 = Erittäin paljon
4 = Paljon
3 = Jonkin verran
2 = Hieman
1 = Ei lainkaan

Asiakas

Henkilöstö

Suunta

Ohjaus-
rakenteet

Kehitystyö

Toiminta-
tavat

Teknologia

Resurssit

STRAQUEST

As1 Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen on kaiken toimintamme ydin 4,6

As2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa etsimme uusia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,5

As3 Markkinoinnin ja myynnin strateginen merkitys kasvun synnyttäjänä ymmärretään kaikkialla organisaatiossamme 3,5

As4 Markkinointimme on aktiivista, ajanmukaista ja luovasti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävää 3,1

As5 Myyntitoimintamme on aktiivista ja kasvuhakuista 3,5

Hen1 Suhtaudumme intohimoisesti henkilöstömme hyvinvointiin ja pyrimme aktiivisesti kehittymään työnantajana 4,0

Hen2 Yrityksessämme on positiivinen kasvupyrkimyksiä tukeva kulttuuri 3,7

Hen3 Työntekijöitämme kannustetaan ratkaisemaan ongelmia ja kehittämään toimintaa luovasti ja rohkeasti, yhteisiä arvoja kunnioittaen 4,0

Hen4 Johtajamme edistävät kulttuuriamme ja strategiaamme päivittäin omalla esimerkillään ja  toiminnallaan 3,8

Hen5 Työnantajamielikuvamme on hyvä; yritystämme pidetään haluttuna ja kiinnostavana työnantajana 3,6

Su1 Yrityksemme omistajat ja ylin johto ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin, jotka näkyvät strategian sisällössä ja tavoitteissa 3,9

Su2 Koko yrityksemme tuntee ja ymmärtää yrityksemme tarkoituksen, vision ja strategian sekä niiden käytännön vaikutukset 3,3

Su3 Tavoitteemme, budjettimme ja liiketoimintamittaristomme kytkeytyvät strategiaan ja kasvuhankkeisiin 3,7

Su4 Suosimme yhteisiin kasvutavoitteisiin perustuvia tiimipohjaisia kannustimia 2,8

Su5 Tavoittelemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua 3,6

Ohj1 Organisaatiomme on matala ja tarkoituksenmukainen, ja teemme päätöksiä nopeasti ja ketterästi 4,2

Ohj2 Muokkaamme henkilöiden rooleja ja vastuita joustavasti tarpeen mukaan 3,7

Ohj3 Miellämme organisaatiomme ulottuvan myös yrityksemme ulkopuolelle ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa 3,7

Ohj4 Teemme faktapohjaisia päätöksiä dataa ja analytiikkaa hyödyntäen 3,4

Ohj5 Yrityksemme hallitus osallistuu aktiivisesti kasvun ja uudistumisen tukemiseen 3,3

Keh1 Kehitämme intohimoisesti tuotteita ja palveluita sekä etsimme jatkuvasti parempia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme 3,7

Keh2 Tekemällä aktiivista yhteistyötä organisaatiomme eri osien välillä pyrimme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen 3,5

Keh3 Valitsemme kuhunkin kehitystarpeeseen sopivimman toteutustavan (projektit, ketterän kehityksen, linjavastuut, kokeilut tms.) 3,2

Keh4 Teemme nopeita ja ketteriä kokeiluja ilman syyttelyn pelkoa huonoista päätöksistä 3,4

Keh5 Tuote- ja palvelukehityksemme on nopeaa ja asiakaslähtöistä 3,5

Toi1 Avainprosessimme, toimintatapamme ja sopimuksemme ovat käytännöllisiä, yksinkertaisia ja strategiaamme tukevia 3,7

Toi2 Toimintamme ja sen tulokset ovat läpinäkyviä kaikille, minkä ansiosta kaikki työntekijämme voivat osallistua menestyksemme rakentamiseen 3,5

Toi3 Strategisista tavoitteista on johdettu selkeät toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä tekemistä 3,4

Toi4 Pyrimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan toistuvia tehtäviä ja raportointia 3,8

Toi5 Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme kasvun edellyttämällä tavalla 3,8

Tek1 IT-järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä ja tukevat hyvin sekä yrityksemme tavoitteiden saavuttamista että henkilöstömme päivittäistä työtä 3,6

Tek2 Tehostamme systemaattisesti sisäisiä toimintatapojamme tietotekniikan ja digitalisoinnin avulla 3,5

Tek3 Kehitämme tuotteitamme, palvelujamme ja liiketoimintamalliamme muokkaamalla niitä digitalisaation keinoin 3,4

Tek4 Etsimme jatkuvasti uusia digitalisaatiota hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia toimimalla aktiivisesti kumppaneidemme ja ulkoisten verkostojen kanssa 3,1

Tek5 Ymmärrämme hyvin uusien teknologioiden (IOT:n, tekoälyn, lohkoketjujen jne.) mahdollisuudet liiketoimintamme uudistajina 3,0

Res1 Liiketoimintamme kannattavuus ja taserakenne sekä osakkeenomistajamme, rahoittajamme ja hallituksemme mahdollistavat tarvittavan rahoituksen kasvullemme 3,7

Res2 Yrityksessämme on riittävästi ammattitaitoisia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä 3,5

Res3 Toimitusketjumme, tuotantomme ja toimitilamme ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat kasvun 3,6

Res4 Käytämme riittävästi aikaa kasvuhankkeiden edistämiseen kaikilla organisaatiomme tasoilla 3,1

Res5 Tuote- ja palvelutarjoomamme on hyvässä kunnossa ja mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kasvun 3,5

3,22

3,17

3,61

3,91

3,24

3,76

3,55

3,43



• Kasvuvoima 2020 -kartoituksen korona-lisäkyselyyn vastasi 59 yritystä, 
joista kaikki olivat aikaisemmin vastanneet Kasvuvoima-kartoitukseen. 

• Koronaviruksen aiheuttama kriisi on jo vaikuttanut merkittävällä tavalla 
yritysten toimintaan kaikilla osa-alueilla. 

• Yrityksistä 45 % yrityksistä kertoo liikevaihtonsa pienenevän seuraavan 12 kk 
aikana ja vain 10 % yrityksistä uskoo, että koronakriisi ei vaikuta 
negatiivisesti aikaisempiin ennusteisiin verrattuna. 

• Suurin osa yrityksistä (72 %) uskoo, että yrityksellä on melko hyvät kyvyt 
selviytyä koronakriisin haasteista. 12 % yrityksistä arvioi oman 
selviytymiskykynsä heikoksi. 

Koronakriisi ja kriisinsietokyky 
(tilanne 1.4.2020) 



Korona-lisäkyselyn tulokset 
(tilanne 1.4.2020) 

Kuinka koronakriisi on vaikuttanut seuraaviin asioihin 

yrityksessänne?

Heikentänyt 

merkittävästi

Heikentänyt 

jonkin verran

Heikentänyt 

hieman
Ei vaikutusta Parantanut

Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus 3 % 21 % 33 % 43 % 0 %

Kumppaniverkoston toimivuus 2 % 21 % 43 % 34 % 0 %

Tilauskannan kehitys 20 % 18 % 25 % 31 % 7 %

Operatiivinen toimintakyky 3 % 8 % 51 % 36 % 2 %

Taloudellinen toimintakyky 10 % 23 % 28 % 38 % 2 %

Liikevaihto 

pienenee

Kasvu heikkenee 

merkittävästi

Kasvu heikkenee  

hieman
Ei vaikutusta Kasvu voimistuu

Miten arvioit koronakriisin vaikuttavan seuraavan 12 kk 

aikana yrityksenne liikevaihtoon (verrattuna 

aiempiin ennusteisiinne)?

44 % 26 % 20 % 5 % 5 %

Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

Kuinka hyödyllisiä ja riittäviä julkistetut rahoitus- ja 

avustustoimet ovat yrityksellesi?
20 % 28 % 41 % 8 % 3 %

Heikko Melko hyvä Hyvin vahva

Minkälaiseksi arvioit yrityksenne kyvyn selviytyä 

koronakriisin aiheuttamista haasteista?
11,5 % 70,5 % 18,0 %
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