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Tiivistelmä – Abstract 

Tutkielma käsittelee tyttären strategiakonfliktia suhteessa emoon ja sen 

omistajakonserneihin. Tutkielman taustateoriana on strategiateoria ja siitä erityisesti 

Porterin teoria sekä Mintzbergin ja Whittingtonin koulukunta-ajattelu. Lisäksi 

analyysissä operoidaan myös valtaproblematiikkaan liittyvällä kirjallisuudella, josta 

esille nostetaan mm. Foucault´n valta-analyysia ja Machiavellin johtamiseen liittyviä 

käsitteitä.   

 

Työn tieteellinen taustakäsitys on modernin ja postmodernin välimaastossa. Metodina 

käytetään narratiivisuutta, jolla konstruoidaan empiria. Narratiivisuuden alalajina on 

autoetnografia. Tarina analysoidaan tekstintulkinnallisella metodilla.  

 

Konfliktin etymologia juontaa siitä, että tytär sijaitsee eri toimialan sisällä eikä ole 

omistajiensa ydinliiketoimintaa. Tyttäreltä puuttuu itsenäinen päätösvalta ja sillä on 

liian pienet toiminnan resurssit. Se ei pysty kehittymään omistajiensa omistuksessa, 

koska sen päätökset eivät etene.  
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1. JOHDANTO  
 

 

Taloustieteellistä strategiateoriaa on luotu paljolti isojen yhtiöiden menestymisen 

näkökulmasta. Monia yhtiöitä sisällään pitävien konsernien strategisesti hyödyllisiä 

suhteita tytäryhtiöihinsä käsitellään strategiakirjallisuudessa yleisimmin ison toimijan eli 

konserniyhtiön näkökulmasta. Myös käytännön liike-elämässä konserni, joka omistaa 

pieniä yrityksiä, katsoo asioita ison toimijan näkökulmasta. 

 

Suomessa on toteutettu viimeisen vuosikymmenen aikana lukuisia yritysostoja, joiden 

myötä moni pieni yritys on ”ajautunut” kokonaan eri toimialan sisään. Tällaisessa 

tilanteessa omistaja saattaa kahlita pienen yrityksen päätöksentekoa ja olla käytännössä 

jarruna tytäryhtiön menestymisen kehittämisessä. Konsernin eli yritystoiminnan 

kokonaisuuden kannalta tämä voi olla järkevää, mutta samalla tytäryhtiön menestyvän 

liiketoiminnan edellytykset pienenevät. Pahimmillaan tällainen tytäryhtiö lakkautetaan 

kokonaan. Osassa tapauksista tytäryhtiöillä olisi paremmin hoidettuna ollut hyvät 

liiketaloudellisen menestymisen mahdollisuudet. Kun tytäryhtiö on sellaisen emon 

omistuksessa, jossa tytär ei pääse kehittymään, vaan emon oma toiminta menee aina ohi ja 

tyttären toiminnalle on tästä pahimmillaan jopa haittaa, voidaan puhua 

strategiakonfliktista. Konflikti johtuu nimenomaan erilaisista positioista, joissa tytär ja emo 

toimivat.  

 

Pienen yrityksen problematiikka osana isoa konsernia on vähän tutkittu alue yrityksen 

taloustieteessä ja johtamistutkimuksessa. Parhaimmillaan tältä alueelta saatu tutkimustieto 

käynnistäisi keskustelua ja suodattuisi hiljalleen myös vallitseviin työelämän käytäntöihin. 

Isot konsernit tulisivat tietoisemmiksi pienistä yhtiöistään ja näiden 

kehittämismahdollisuuksista. Tämä voisi osaltaan myös edesauttaa pienyritysten 

syntymistä ja menestymistä. 

 

Tämä Jyväskylän yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan johtamisen tieteenalaan kuuluva 

pro gradu –opinnäytetyö pyrkii osaltaan lisäämään teoreettista tietämystä pienen yrityksen 

problematiikasta osana isompaa yhtiötä. Tässä tutkielmassa käsitellään tyttären eli 

tytäryhtiön tai tarkemmin ottaen toiminimen strategiakonfliktia suhteessa emoon eli 
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emoyhtiöön ja konserniin ja tämän omistajakonserniin.  Molemmat omistajakonsernit 

pitävät sisällään monia tytäryhtiöitä.  

 

KUVIO 1 Tyttären, emon ja konsernien suhteet tarinan alussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytär     Emo          1. konserni                                    2. konserni 

 

Tutkielma käsittelee strategiakonfliktin ilmenemistä tyttären kannalta, ei emon tai 

konsernien kannalta. Tutkielman tekijä on tutkimuksen kohteena olevan tyttären 

palveluksessa, asemaltaan sen johtaja. Tutkimuskohteessa osallisena oleminen ja siitä 

lähtökohdasta tutkimuksen tekeminen pakottaa tutkijan tiedostamaan niin oma 

osallisuutensa kuin sen vaikutuksen opinnäytetyöhön. Tämä lähtökohta asettaa tutkielmalle 

haasteita eettisyyden ja tutkielman tiedekäsityksen pohdintaan. Opinnäytetyön eettisiä 

haasteita käsitellään tutkielman kolmannessa luvussa. Tiedekäsitystä ja sen vaikutusta 

tutkimukseen eksplikoidaan tutkielman neljännessä luvussa. Strategiakonfliktia käsitellään 

tässä työssä tarinan, narratiivin avulla. Tarina on autoetnografinen: sen on kirjoittanut 

tapahtumissa osallisena oleva tutkija. Tarinaa analysoidaan tekstintulkinnallisella otteella. 

Tutkimuksessa käsiteltäviä metodeja on kuvattu tutkielman luvussa neljä. 

 

Tutkielman ensimmäinen pääkysymys on, mikä on strategiakonfliktin etymologia? Toinen 

pääkysymys on, kuinka strategiakonflikti ilmenee? Näihin kysymyksiin haetaan tämän 

opinnäytetyön kautta vastausta. Tutkielman teoreettinen viitekehys tulee strategia-

ajattelusta. Tutkielmassa kuvataan tutkimuksen kannalta oleellisin osin strategia-ajattelun 

eri koulukuntia sekä miltä osin teorialla konstruoidaan tutkielman analyysissä. 

Strategiateorian pohjalta pyritään löytämään työkaluja, joiden avulla peilataan 
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strategiakonfliktin etymologiaa ja ilmenemistä. Nämä työkalut esitellään tutkielman 

luvussa neljä. Alasuutari (1989) vertaa hyvin laadittua laadullista tutkimusta hyvään 

dekkariin: Ensin paljastetaan johtolankoja, joiden avulla lukija voi tehdä omia 

johtopäätöksiään ja vasta lopussa paljastuu koko mysteeri. Tässä tutkielmassa metodin ja 

teorian kuvauksilla on tarkoitus antaa tutkielman lukijalle mahdollisuus tutustua 

strategiateoriaan tutkielman avaamassa kontekstissa. Samalla hänelle tarjoutuu tilaisuus 

kulkea tutkijan ajatuspolkujen matkassa. Hän voi halutessaan yhtyä tutkijan tulkintoihin – 

tai olla niistä eri mieltä. 

 

Tutkielman eettisistä haasteista johtuen strategikonflikti puetaan tarinan muotoon. Tarinaa 

puretaan ja pilkotaan kuitenkin nimenomaan strategiateoriaa hyödyntäen. Narratiivinen 

lähestymistapa antaa opinnäytetyölle ainoastaan väylän pukea ongelmien käytännön 

ilmeneminen ja etymologian eksplikointi tarinan muotoon. Narratiivista tutkimusotetta ei 

käytetä läpi tutkielman, vaan ainoastaan strategiakonfliktia ilmentävän tarinan 

konstruoinnissa. Tutkielman kannalta on kuitenkin oleellista kuvata hieman narratiivisen 

metodin kehittymistä ja yleisimpiä käyttötapoja. Samalla havainnoidaan kuinka ja missä 

määrin metodia käytetään nimenomaan tässä pro gradu -työssä. Metodiosuudessa kuvataan 

myös autoetnografista tutkimusotetta, koska se on vielä melko vähän käytetty menetelmä. 

Tarinan varsinainen tulkintaprosessi toteutuu kuitenkin tekstintulkinnallisen otteen kautta. 

Tässä tulkinnassa on taustateoriana strategia-ajattelu ja siitä tähän opinnäytetyöhön 

siivilöity osuus. Metodia ja sen käyttötapaa tässä opinnäytetyössä käsitellään tutkielman 

luvussa neljä. 
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2. KESKEISET KÄSITTEET 
 

 

Otavan uusi sivistyssanakirja (1993) määrittelee sanan strategia seuraavasti: ”johtamistaito, 

sotataito, taito saavuttaa sodan päämäärä sotatoimin”. Kuten sanakirjamääritelmästäkin käy 

ilmi, sanan etymologia viittaa militaristiseen yhteyteen. Valtiotasolla strategiaa määritettiin 

jo antiikin Kreikassa. 1500-luvulla myös Niccolo Machiavelli teoretisoi Il Principe (suom. 

Ruhtinas) –teoksessaan hyvän (valtio)johtajan ominaisuuksia. Nämäkin ominaisuudet 

liittyivät paljolti sodankäyntiin ja viekkauteen.  

 

Johtamisen akateemisissa kirjoissa strategialle ja strategiatyölle esitetään monenkirjavia 

määritelmiä. Strategia tai strategiaprosessi olisivatkin mielenkiintoisia käsiteanalyyttisen 

tutkimuksen kohteita. Kari Palonen (1993b) on käsitehistoriallisista lähtökohdista käsin 

lukenut kadunnimiä ”poliittisesti”. Hän on löytänyt lukuisissa Helsingin kadunnimissä 

historiallisia konteksteja, jotka kuvaavat ja kertovat aina kustakin ajasta jotakin poliittisesti 

merkityksellistä. Tällä tavoin jokainen kadunnimi ilmentää kutakin aikakautta. Samalla 

jokainen nimeksi päätynyt ehdotus on keskustelun ja kamppailun tulos. Myös 

strategiasanasta johdannaisineen löytyisi tarkemmassa tutkimuksessa samanlaisia 

kerrostumia ja merkityskonnotaatioiden muutoksia. Tässä pro gradu –työssä ei kuitenkaan 

tehdä käsiteanalyysia. 

 

Harvardin yliopiston professori, moderniin strategiateoriaan vaikuttanut ja yhä vaikuttava 

Michael Porter, (1987, 16) määrittää strategiaprosessin seuraavasti: ”Kilpailustrategian 

kehittäminen on olennaisesti sitä, että kehitetään hyvin kattava malli siitä, miten yritys 

tulee kilpailemaan, mitkä yrityksen päämäärien pitäisi olla ja mitä menettelytapoja 

tarvitaan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.”  

 

Andrews (1980, 21) taas määrittelee strategian seuraavasti: ”a  summary statement of 

strategy will characterize the product line and services offered or planned by the company, 

the markets and market segments for which products and services are now or will be 

designet, and the channels through which these markets will be reached”. 
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Porterin määritelmässä korostuu strategian suunnittelu. Strategia on hyvin tarkka 

suunnitelma päämääristä ja menettelytavoista näiden saavuttamiseksi. Andrewsin 

määritelmässä taas korostuu toimiala ja segmentit: ne on valittava huolella ja karsittava 

tarvittaessa yrityksen toimintoja sen mukaan. Edelleen Andrewsin määritelmässä nousee 

esiin tuotteet ja jakelukanavat. Esimerkit havainnollistavat strategiakäsityksen 

moniulotteisuutta. Eri koulukunnissa taas korostetaan eri tavalla johtajan ja koko 

organisaation merkitystä niin strategian laadinnassa kuin sen käytännön 

implementoinnissakin. Edelleen koulukunnissa vallitsee erilaisia näkemyksiä siitä, missä 

määrin strategiaa ylipäänsä tarvitaan tai missä määrin sitä on mahdollista toteuttaa. 

Strategiateoreettisissa koulukunnissa on myös erilaisia tieteenteoriaan perustuvia 

näkemyksiä: osassa tausta-ajatteluna on objektivistinen tieteenkäsitys (usko tieteen 

olemiseen ulkopuolella ja objektiivisena tutkittavista asioista), osassa subjektivistinen 

tieteenkäsitys (joka näkee, ettei tieteen avulla pystytä saavuttamaan yhtä ainoaa totuutta tai 

että tiede pystyisi irtaantumaan kontekstistaan ja katsomaan asioita täysin ulkopuolisesti ja 

neutraalisti). 

 

Sanalla konflikti tarkoitetaan sanakirjanmukaisesti ”yhteentörmäystä, ristiriitaa, riitaa, 

selkkausta” (Otavan uusi sivistyssanakirja 1993). Koska tutkielma tutkii nimenomaan 

strategiakonfliktia, voi kysyä onko tarkoitetaanko tällä siis kahden ”johtamistaidon” (kuten 

sotataidon) keskinäistä ”yhteentörmäystä” tai ”ristiriitaa”? Kuten aiempana kuvattiin, 

sanojen merkitykset ovat monisyisiä. Tässä tutkielmassa strategiakonflikti mielletään 

pelkistetyimmillään tyttären ja emon sekä konsernien väliseksi pysyväksi ristiriidaksi 

polusta tai mallista kulkea kohti menestystä. Eri toimijoilla ja organisaatiossa eri asteilla 

sijaitsevilla liiketoiminnoilla on erilaiset menestymisen eväät, erilainen ”paras mahdollinen 

strategia”. Tästä aiheutuu pysyvä ristiriita, konflikti. Tutkielmassa konflikti konstruoidaan 

tarinoiden kautta.     

 

Pelkistetyimmillään sanalla strategia tarkoitetaan mallia tai tapaa kulkea kohti uskottua 

menestymistä. Kuten aiempana havainnollistettiin, strategia on sinällään hyvin monisyinen 

käsite joka näyttäytyy eri tavalla myös eri koulukuntiin kuuluville tutkijoille. Strategian 

olemusta kuvataan tarkemmin tutkielman luvussa neljä. Strategiakonflikti on ongelma, 

joka määrittyy kahden toimijan erilaisesta toimintalogiikasta tai erilaisista poluista kulkea 

kohti parasta menestystä. Myös strategiakonflikti ja sen ilmeneminen on hyvin monisyinen 

asia, joka on koko tutkielman ydin. Sitä on vaikeaa kuvata muutamalla lauseella, mutta sitä 
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eksplikoidaan perusteellisesti luvussa viisi. Kyseisessä luvussa konstruoidaan tarina, jonka 

kautta strategiakonfliktin etymologiaa ja ilmenemistä puretaan auki strategiateorian avulla. 

 

 

Tämän tutkielman muut keskeiset käsitteet ovat tytär, tytäryhtiö, emo, emoyhtiö, konserni 

ja konserniyhtiö. Tyttärellä tarkoitetaan tytäryhtiötä yleensä, tässä työssä nimenomaan 

oman emonsa sisällä olevaa toiminimeä. Sana ”tytär” viittaa tietyssä mielessä 

”alaikäisyyteen” ja ”holhottavana olemiseen”. Näin on usein myös käytännön liike-

elämässä. Tytäryhtiö on periaatteessa yhtiömuotoinen yritys, joka on pääosin (50 % tai yli) 

emonsa omistuksessa (Holopainen & Levonen, 2000). Tytäryhtiön toiminta voi olla 

määritetty yrityksestä riippuen hyvinkin monella tavalla. Joissain yrityksissä tytäryhtiöt 

toimivat hyvin itsenäisesti, keskusjohtoisissa yrityksissä konsernijohtoisesti. Konsernin 

johtamista ja konsernin parhaita malleja suhteessa omistamiinsa osiin on tutkittu paljonkin, 

kotimaisesti liikkeenjohdon tutkimuksesta mainittakoon Laineman väitöskirja (1996). Hän 

käsittelee asiaa kuitenkin ennen kaikkea konsernin näkökulmasta ja konsernin parhaan 

mahdollisen johtamisen kautta. 

 

Emolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa emoyhtiötä, joka omistaa yhden tai useamman 

tytäryhtiön. Emo on siis yhtiömuotoinen yritys. Tämän tutkielman tarinassa emo omistaa 

myös toiminimellä toimivan tyttären. Emoyhtiö ja emo on liiketaloudessa usein käytetty 

sana omistajayhtiöstä. Kuten tytär viittaa alaikäisyyteen, emo viittaa ”aikuisuuteen”, 

”huolenpitoon” ja ”holhoamiseen”. Emoyhtiö päättääkin usein viime kädessä 

tytäryhtiöiden toiminnasta. Emon valta suhteessa tyttäreen voi vaihdella tilanteittain 

paljonkin. Lainema (1996) kuvaa, kuinka myös toimiala ja se, sijaitseeko saman konsernin 

yhtiöt samalla vaiko eri toimialalla, vaikuttaa myös emon suhteeseen ja määräysvaltaan 

suhteessa tyttäriinsä. Eri toimialalla sijaitsevilla emoilla on usein intressinä antaa 

vapaammat kädet omistamilleen yhtiöille. 

 

Konserni voidaan määrittää yritykseksi, ”joka toimii useammalla eri toimialalla ja joka on 

organisoinut eri toimialoilla toimivat yksikkönsä tulosyksiköiksi” (Lainema 1996, 8). 

Tässä tutkielmassa konsernilla tarkoitetaan konserniyhtiötä, joka voi periaatteessa pitää 

sisällään monia yhtiöitä. Yhtiöt voivat sijaita samalla toimialalla ja tukea toistensa 

toimintaa tai konserni voi pitää sisällään kokonaan eri toimialoilla operoivia yhtiöitä. 

Tämän tutkielman tytär sijaitsee eri toimialalla operoivan emon ja konsernin omistuksessa. 
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3. TUTKIMUSEETTINEN POHDINTA  
 

 

Yleisradion pääuutiset ja maan johtava päivälehti Helsingin Sanomat on viime vuosina 

uutisoinut valitettavista tiedemaailman vilpeistä ja eettisesti arveluttavista seikoista. 

Valtakunnallisesta keskustelusta mainittakoon esimerkkeinä, että kansainvälisesti 

arvostettu suomalaistutkija väärensi tutkimustuloksia ja siirsi tutkimusrahoitusta omille 

tileilleen ja aiempi ministeri oli plagioinut Oulun yliopistossa hyväksytyn pro gradunsa. 

Tällaiset väärinkäytökset tuskin ovat kovin yleisiä. Uhka on silti aina olemassa. Lisäksi 

jokainen tällainen tapaus haavoittaa tiedeyhteisöä ja sen luottamusta.  

 

Tutkielman keskeinen osuus on, että tutkija perehtyy omakohtaisesti lähteisiin ja tekee 

niistä oman synteesin. Tämä synteesi ja nämä tutkielman etenemiseen liittyvät ajatuspolut 

pyritään myös tekemään tässä tutkielmassa lukijalle avoimeksi. Tällöin lukijalle tarjoutuu 

mahdollisuus seurata opinnäytetyön etenemistä ja tarkistaa tarvittaessa asiat 

primaarilähteistä. Tutkimusetiikan yksi keskeinen kulmakivi on myös, että kaikille lähteille 

annetaan oma arvo ja paikka, toisin sanoen ne mainitaan niin tutkielman sisällä kussakin 

käsittelykohdassa kuin lopussa olevassa lähdeluettelossakin. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2005.) Tähän pyritään tässäkin tutkielmassa.  

 

Tutkielman laadinnassa ja tieteellisessä työssä yleensä pitää huomioida eettiset seikat myös 

tutkimuskohteen kannalta. Aina kun kohteena on jokin todellinen yritys tai tilanne, tutkijan 

pitäisi pohtia asiaa myös näiden kannalta. Tutkimus ei saa haavoittaa muita osapuolia eikä 

tutkimuksessa saa käyttää arkaluonteisia tietoja lähteinä. Tutkimukseen on myös hyvä 

pyytää lupa tai mainita asiasta, vaikkei siinä käsiteltäisikään mitään liiketaloudellisesti 

luottamuksellisia asioita. Myös tässä opinnäytetyössä on pohjana todellinen liike-elämässä 

vallitseva tilanne. Lisäksi tutkija työskentelee itse tutkielman kohteena olevassa tyttäressä. 

Tämä asettaa niin tutkijalle itselleen kuin tutkielmallekin omat haasteensa.  Näitä 

käsitellään seuraavassa. 

 

Kuten aiempana kuvattiin, tämän opinnäytetyön empiirinen aines konstruoidaan 

todellisesta liike-elämässä vallitsevasta tilanteesta. Tutkielman tytär, eri toimialan sisällä 

toimiva toiminimi on oikeasti olemassa. Strategiakonflikti on aito. Emon eli emoyhtiön 
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omistaa aidosti konserni joka pitää sisällään monia tytäryhtiöitä. Tutkielman tekijä 

työskentelee tyttären palveluksessa tyttären johtajana. Jotta tutkielma olisi kaikin puolin 

eettisesti kestävällä pohjalla, nämä reaalimaailmaan liittyvät seikat on hyvä tuoda esiin. 

 

Tutkielman toinen eettinen haaste on liike-elämän luvut. Tutkielmassa täytyy kunnioittaa 

liike-elämän luottamuksellisia asioita. Tarkat talouden tunnusluvut ovat yritysten sisäisiä 

asioita, joita ei ole eettisesti kestävää käsitellä julkisissa tutkimuksissa ilman ainakin 

osittaista salausta. Tässäkään tutkielmassa ei voida tuoda esiin mitään emon tai konsernin 

liiketoiminnan kannalta salaista tai luottamuksellista. Myös tämä seikka huomioidaan läpi 

opinnäytetyön. 

 

Tutkija on pohtinut opinnäytetyön eettisiä haasteita huolella ja pyrkii tekemään tutkielman 

kaikin puolin eettisesti kestävästi. Tutkija tiedostaa, että koska hän työskentelee tyttären 

palveluksessa, hän tarkastelee väistämättä asioita enemmän tyttären näkökulmasta. Alun 

perin tutkielmassa oli tarkoitus konstruoida tilanne myös emon ja konsernin näkökulmasta, 

mutta tutkijan oma positio tutkittavassa organisaatiossa vie näkökulman lähemmäs tytärtä. 

Toisaalta tämä antaa tutkielman tieteelliseltä pohjalta mainion areenan tuoda esiin 

tutkimustietoa nimenomaan pienen näkökulmasta. Tämä näkökulma on tieteellisessä 

strategiakeskustelussa vähemmän esillä. Koska moni pieni yritys on nykyään osa isompaa 

konsernia, tutkimustietoa kuitenkin tarvittaisiin paljon myös pienen näkökulmasta.   

 

Koska tutkija työskentelee tutkittavassa kohteessa, hänellä on luonnollisesti tiedossaan 

myös monia tyttären, emon ja konsernin kannalta luottamuksellisia tietoja. Osa ei sinällään 

ole arkaluonteista, mutta jostain syystä se ei vielä ole julkista tai sitten yritys haluaa muista 

syistä pitää nämä asiat yrityksen sisällä. Tutkija tiedostaa nämä asiat eikä niitä käsitellä 

tutkielmassa. Myös tutkimusongelma, strategiakonfliktin ilmeneminen ja etymologia ovat 

rajaukseltaan sellaisia, että niitä voi turvallisesti käsitellä. Tässä auttaa nimenomaan se, että 

ne konstruoidaan tarinan muotoon. 

 

Tutkija on kuitenkin kysynyt emon edustajalta luvan tutkielman tekemiseen. Emon 

edustaja toivoi, ettei opinnäytetyössä käsitellä mitään yritysten nimiä. Tämä toive on 

toisaalta ristiriidassa yleisemmän käytännön kanssa. Esimerkiksi Lämsä (2005) on 

todennut, että yritykset ovat turhaan huolissaan ”liikesalaisuuksistaan”, sillä harva näistä 

on todellisuudessa niin arkaluonteista, että se todella haavoittaisi yritystä. Jyväskylän 
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yliopiston taloustieteellisessä tiedekunnassakin on asetettu salauksen suhteen tarkempia 

säännöksiä ja tapauskohtaisesti pohditaan, onko sille todella tarvetta. Jotta tämä tutkielma 

olisi eettisesti kestävä, tutkija kunnioittaa kuitenkin emon toivetta läpi tutkielman, toisin 

sanoen tutkielmassa ei missään vaiheessa mainita sen enempää tyttären kuin emon tai 

konsernienkaan nimeä.  

 

Se, että tutkielmassa ei mainita tyttären, emon tai konsernin nimeä, asettaa tutkielmalle 

kuitenkin eettisiä haasteita sen tieteellisen puoleen. Jokaisen tieteellisen tekstin pitää olla 

tieteellisesti kestävää ja perusteltua. Koska tutkielman tausta on todellinen tilanne, mutta 

jonka emo haluaa pitää osin luottamuksellisena, tutkijan piti pohtia huolella oma 

metodologinen lähestymistapa. Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että tutkielmassa on 

yhdistetty kaksi metodia. Empiirinen aineisto puetaan narratiiviseen muotoon käyttäen 

autoetnografista tarinankonstruointia. Siltä osin tutkielmassa käytetään narratiivista 

metodia. Itse analyysi tehdään kuitenkin tekstintulkinnan kautta sovittaen se strategia-

ajattelun teoriaan. Tämä asettaa tutkijalle haasteita hallita useampi metodi ja osata soveltaa 

niiden käyttöä käytännössä. 

 

Käytetty menetelmä asettaa myös tutkielmalle omia eettisiä lisähaasteita tutkielman 

tieteellisen todistettavuuden kannalta. Periaatteessa empiirinen aineisto tulee olla 

havainnoitavissa ja todennettavissa. Se, että ne on konstruoitu tarinan muotoon ja emo 

haluaa, ettei itse tutkielmassa mainita yhtiöiden nimiä, asettaa tutkijan haastavaan asemaan 

oman tiedekäsityksensä suhteen. Toki tietyt faktat ovat tarvittaessa vähintään tutkielman 

tarkastajien tarkistettavissa emolta. Tutkielman lukija voi kuitenkin pohtia, voiko 

tarinoihin pukea mitä vain? Kuvaavatko ne todellisuudessa pienen problematiikkaa osana 

isoa? Ovatko ne vain tutkijan omaa mielikuvituksen tuotetta? Näihin teoreettisiin 

taustakysymyksiin (pienen problematiikkaan osana isoa) jokainen lukija voi toisaalta hakea 

vastausta myös strategiateoriasta. Toisaalta niiden tieteellinen perustelu tapahtuu 

tutkielmassa ja jokainen voi tehdä omat päätöksensä niiden kestävyydestä. Ellis ja Bochner 

(2003) kuvaavat tarinan muotoon kirjoitetussa tieteellisessä artikkelissaan autoetnografiaa. 

Siinä tutkija itse on mukana, osallisena, mutta ulkopuolisena. Se asettaa osaltaan omat 

haasteensa. Tutkija operoi ns. modernin ja postmodernin tieteenteorian välimaastossa. 

Myös se asettaa osaltaan haasteita tutkimukselle. Tutkielman tieteenteoreettista 

taustanäkemystä avataan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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4. TUTKIELMAN TIEDEKÄSITYS, TAUSTATEORIA JA 

METODI 
 

 

4.1. Modernin ja postmodernin rajamailla 
 

Viime vuosisadan lopulla käytiin filosofien kesken debattia siitä, onko moderni projekti 

ohi ja olemmeko siirtyneet postmoderniin aikaan. Kärjistetysti asian voisi tiivistää 

ranskalaisen filosofin Jean-Francois Lyotardin ja saksalaisen filosofin Habermasin 

väittelyksi. Lyotard on käsitellyt postmodernia paljonkin, Habermas näkee, että modernin 

projekti on kesken. Modernia luonnehditaan usein tieteen ja yhden totuuden kulta-ajaksi. 

Tieteen uskottiin pelastavan maailman ja antavan yksiselitteisiä vastauksia. Moderniin 

kuuluu, että tiedettä pidetään objektiivisena, luotettavana ja että tieteen tekijöillä on 

hallussaan muita parempaa tai arvokkaampaa tai subjektista irtaantuneempaa tietoa. 

Moderni tieteentraditio uskoo, että on olemassa yksi suuri maailmantarina, joka 

saavutetaan tutkimalla. Tässä metatarinassa pienet tarinat ikään kuin linkittyvät yhteen 

yhdeksi suureksi modernin projektiksi joka vastaa ihmisten kysymyksiin. Postmodernissa 

ajattelussa taas uskotaan, että ei ole olemassa mitään yhtä suurta tarinaa. Tiede on ihmisten 

tekemää. Myös tieteen totuusarvo on suhteellinen. Asiat näyttäytyvät erilaisilta eri 

näkökulmista katsottaessa. Maailma onkin pirstaleinen. Tieto ja tiede ei olekaan ratkaissut 

asioita, vaan tehnyt niistä kompleksisempia. (Habermas 1987; Lyotard 1985; Eräsaari & 

Kotkavirta 1986; Pulkkinen 1986) 

 

Tutkielma operoi tavallaan modernin ja postmodernin tieteentradition välimaastossa. 

Kuten aiempana kuvattiin, se asettaa tutkielman tekijälle ja tutkielmalle omat haasteensa. 

Tutkijan pitää tiedostaa oma asemansa, omat rajoitteensa, tutkimuskysymyksen, –

asetelman ja metodin tuomat rajoitteet sekä oma tiedekäsityksensä. Nämä ovat asioita, 

joiden parissa tutkija ei yleensä pro gradu –vaiheessa askaroi vaan vasta myöhempien 

mahdollisten jatko-opintojen kohdalla. 

 

Tutkijan oma tiedekäsitys edustaa pääosin postmodernia: asiat ovat suhteellisia, pirstaleisia 

ja näyttäytyvät eri näkökulmista eri tavalla (Lyotard 1985). Kuitenkin tutkija näkee, ettei 
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modernikaan projektina aivan roskakoppaan jouda (vrt. Habermas 1987). Modernia 

tieteentraditiota edustavia (Porterin 1987 ja Ansoffiin 1965) teorioita käytetään 

tutkielmassa konstruoimaan emon ja konsernin strategiaa. Tarina eli narratiivi, jolla 

tutkimusongelmaa konstruoidaan, edustaa postmodernia tieteenkäsitystä. Vielä 

korostetummin sitä edustaa autoetnografia, jossa tutkija konstruoi omista kokemuksistaan 

tarinaa. Samoin tutkijan käyttämä tekstintulkintametodi on sidottu subjektiin. Myös koko 

tutkimusongelma on subjektiivisesta lähtökohdasta asetettu. Emon tai konsernin 

näkökulmasta strategiakonflikti voisi näyttäytyä eri valossa. Myös osa myöhempänä 

esiteltävistä ja tutkielmassa käytetyistä strategiakoulukunnista edustavat subjektivistista 

näkemystä. Tämän mukaan ne on linkitettävissä postmoderniin tieteenteoriaan. 

 

4.2. Strategiateoreettinen viitekehys 
 

Liikkeenjohdon teorian ajatellaan usein lähteneen liikkeelle Frederik Taylorista (1856-

1915) (ks. esim. Takala 1999). Hänen ideanaan oli kehittää tieteellistä liikkeenjohtoa ja 

nostaa työtehoja osittamalla ja pilkkomalla teollisuustyö. Akateemiseen keskusteluun 

strategia-ajattelu tuli viime vuosisadan puolivälissä. Nykyisen akateemisen 

strategiakeskustelun aktiivinen osallistuja, kanadalaisen McGill –yliopiston professori ja 

strategiateoreetikko Henry Mintzberg (1990) pitää akateemisen strategiakeskustelun isänä 

William H. Newmania. Hän toi strategian tieteelliseen keskusteluun 1950-luvulla. 1960-

luvulta lähtien aina viime vuosiin saakka akateemiseen strategiakeskusteluun otti osaa Igor 

Ansoff (1918-2002). Yhä edelleen yritysten analyysissä käytetään Ansoffilta lähtöisin 

olevaa ns. portfolioanalyysiä, jossa sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia suhteutetaan 

ulkoisiin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Mintzberg (1990)  tosin toteaa, että Selznick toi jo 

1957 akateemiseen keskusteluun yritysten sisäiset esteet, kompetenssit jne. versus ulkoiset 

odotukset.  

 

Takala (2005) pohtii, kuinka liikkeenjohdollinen tutkimus etenee koko ajan 

pirstaleisempaan suuntaan. Strategiateoriakin on eriytynyt erilaisiin koulukuntiin1. Osasta 

akateemista keskustelua voisi päätellä, että koulukunnat ovat ilmiriidoissa keskenään (ks. 

esim. Mintzberg 1990; Ansoff 1991). Myös strategiakoulukuntien määrästä vallitsee 

akateemisessa keskustelussa erilaisia näkemyksiä. Tämän tutkielman strategiateorian 

                                                 
1 Eri koulukuntia ja näkemyksiä niistä on kuvattu tarkemmin tutkielman seuraavassa luvussa. 
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koulukuntien konstruoinnissa käytetään apuna strategiateoreettiseen keskusteluun 

aktiivisesti osallistuvan Mintzbergin (1990) ja brittiläisen Oxfordin yliopiston nuoremman 

polven professori Richard Whittingtonin (2001) nimeämien koulukuntien rakennetta ja 

hahmottelua. Mintzberg (1990) nimeää strategia-ajattelussa olevan kymmenen 

koulukuntaa. Whittington (2001) nimeää niitä neljä. Näitä koulukuntia käydään tutkielman 

seuraavassa alaluvussa läpi siltä osin kuin niillä konstruoidaan myöhempänä tutkielman 

autoetnografisen tarinan analyysissä. Lisäksi luvussa 4.2. kuvataan jonkin verran valtaan 

liittyvää problematiikkaa ja ajattelua sekä muuta analyysissä käytettävää kirjallisuutta. 

Teoreettisen viitekehyksen esittäminen pyrkii tuomaan tutkielman lukijalle esiin sitä 

ajatuskulkua, jonka tutkija on läpikäynyt ja jonka kautta empiirisen aineiston analyysi 

tapahtuu luvussa viisi.  

 

4.2.1. Koulukuntien kirjo 

 

Sajasalo on selvittänyt Mintzbergin määrittämien kymmenen erilaisen koulukunnan 

taustaoletuksena olevia erilaisia tiede- ja totuuskäsityksiä. Hän luokittelee osan 

koulukunnista ns. objektivistiseen tiedekäsitykseen kuuluvaksi, osan subjektivistiseen. Hän 

käyttää tässä yhteydessä myös nimitystä normatiivinen ja deskriptiivinen. Liittyen 

tutkielman aiempana esitettyihin tiedekäsityksiin nämä voisi luokitella myös moderniin ja 

postmoderniin tieteenteoriaan. Moderni uskoo objektiivisuuteen, postmoderni korostaa 

subjektiivisuutta. Sajasalon mukaan design-, suunnittelu- ja positiokoulukunta kuuluvat 

normatiiviseen koulukuntaan. Johtaja on niissä keskeinen strategi ja strategia määrittyy 

ylhäältä alas. Taustalla on usko siitä, että johtajalla on kyky analyyttiseen ajatteluun. 

Deskriptiivisiksi koulukunniksi Sajasalo määrittää puolestaan oppimis-, valta-, 

kognitiivinen-, yrittäjä-, kulttuuri- ja ympäristökoulukunnat. Niiden strategiaideaali on 

enemmän liikkeessä oleva, tilanteista esiin nouseva, intuitiivisempi. Niissä strategian 

nähdään määrittyvän myös organisaation alhaalta ylös –suunnassa. Edelleen näissä 

koulukunnissa taustakäsityksenä on  ihmisen rajallinen rationaalisuus. (Sajasalo 2005) 

 

Tämän tutkielman empiirisen aineiston analyysissä käytetään apuna Whittingtonin (2001) 

jaottelun mukaan klassisen koulukunnan, systeemisen ja prosessuaalisen koulukunnan 

aineksia. Mintzbergin (1990) jaottelun mukaan analyysin kehikkona käytetään apuna 

positiointikoulukunnan, valtakoulukunnan sekä ympäristö- ja oppimiskoulukunnan 

ajattelua. Whittingtonin klassisessa koulukunnassa on tiettyä analogiaa tutkielmassa 
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käytettävän Mintzbergin nimeämän  positiointikoulukunnan kanssa (joskin Whittingtonin 

klassiseen koulukuntaan kuuluu muitakin Mintzbergin nimeämistä koulukunnista). 

Edelleen  ympäristökoulukunnassa on tiettyä analogiaa systeemisen koulukunnan ajattelun 

kanssa ja oppimiskoulukunnan ja prosessuaalisen koulukunnan taustalla on havaittavissa 

samoja elementtejä. Osin kyse on erilaisista tavoista luokitella ja nimetä asioita. 

Seuraavassa kuvataan yleisellä tasolla näiden koulukuntien keskeisiä ajatuksia. 

Mintzbergin nimeämää ympäristökoulukuntaa ei esitellä, vaan tarkastelu tapahtuu 

enemmän Whittingtonin nimeämän systeemisen koulukunnan kautta.  

 

Klassinen koulukunta on koulukunnista vanhin, mutta sen vaikutukset elävät yhä 

voimakkaimmin strategia-ajattelussa. Koulukunta luottaa strategisen suunnittelun voimaan. 

Sen mukaan ympäristöä, kilpailijoita ja itseä arvioidaan ja sen pohjalta määritetään 

strategia, jolla yritys varmistaa pitkän tähtäimen menestyksen. Strategia näyttäytyy 

klassisessa koulukunnassa rationaalisena prosessina, jossa laskelmien ja analyysin myötä 

on mahdollisuus menestyä. Yritys taas näyttäytyy ikään kuin yksilönä, joka toimii 

täydellisen rationaalisesti maksimoidakseen oman menestyksensä. Strategia kulminoituu 

johtajaan, joka määrittää strategiaa.(Whittington 2001.) Mintzbergille (1990) klassisen 

strategia näyttäytyy militaristisena ylhäältä alas ohjautuvana prosessina, joka on tarkoin 

formuloitu ja argumentoitu ja tarkoitettu muiden (alempana organisaatiossa olevien) 

toteutettavaksi.  

 

Mintzbergin ja Whittingtonin luokittelemista koulukunnista ympäristö- ja systeeminen 

koulukunta muistuttavat siis toisiaan. Molemmissa korostetaan yrityksen kontekstia; toisin 

sanoen sen toimintaympäristöä niin yhteiskunnallisine ja kulttuurisine olosuhteineen kuin 

vallitsevine lakeineen ja kilpailutilanteineenkin. Systeeminen koulukunta korostaa 

erityisesti ympäristön ja sosiaalisen kontekstin merkitystä. Sen mukaan erilaisissa 

yhteiskunnissa ja kulttuureissa työskentelevät yritykset joutuvat käyttämään keskenään 

hyvinkin erilaista strategiaa. Tämän vuoksi strategiatyön pitäisi olla sosiologisesti 

sensitiivinen. Systeemisen koulukunnan mukaan strategian filosofiat ja tekniikat ovat 

vaikeasti siirrettävissä sosiaalisesta kontekstista toiseen. Yrityksen toimintaan vaikuttaa 

systeemisen koulukunnan mukaan myös esimerkiksi yrityksen oma historia. Koulukunta 

näkee kuitenkin, että tehokas suunnittelu on mahdollista toteuttaa ja implementoida. 

(Whittington 2001, 26-37) 
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Tutkielman analyysissä käytetään myös Whittingtonin kuvaamaa prosessuaalista 

koulukuntaa. Siihen Whittington luokittelee Mintzberginkin. Prosessuaalisen koulukunnan 

mukaan strategista suunnittelua tarvitaan, mutta se ei ole yksisuuntaista johdon 

työskentelyä ja strategioita, joita ”annetaan” ylhäältä alas. Prosessissa tulee huomioida 

organisaatio ja organisaation kokemus, näkemys, asiantuntemus sekä myös organisaation 

tuoma inertia. Keskijohdon asema on prosessualistien mukaan tärkeää, sillä he tekevät 

strategian käytännön jalkautustyön. Heidän pitää uskoa strategiaan ja heidän tulee saada 

muut sen taakse. Prosessualistit eivät kuitenkaan usko pitkän tähtäimen strategioihin. He 

näkevät stratregian enemmänkin käytännön oppimisen ja kompromissien prosessina. 

Strategiatyössä on tärkeää, että organisaatio huomioidaan: sen kyvyt ja että strategia kulkee 

kahdensuuntaisesti. Strategian onnistumisen kannalta on tärkeää saada henkilöstön 

voimavarat käyttöön. Muuten hieno strategia jää toteutumatta.  

 

Whittington (2001, 42-48) nostaa esille myös visionaarisen johtajuuden (leadership). Tämä 

sijoittunee prosessualistiseen malliin. Visionaarinen johtaja perustelee alaisilleen 

muutoksen tai toiminnan tarpeen ja motivoi alaisensa seuraamaan itseään ja 

viitoittamaansa tietä. Visionaarinen johtaja tiedostaa omat ja alaistensa tarpeet ja toiveet ja 

operoi näillä saadakseen alaisensa seuraamaan itseään. Hän perustelee asiat ja saa 

henkilöstön seuraaman kohti tavoitetta tai kokemaan tavoitteet omikseen. Visionaariset 

johtajat ovat usein karismaattisia, eli heillä on henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka saavat 

muut luottamaan itseensä.  

 

Prosessuaalinen koulukunta korostaa henkilöstön osallistumisen organisaation strategian 

luomisessa. Strategia ei ole yksi yhtenäinen prosessi, vaan sitä tapahtuu eri puolilla 

organisaatiota ja se on liikkeessä oleva prosessi. Siihen sisältyy myös jatkuva päivitys: 

strategia kehittyy alati, samoin sen implementointi.  

 

4.2.2. Porterin kilpailustrategia 

 

Porter loi kilpailuun liittyvän teoriansa 1980-luvun alussa. Käytännön liike-elämä on 

muuttunut reilussa 20 vuodessa melkoisesti. Myös strategiateoria on muuttunut entistä 

pirstaleisempaan suuntaan. Silti Porter on pystynyt luomaan teoriassaan jotain 

ainutlaatuista ja kestävää, sillä sitä siteerataan paljon aivan tuoreimmassakin 

strategiakeskustelussa (ks. esim. Johnson ym. 2005; Santavuori 2005).  
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Porterin (1987)2 teorian keskeiset elementit ovat kilpailutekijät, kilpailun perusstrategiat, 

kilpailija-analyysi, kilpailutoimenpiteet sekä toimialojen sisäinen rakenneanalyysi. Hän 

(nimeää viisi keskeistä  kilpailutekijää: markkinoille tulo, korvaavien tuotteiden uhka, 

ostajien vaikutusvalta, toimittajien vaikutusvalta sekä alan yritysten kilpailu.  

 

Uusien tulokkaiden tulo markkinoille riippuu alallepääsyn esteistä sekä vanhojen yritysten 

reaktioista. Alallepääsyssä on Porterin mukaan kuusi estettä: 1) taloudellinen koko, joka 

pakottaa tulokkaita kasvattamaan tuotantoaan ja ottamaan riskin vanhojen vastatoimista – 

tai jos ne jatkavat pienellä volyymillä, pysyvät yleiskustannukset korkeina, 2) 

tuotedifferointi, mikä tarkoittaa, että vanhoilla toimijoilla on asiakkaan silmissä 

uskottavuutta, jonka uuden kilpailijan pitäisi pystyä murtamaan omalla erityisyydellään. 

Tässä on kuitenkin riskinsä: ellei markkinoille tulo onnistu, uuden merkin tai tuotteen 

jäännösarvo on pieni (suhteessa alkukustannuksiin), 3) uudella tulokkaalla on myös 

pääomavaatimuksia voitettavanaan. Pääomaa tarvitaan mm. tuotantotiloihin, varastoihin, 

asiakasluottoihin sekä lisäksi usein väistämättä esim. mainontaan sekä tutkimus- ja 

tuotekehitystyöhön.  4) Neljäs alalle pääsyn este ovat vaihtokustannukset, toisin sanoen jos 

joku ostaja on ostanut aiemmin eri toimittajalta ja siirtyy nyt tähän uuteen, hänelle aiheutuu 

siitä kustannuksia ja sen takia kynnys vaihtaa toimittajaa saattaa olla korkea, 5) pääsy 

jakelukanaviin. Tälle voi olla esteitä jos jo olemassa olevilla toimittajilla on sopimuksia tai 

jakelukanavat luottavat muutoin niihin enemmän  6) taloudellisesta koosta riippumattomat 

kustannustekijät eli esimerkiksi olemassa olevat patentit sekä vakiintuneiden yrittäjien 

edullinen raaka-aineensaanti, sijainti, valtion subventiot sekä oppimis- ja kokemuskäyrä. 

 

Toinen kilpailutekijä ovat korvaavat tuotteet ja niiden tuoma uhka. Ne rajoittavat usein 

alan tuottoa. Alan runsas, jatkuva mainonta voi vahvistaa vanhojen tuotteiden asemaa, näin 

kilpailijat toimivat (tahtomattaankin) kollektiivisesti yhteisen edun puolesta. Kolmas 

kilpailutekijä on ostajien vaikutusvalta ja se on käänteinen neljännelle, eli toimittajien 

vaikutusvallalle. Ostajat kilpailevat painamalla hintoja alas, vaatimalla parempaa palvelua 

tai enemmän palvelua ja ne vertailevat kilpailijoita keskenään. Kunkin ostajan 

vaikutusvalta on riippuvainen alan markkinatilanteesta sekä ostajan omasta koosta 

suhteessa alan kokonaisostoihin. Ostajaryhmä on vaikutusvaltainen, jos 1) ostaja ostaa 

                                                 
2 Teos ilmestyi alun perin 1982 nimellä Competive Strategy. 
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korkeita volyymeja suhteessa myyjään, 2) tuotteet, joita ostaja ostaa, muodostaa 

merkittävän osan alan kustannuksista ja ostoista, 3) tuotteet ovat standardituotteita tai eivät 

ole differoituja, 4) ostajan voitot ovat alhaisia, jolloin se tahtoo alentaa omia 

ostokustannuksiaan voiton nostamiseksi, 5) ostajat merkitsevät taaksepäin suuntautuvan 

integraation uhkaa, 6) ostajat soveltavat koventuneen integraation todennäköistä uhkaa, tai 

7) – käytäntöä, 8) toimialan tuote on merkityksetön ostajien tuotteiden tai laadun kannalta, 

9) ostaja saa täydellistä tietoa  –  se lisää sen tinkimisvaraa. 

 

Ensimmäiseen kilpailutekijään liittyen käydään tutkielman analyysissä keskustelua, koska 

sillä on voitettavanaan ennen kaikkea pääomaan liittyviä vaikeuksia. Toiseen 

kilpailutekijään linkittäen tarinan tytär on lähinnä itse korvaava tuote (alalle pyrkivänä 

sisällöntuottajana) ja samalla uhka alan aiemmille toimijoille. Ostajissa on analogia 

tyttären ja sen kilpailijoiden asiakkaisiin. Alla kuvattu toimittajien vaikutusvalta 

kilpailutekijänä olisi tarinassa tyttären sisällöntuottajien alihankkijat.  

 

Neljäs kilpailutekijä on toimittajien vaikutusvalta. Ne voivat uhata nostaa hintojaan tai 

vähentää palvelujen tai tuotteiden laatutasoa. Toimittajien vaikutusvallan kasvuun 

vaikuttaa 1) toimittava ala on keskittyneempi kuin ala, jolle se myy, 2) alalla ei ole pakko 

kilpailla substituuttituotteiden kanssa, 3) ala ei ole toimittajaryhmän tärkeä asiakas, 4) 

toimittajan edustama tuote on ostajalle tärkeä, 5) toimittajan tuotteet ovat differoituja tai 

toimittajan vaihtokustannukset korkeita, 6) toimittajaryhmä muodostaa todennäköisen 

tulevan integraation uhan.  

  

Viides kilpailutekijä eli alan yritysten keskinäinen kilpailu aiheuttaa sen, että saman alan 

yritykset ovat toisistaan riippuvaisia. Hintakilpailu, mainostaistelu, uusien tuotteiden 

tuominen markkinoille ja parannettu asiakaspalvelu vaikuttaa usein kaikkiin kilpaileviin 

yrityksiin. Intensiivisen kilpailun taustalla on usein rakenteellisia tekijöitä kuten 1) 

tasapainotetut kilpailijat, 2) alan hidas kasvu, 3) korkeat kiinteät- tai 

varastointikustannukset, 4) differoinnin tai vaihtokustannusten puute, 5) suurten lisäysten 

aiheuttama lisäkapasiteetti, 6) erilaiset kilpailijat, 7) korkeat strategiset panokset, 8) 

korkeat alalta poistumisen esteet (taloudellisia, strategisia tai emotionaalisia). 

 

Kilpailun perusstrategioiksi Porter määrittää kustannusjohtajuuden, tuotteiden differoinnin 

sekä keskittymisen. Kustannustasojen alhaisuus auttaa yritystä kaikkia viittä 
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kilpailuvoimaa vastaan. Toinen peruskilpailustrategia eli differointi tähtää Porterin mukaan 

siihen, että luodaan jotain ainutlaatuista (koko toimialalla). Ainutlaatuisuus voi olla 

esimerkiksi tuotesuunnittelussa, tuotemerkissä, teknologiassa, asiakaspalvelussa, huollossa 

tai jälleenmyyntiverkostossa. Differoinnilla yritys voi saavuttaa parempia tuottoja, sillä 

sekin tarjoaa puolustusaseman kaikkia viittä kilpailukeinoa kohtaan. Differointi voi myös 

auttaa eristäytymään kilpailusta, sillä asiakkaat ovat uskollisia tuotteen tai palvelun 

ainutlaatuisuuden vuoksi. Se lisää myös marginaaleja, jolloin paineet kustannusten 

alhaisuuteen vähenevät.  Differointi on myös alallepääsyn este, sillä uuden kilpailijan on 

voitettava asiakkaiden mielessä oleva kuva tämän tuotteen ainutlaatuisuudesta. Se vähentää 

myös toimittajien vaikutusvaltaa. Edelleen se vähentää ostajien vaikutusvaltaa, sillä niillä 

ei ole vertailukohtaa. Toisaalta differointi edellyttää alkuvaiheessa pääomaa. (Porter 1987, 

60-61) 

 

Viimeinen Porterin analysoima kilpailustrategia, keskittäminen, vaatii segmentointia. 

Kohderyhmänä on tietty asiakasryhmä tai tuotelinjan segmentti tai vaikkapa 

maantieteellinen alue. Keskittyminen voi ilmetä monin tavoin. Keskittyminen rakentuu 

siihen, että tiettyä kohdetta palvellaan erityisen hyvin. Tämä on kaiken toiminnan 

lähtökohta. Tässä strategia eroaa kustannustehokkuudesta ja differoinnista. Keskittämisen 

myötä yritys saavuttaa omassa kohdesegmentissään joko kustannusjohtajuuden tai 

differoinnin (tyydyttää ylivertaisesti juuri sen kohderyhmän tarpeet), parhaimmillaan 

molemmat. Omassa kohderyhmässään yrityksellä on siis ylivoimainen kilpailuasetelma 

kaikkia viittä voimaa vastaan joko erityisyyden ja ainutlaatuisuuden (differointi) tai 

kustannustehokkuuden alueella, parhaimmillaan molemmissa. (Porter 1987, 61–63)      

 

Kilpailija-analyysi on Porterin (1987, 72) mukaan strategian määrittelyn keskeisin asia. 

Sen tarkoituksena on laatia kilpailijoiden tulevien toimenpiteiden profiili, todennäköiset 

reaktiot muiden strategiatoimiin ja kilpailijoiden reaktiot alan ja ympäristön muutoksiin. 

Tämän jälkeen yritys luo oman strategiansa, jossa se huomioi kilpailijoiden reaktiot. Sen 

jälkeen se asemoituu niin, että se eroaa kilpailijoistaan ja sen omat vahvat puolet 

maksimoituvat. Kilpailija-analyysia voi käyttää myös oman toiminnan (tai emon tai 

konsernin) toiminnan analysoinnissa.  
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4.2.3. Valtakoulukunta ja valta strategiatyössä 

 

Mintzbergin (1990) nimeämä valtakoulukunta analysoi yrityksissä ja organisaatioissa 

olevaa valtaa. Koulukuntaan kuuluva Pfeffer (1981) kuvaa, kuinka valta on 

organisaatioissa usein melkein kirosana. Siitä ei haluta puhua, vaikka organisaatioissa on 

aina valtaa. Astley ja Zajac (1991) nostavat esiin kaksi vallan käsitettä: keskitetty (resource 

power) ja (systemic power) organisaation3 valta. 

 

Keskitetty valta uskoo yritykseen ja organisaatioon koneena, jonka alayksiköt tai 

tytäryhtiöt ovat koneen osia. Nämä toimivat kaikki yksi yhteen, kone muodostuu pienistä 

osista, joiden tehtävä on palvella kokonaisuutta. Valta on tässä ”rationaalisen koneen” 

mallissa keskitettyä, päätökset tehdään konsernijohdossa. Taustalla on usko siitä, että on 

olemassa jokin suunta, jota kohti organisaatio vääjäämättä etenee. Astley ja Zajac (1991, 

402) kuvaavat, kuinka pahimmillaan tämä malli jopa heikentää joidenkin yrityksen osien 

toimintaa. Tällaisen keskitetyn vallan strategia-ajattelussa on taustalla myös klassisen 

koulukunnan strategia-ajattelua: johtaja (tai konsernijohto ”apulaisineen” ja 

luottohenkilöineen) määrittää yrityksen suunnan ja yksiköiden, osien ja henkilöstön 

tehtäväksi jää toteuttaa se. Myös tässä on taustalla ajattelu tai malli staattisesta tilanteesta. 

Kilpailutilanteeseen, jossa ei tapahdu nopeita muutoksia, tällainen vallankäytön malli sopii 

paremmin. Keskitetyn vallan organisaatio ei kuitenkaan mahdollista poliittista prosessia, 

jossa kamppailun ja keskustelun kautta muodostuisi ”paras mahdollinen suunta”. Taustalla 

on modernin maailman ajattelumalli: on olemassa yksi totuus ja yksi objektiivisuus. 

 

Astleyn ja Zajacin (1991) organisaation vallassa taas valta ei ole yhdensuuntaista, vaan 

verkostoitunutta. Organisaation sisällä on monenlaisia verkostoja ja ne toimivat keskenään 

yhteistyössä. Organisaation jäsenet kohtaavat myös toisiaan erilaisissa rooleissa, jolloin on 

vaikeaa olla staattisessa, yksisuuntaisessa valtasuhteessa. Edelleen monien organisaation 

tuotteet ja markkinatilanteet ovat muuttuvia, niissä tarvitaan luovaa, tilannekohtaista 

valtaa. Päätöksiä täytyy tehdä kussakin tilanteessa. Kuten Astley ja Zajac (1991, 406) 

                                                 
3 Monelle englannin kielen ilmaisulle on vaikea löytää suomalaista vastinetta. Keskitetyn vallan 
käännöksen otin käyttööni, koska se kuvaa sitä vallan funktiota, joka sellaisen vallan 
organisaatiossa on. Toinen hyvä vaihtoehto olisi ollut kääntää se esimerkiksi ytimen vallaksi. 
Organisaation vallan taas olisi voinut kääntää esimerkiksi jaetuksi vallaksi. Valitsin kuitenkin 
organisaation vallan myös sillä perusteella, että se kuvaa paremmin vallan funktiota 
organisaatiossa. 
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kuvaavat: ”in flexibly coupled organizations, ad hoc decision making substitutes for 

planning, and enhances flexibility by allowing personnel to respond to changes as they 

occur”. Toisaalta tämä organisaation valta edellyttää vallan jakamista. Parhaat mahdolliset 

päätökset edellyttävät debattia, konfliktejakin. Jaettu valta on vaikeaa. Se purkaa 

yksilöpsykologista ja hierarkkista johtajanäkemystä. Se on myös vaikeaa ja haastavaa sekä 

johtajalle että johdettaville. Ropon ym. (2005, 31) mukaan ”se [jaettu johtajuus ]on 

moniäänisyyden, epätietoisuuden ja epätäydellisyyden kanssa elämistä. Se ei tunnista yhtä 

ihmistä tai johtajaa, jolla on tieto oikeista ratkaisuista kaikissa tilanteissa. Sen sijaan 

todellisuutta luodaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa joka päivä”. Vaikka konfliktit ja 

keskustelu olisivat organisaatiolle myös raskaita, niiden kautta mahdollistuisi kuitenkin 

paras mahdollinen lopputulos. 

 

Astleyn ja Zajacin (1991) molemmat vallan määritelmät pitävät sisällään kaksi toisistaan 

poikkeavaa tiede- ja todellisuuskäsitystä, kaksi erilaista organisaatiomallia ja pidemmälle 

ajateltuna kaksi erilaista ihmiskäsitystä. Toinen malli, keskitetyn vallan malli, elää 

modernissa maailmassa ja uskoo yhteen totuuteen, olemassa olevaan, mitattavaan 

todellisuuteen. Se pitää organisaatiota koneena, jonka sydän ja aivot on johtaja. 

Organisaation vallan malli taas pitää taustakäsityksenään organisaation monimutkaisena 

mallina, joka pitää sisällään monenlaista vuorovaikutusta ja valtasuhteita. Implisiittisesti 

siitä on luettavissa postmoderneja elementtejä: ei ole yhtä totuutta vaan monia totuuksia. 

Se ottaa myös henkilöstön mukaan päätöksentekoon ja mahdollistaa monenlaisten sisäisten 

verkostojen tehokkaan toiminnan. Valta on siinä hajautunut eri puolilla oleviin 

verkostoihin. 

 

Valtakoulukunnan Astleyn ja Zajacin organisaation vallan teoria muistuttaa niin 

Mintzbergin oppimiskoulukunnan kuin Whittingtonin prosessuaalisen koulukunnan 

elementtejä. Sitä on myös yhdistettävissä henkilöstöjohtamisen teoriaan. Esimerkiksi Yukl 

(2002),  Lämsä (2004) ja Ropo ym. (2005) kuvaavat, kuinka käskevä, yksisuuntainen valta 

ei ole niin tehokasta kuin henkilöstöä mukaan ottava. Astley ja Zajac (1991) toteavatkin, 

kuinka organisaation vallan malli sopii muuttuvissa tilanteissa eläviin yrityksiin. Harva 

nykyinen organisaatio tai yritys työskentelee staattisessa tilassa, vaan tilanteet elävät ja 

yhden, ylhäältä annetun toimintamallin kanssa on vaikeaa elää. Valtakoulukunnan yksi 

edustaja Enz (1988) kuvaakin, kuinka organisaation arvot ja niiden kautta johtaminen on 

tärkeää. Niihin tarvitaan sitouttamista ja vallan delegointia. 
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Organisaatioissa on aina valtaa. Paitsi että siellä on muodollista, hierarkkista valtaa, siellä 

on myös henkilöihin perustuvaa valtaa. (Pfeffer 1981; 1992.) Valta voidaan nähdä alati 

uusiutuvana prosessina: se täytyy tietyssä mielessä ansaita ja sitä pitää yllä. Vaikka 

johdolla olisi organisaatiossa   muodollista päätösvaltaa, se voi syystä tai toisesta menettää 

vallan implementoinnin, ellei henkilöstö jostain syystä seuraa johdon viitoittamaa tietä. 

(Yukl 2002, 141-171.) Jos ja kun henkilöstö otetaan mukaan oppimis- ja prosessuaalisen 

koulukunnan oppien mukaan, se samalla motivoituu, kokee itsensä osalliseksi ja sitoutuu 

antamaan parhaansa yrityksellä ja kulkemaan johdon viitoittamaan suuntaan. Toisaalta 

oppimis- ja prosessuaalisen koulukunnan ajatuksissa on kyse nimenomaan siitä, että 

organisaation alatasolla on paras asiantuntemus omaan alaansa ja omiin tehtäviinsä. 

 

Foucault´n4 (1980) näkemyksen mukaan valtaa on aina paitsi näkyvää, myös näkymätöntä. 

Osa valtarakenteista on myös tullut sisällemme, osaksi toimintaamme ja itseämme. 

Foucault kuvaa myös panopticoa, vankilaa joka oli rakennettu niin, että vartijat näkivät 

aina vangit. Vangit eivät nähneet vartijoita eivätkä he koskaan tienneet, koska heitä 

tarkkaillaan. Heille muodostui alituinen olotila tarkkailun kohteena olemisesta. Yrityksissä 

työskentelevä henkilöstökin elää Foucault´n kuvaamassa panopticomaisessa tilanteessa, 

jossa valta ja kontrolli on läsnä ennen kaikkea henkilöstön mielessä. Automaatinen 

kulunvalvonta ja tietotekniikka mahdollistaa uudenlaisen panopticomaisen tilanteen 

syntymisen. Enzin (1988) kuvaama valta onkin pahimmilaan tällaista valtaa. Kuitenkin 

valtaa myös tarvitaan (esim. Pfeffer 1981; 1992). Valta on eräs organisoinnin ja työnjaon 

muoto. Parhaimmillaan se luo selkeät pelisäännöt yrityksen ja organisaation toiminnalle. 

 

4.2.3. Muu teoreettinen aines  

 

Tutkielman analyysissä ja johtopäätöksissä käytetään osin myös muuta teoreettista ainesta. 

Niitä avataan seuraavassa. Kyse on lähinnä joltain osin Machiavellin ajattelusta, 

Mintzbergin (1980) jaottelemasta viidestä organisaation vallan ja kontrollin muodosta, 

Erikssonin (1989) konfliktitutkimuksesta, Goldenin (1991) tutkimuksesta sekä Gooldin ja 

Campbellin (1987) konsernijohtamiseen liittyvistä näkemyksistä. Analyysissä käytetään 

                                                 
4 Michel Foucault oli 1980-luvulla edesmennyt ranskalainen filosofi, jonka tunnetuin teos on 
Tarkkailla ja rangaista. Siinä kuvataan hyvin seikkaperäisesti vallan ja väkivallan ilmenemistä ja 
syitä. Foucault käsitteli muussa tuotannossaan myös mm. seksuaalisuuden historiaa. 
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myös mm. Johnsonin, Scholesin ja Whittingtonin (2005) ajatuksia, mutta ne esitellään aina 

kussakin kohdassa erikseen. 

 

Machiavelli kuvaa Ruhtinas –teoksessaan hyvän johtajan ominaisuuksia. Johtaja tarvitsee 

virtúa (voimaa), fortúnaa (onnea), neccesitaa ja occasionea (eli välttämättömyyden ja 

tilaisuuden tajua). Virtú on voima, jota johtaja tarvitsee kyetäkseen johtamaan, 

määrittämään suuntaa ja pysymään johdossa. Hyvä johtaja tarvitsee myös onnea (fortúna), 

jotta hän ja hänen yrityksensä menestyisi. Nykyisessä hektisessä liike-elämässä on usein 

vaikeaa ennustaa tulevaisuutta, vaan johtaja joutuu tekemään päätöksiä nopealla 

aikataululla. Kovin pitkälle eteenpäin ei näe. Machiavellilla esiintyy myös käsite 

occasione, tilaisuus. Siihen kuuluu, että hyvä johtaja osaa tarttua hetkeen ja kääntää sen 

suoman mahdollisuuden voitokseen. Neccesita on välttämättömyyden tuoma realiteetti: 

yritys operoi esimerkiksi tietyssä kilpailutilanteessa, johon on sopeuduttava. Edelleen sillä 

on tietty historia, resurssit ja yhteiskunnallinen konteksti. (Kanerva 1990, 117-130, 154-

167, 206-208; Lahdenpää 2005.) 

 

Mintzberg (1980) tuo esiin erilaisia organisoitumisen, vallan ja kontrollin muotoja. Hän 

jaottelee organisaatiot viiteen erilaiseen malliin. Nämä hän jakaa edelleen viiteen 

organisaation osaan ja viiteen koordinaation malliin. Hän näkee nämä mallit toistensa 

vaihtoehtoina ja jokaisessa yrityksessä on käytössään jokin näistä. Yksi koordinaation 

malleista on horisontaalinen ja vertikaalinen sentralisaatio. Siinä organisaatio on luonut 

voimakkaan keskusjohtoisen ohjausjärjestelmän. Valta on ylimmällä johdolla ja päätökset 

tehdään keskusjohtoisesti. Tällä mallilla spekuloidaan tutkielman analyysiosuudessa. 

 

Eriksson pitää konsernien ja niiden yksiköiden välisiä konflikteja käsittelevässä 

tutkimuksessaan potentiaalisina konfliktin olosuhteina niukkoja resursseja, itsenäistymisen 

tarvetta ja eri yksiköiden erilaisia tavoitteita. Hän selvittää myös kahta konsernin konfliktin 

tyyppiä. Näistä toinen on resurssien lisäämiseen liittyvä konflikti, joka on Erikssonin 

mukaan intensiivinen ja strategiaan liittyvä. Sen vuoksi se on läsnä voimakkaana ja silloin 

kun se ilmenee, sitä on vaikeaa sivuuttaa. (Eriksson 1989, 14, 119.)  Myös näitä Erikssonin 

esille tuomia seikkoja eksplikoidaan tutkielman analyysiosuudessa. 

 

Goold ja Campbell pohtivat monisyisesti konsernin johtamista, erilaisia johtamisen malleja 

ja yrityksen toimintatapoja. He erittelevät myös erilaisia konsernissa ilmeneviä seikkoja, 
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jotka estävät konsernin ja varsinkin sen osien menestymistä. Näitä ovat piintyneet 

käsitykset, oman edun tavoittelu, taitamaton sekaantuminen tulosyksiköiden asioihin, 

arvovaltakiistat, byrokratia, päättämättömyys, ylioptimismi, katteettomat lupaukset, 

tulosten manipulointi, jatkuvuuden puute, silmänpalvonta ja toteutumattomat tavoitteet. 

(Goold & Campbell 1987, 113-118.) 

 

 

Golden (1991) taas avaa erilaisia konserni-tytäryhtiösuhteita5. Hänen mukaansa tytäryhtiön 

pitäisi voida kontrolloida sellaisia toimintoja, jotka ovat sen strategian kannalta 

välttämättömiä. Strategian kannalta vähemmän tärkeiden asioiden kontrollointia 

tytäryhtiön pitäisi sen sijaan pyrkiä välttämään. Näin se kohdentaisi omat resurssinsa  

oikein ja parhaimmillaan konserni tukisi sen toimintaa.   

 

Lainema pohtii moniulotteisesti konsernijohdon roolia spekuloimalla mm. sillä, onko 

johdolla annettavaa yhtiölleen. Hän vastaakin tavallaan itse itselleen: ”monialaista 

konsernia ei joko pystytä ylipäätään johtamaan tai sitten konsernien rakenteet ja 

johtamisjärjestelmät ovat niin kehittymättömiä, ettei niiden tuomaa lisäarvoa ole kyetty 

havaitsemaan” (Lainema 1996, 49). Tutkielman tarinan kautta nousee esiin niitä ongelmia, 

joita tyttärellä on osana emoa ja konsernia. 

 

Monet konsernit operoivat useilla toimialoilla. Näiden toimialojen menestystekijät ovat 

keskenään erilaisia. Lainema (1996, 75-83) kuvaa, kuinka seurauksena on johtamisen ja 

strategiatyön kompleksisuus. Rakenne kehittyy hänen mukaansa väkisinkin kohti 

tulosyksiköitä, jos konserni on hyvin laaja-alainen. Tämä selittyy sillä, että laaja-

alaisuuden kasvaessa konsernijohto ei millään voi hallita eri aloja. Se ei myöskään ehdi 

operoida kaikkien strategiatyössä. Tällöin ei myöskään tarvita raskasta konsernijohtoa. Jos 

taas konsernin liiketoiminta on kapealla alalla, konsernijohto voi hallita sen 

toimintalogiikan ja tarvitsee vahvempaa miehitystä ja raskaampaa konsernijohtoa.   

 

Kuten tutkielman johdannossa kuvattiin, akateemisessa strategiakeskustelussa strategiaa 

tarkastellaan usein ison toimijan ja konsernin näkökulmasta. Myös tässä teoriaosuudessa 

                                                 
5 Hän käsittelee teemaa corporate-subunit. Subunitin voi tässä tapauksessa suomentaa vapaasti 
tytäryhtiöksi, sillä tutkielman kannalta ei ole relevanttia, onko kyseessä osayksikkö vaiko erillinen 
tytäryhtiö. 
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tutkimusten ja teosten lähtökohta on konserni. Tutkielman teoriaksi niistä on poimittu 

sellaisia osia, jotka koskettavat myös tytäryhtiöitä ja niiden toimintaa. Yleisen akateemisen 

keskustelun taustalla on vähintäänkin implisiittinen ajatus, että konsernin tytäryhtiöiden 

strategiat ovat osa konsernin strategiaa ja että ne ovat sopusoinnussa keskenään. Vain 

joltain osin käy ilmi, että näissä voi olla myös ristiriitaa (esim. Eriksson 1989; Goold & 

Campbell 1987). Tämän tutkielman tarinoissa ja niiden analyysissä asioita käsitellään 

tyttären näkökannalta. Ne ovat tyttären johtajan konstruoimia ja koko analyysi perustuu 

tyttären johtajan maailmankuvaan, erilaisten metodien yhdistämiseen ja tiedekäsitykseen.  

 

4.3. Narratiivinen metodi 

 
Koko ihmisen kulttuuri, kieli ja toiminta perustuu erilaisiin symboleihin ja                   

merkkeihin. Ihminen elää monimutkaisessa merkkien, symboleiden sekä sanottujen ja 

sanomattomien sopimusten maailmassa. Omassa tutussa, arkipäiväisessä toiminnassa nämä 

symbolit, merkit ja niistä muodostuvat toimintatavat  ovat tuttuja ja turvallisia. Vieraaseen 

maahan mentäessä kielen merkit, symbolit, sanat ja niiden muodostamat konventiot 

saattavat olla vieraita. Kokonaan erilaiseen kulttuuriin mentäessä voi aluksi olla hyvinkin 

hankalaa ymmärtää toiminnan taustalla vaikuttavia historian luomia toiminnan 

mekanismeja. (ks. esim. Fiske 1992, Czarniawska, 1998) 

 

Lämsä ja Ekonen (2004, 584-585) kuvaavat,  kuinka ihmiset ymmärtävät itsensä ja muiden 

käyttäytymistä ja toimintaa tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Tapahtumat ja toiminnot 

ovat jaettuja, tiettyyn kulttuuriin kuuluvia. Myös kieli on osa jaettua sosiaalista tietoisuutta. 

Kussakin kulttuurissa tarinat ovat paitsi kommunikoinnin väline, myös muoto ja tapa 

opettaa. Merkit muodostavat sanoja, tarinat muodostuvat sanojen ja lauseiden kudelmista. 

Hyvässä tarinassa on selkeä juoni. Kertoja esittää sen niin, että kuulijakunta jää tarinan 

kuulemisen vangiksi.  Tarina sisältää ehkä kaaren, jossa on nousuja, laskuja ja tietty 

kliimaksi, kohokohta. Tarinallinen eli narratiivinen tutkimusmenetelmä käyttää tarinoita 

tieteellisenä tutkimusmenetelmänä. Sen kautta tutkimusongelma tai asia voidaan pelkistää 

ja kuvata yksinkertaisesti niin, että tarinaan saadaan samalla kuitenkin tiivistettyä kaikki 

oleellinen ja tutkimuksen kannalta olennainen tieto.  
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4.3.1. Merkit, tarinat ja narratiivinen tutkimusote 

 

Narratiivinen tutkimusmenetelmä on yleistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on 

kulkenut kansatieteiden, kielitieteiden, käyttäytymistieteiden ja yhteiskuntatieteiden kautta 

taloustieteisiin (ks. esim. Riessman, 1993 ja 2001).  

 

Czarniawska (1998, 1) kuvaa motiivejaan harjoittaa narratiivista metodia: ”I intend to 

show how to concoct a device for shaping organization studies out of such ingredients as 

literary theory, anthropology, and sociology in the hope of selling not so much of the 

product as the process.” Czarniawska muistuttaa samassa yhteydessä, että jokaisella on 

mahdollisuus luoda sellainen tarina kuin itse haluaa.   

 

Riessman (1993) taas selvittää kuinka tarinassa luodaan järjestystä ja tekstejä tietyissä 

tilanteissa. Hän avaa narratiivisuutta haastatteluiden kautta, näissä haastateltavat järjestävät 

omia kokemuksiaan loogisiksi kokonaisuuksiksi tarinoiden avulla. Tutkija taas voi 

esimerkiksi kysyä, miksi tarina oli kerrottu juuri tietyllä tavalla. Narratiivinen metodi antaa 

monenlaisia mahdollisuuksia myös taloustieteelliseen tutkimukseen. Kuvaan seuraavassa 

muutamia. 

 

Lämsä ja Ekonen (2004) tuovat esille narratiivisuus -käsitteen neljää eri käyttötapaa (liike-

elämän etiikan tutkimuksessa). Nämä ovat metateoreettinen viitekehys, tutkimusaineiston 

muoto, analyysimetodi ja käytännöllinen työkalu. Metateoreettisessa viitekehyksessä on 

Lämsän ja Ekosen (2004) mukaan kyse tietyn kulttuurin jaetusta sosiaalisesta 

todellisuudesta. Tietyssä kontekstissa asiat tulkitaan ja ymmärretään tietyllä tavalla. Tämä 

tulkinnan muoto on kullekin kulttuurille ominainen ja yhteinen. Kielen, tarinoiden, ja 

niiden kertomisen ja kuuntelemisen kautta myös opitaan asioita. Edelleen tarinat tarjoavat 

välineen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja dialogiin.  

 

Esimerkiksi haastattelut, päiväkirjat ja elämäkerrat taas ovat Lämsän ja Ekosen (2004) 

mukaan esimerkkejä narratiivisuudesta tutkimusaineiston muotona. Niiden kautta voidaan 

nostaa esiin niitä ääniä, jotka eivät muuten kuuluisi. Syrjälä (2004; 2005) kuvaakin 

lisensiaattityössään, kuinka hänen tutkimansa yrityksen henkilöstön äänet muutoksen 

keskellä tarjoavat yritysjohdolle arvokasta tietoa. Oikein käytettynä tuollainen tieto voi 

antaa yritysjohdolle parempia (eettisesti kestäviä ja henkilöstön huomioivia) työkaluja 
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muutosten läpivientiin. Riessman (2001, 697) taas kuvaa, kuinka henkilökohtaiset tarinat 

ovat tapauskohtaisia, mutta samalla ne kuvaavat sosiaalisia ja historiallisia prosesseja.  

 

Narratiivisuuden analyysimetodina Lämsä ja Ekonen (2004) jakavat edelleen kahteen osa-

alueeseen: tarinoiden analyysi ja narratiivinen analyysi6. Tarinoiden analyysi luokittelee ja 

kategorisoi tarinoita. Narratiivinen analyysi taas luo tutkimusaineistoon perustuvan uuden 

tarinan7. Uudessa tarinassa tutkimusaineisto on organisoitu ajallisesti ja rakenteellisesti 

ehyeksi kertomukseksi. Tämä tapa auttaa näkemään ilmiöt uudessa näkökulmassa. Lämsä 

ja Ekonen (2004) kuvaavat myös, kuinka narratiivisessa analyysissa  on edelleen useita 

metodeja, kuten ajallisten rakenteiden analyysi tai metaforien analyysi. Riessman (2001, 

698) toteaa myös, kuinka tarinat voidaan jakaa temaattisesti tai tapahtumien mukaan. 

Edelleen hän  kuvaa, kuinka toisinaan tarinoita ja niiden analyysia ei voida erottaa 

toisistaan. Riessmanin (1993, 1; 2001, 697) mukaan metodissa pyritään kuitenkin 

järjestämään epäloogisiltakin vaikuttavia asioita rakenteellisesti, ajallisesti tai tilan mukaan 

loogiseen järjestykseen. Myös Czarniawska (1998, 6) kuvaa, kuinka myös haastatteluissa 

nousee esiin ihmisten taipumus asioiden (menneidenkin tapahtumien) asettamiseen 

järjestykseen.   Narratiivinen metodi tarjoaa mahdollisuuden jäsentää tarinoita monella 

tavalla – aina kuhunkin tutkimukseen parhaiten soveltuen. 

 

Viimeinen Lämsän ja Ekosen (2004) kuvaamasta neljästä narratiivisuuden käyttömuodosta 

on käytännöllinen työkalu. He kuvaavat, kuinka suurin osa organisaatioiden kehityksestä 

tapahtuu todellisuudessa tarinoiden kautta. Organisaatio on täynnä erilaisia tarinoita, niin 

henkilöstön kesken kuin johdon ja henkilöstön välilläkin. Johto voi myös käyttää erilaisia 

tarinoita viestiessään asioita ja halutessaan henkilöstön sitoutumaan määrittelemiinsä 

asioihin. (ks. myös Czarniawska 1998.) 

    

Riessman (1993, 16-17) korostaa, kuinka narratiivinen metodi ei ole yhtenäinen. Hän 

pyrkii kuitenkin konstruoimaan joitakin peruselementtejä. Czarniawska (1998) taas nostaa 

esiin, että narratiivinen metodi tarjoaa vaihtoehtoisen mallin tietoon. Hän pohtii kuitenkin 

retorisesti, voivatko tarinat legitimoida asemaansa tieteessä? Ja vastaa, että näin on käynyt. 

                                                 
6 Lämsä ja Ekonen (2004) käyttävät englanninkielisiä käsitteitä an analysis of narrative ja narrative analysis. 
Koska englannin kieli on huomattavasti rikkaampi kuin suomen kieli, noita käsitteitä on vaikeaa kääntää 
suoraan suomeksi. Päädyin omalla kohdallani kyseiseen suomennokseen, mutta muitakin vaihtoehtoja olisi. 
Pyrin kuitenkin käyttämään tuota määritelmää johdonmukaisesti. 
7 Syrjälä (2004) käytti tätä muotoa lisensitaattityössään. 
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Narratiivisessa metodissa assosioidaan Czarniawskan mukaan ja erilaisia asioita laitetaan 

yhteen. Riessman (1993, 5) taas toteaa, kuinka aika on nyt ”kypsä” narratiiviselle 

metodille. Czarniawska (2004, 136) pohtii myös, ettei narratiivinen metodi ole mikään 

yhtenäinen metodi. 

   

Myös Czarniawska (1998)  jaottelee narratiivisen metodin käytön 

organisaatiotutkimuksessa ainakin neljään muotoon: organisaatiotutkijan kirjoittamaan 

tarinan muotoon, organisaatiotutkimukseen, joka kerää tarinoita organisaatiosta, 

organisaatiotutkimukseen, joka käsitteellistää organisaation elämää tarinaksi ja 

organisaatioteoriaa tarinanlukuna. Jokainen tutkija hahmottaa narratiivista metodia hieman 

eri tavalla. Yhteistä kaikille on metodin moniulotteisuus ja käyttökelpoisuus monella 

tavalla. Oma käyttötapani ei ole suora johdos mistään valmiista. Sen voisi tulkita olevan 

joko tutkijan kirjoittama tarina tai organisaation elämää tarinaksi käsitteellistävä 

tutkimusote, mutta se ei ole suoraan kumpaakaan näistä. Tutkimukseni poikkeaa 

kenttätutkimuksesta sikälikin, etten haastattele siinä ketään vaan konstruoin itse menneistä 

tilanteista tarinoita joihin pyrin tiivistämään strategiakonfliktin. 

 

Tutkijalla ei ole tarvetta assimiloitua tutkimuskohteeseen, koska hän on osa sitä. Häneen ei 

suhtauduta kuten muukalaiseen tai tutkijaan, vaan osana työyhteisöä. Toisaalta, kuten 

tutkielmassa on aiemmin kuvattu, tämä aiheuttaa opinnäytetyön eettiseen pohdintaan ja 

tieteelliseen uskottavuuteen omat haasteensa. Tutkielmassa olisi voitu myös haastatella 

tyttären henkilökuntaa ja konstruoida näistä haastatteluista tarina. Käytännössä tyttären 

johtaja on kuitenkin ainoa, joka käy päätösvaltaan ja talouteen liittyviä neuvotteluita emon 

kanssa. Tyttären henkilökunta on lisäksi pääosin määrä-aikaista ja osa-aikaista.  

 

Se, että assimilaatio kuitenkin on olemassa, tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden konstruoida 

tarinoita, jotka havainnoivat tutkimusongelmaa. Tutkijalla on primaariaineisto, jota hän voi 

tutkielmassa käyttää. Tämä aineisto tarjoaa autenttisen mahdollisuuden kuvata erästä liike-

elämään liittyvää problematiikkaa: pienen yrityksen sijaintia osana isompaa yhteisöä. 

Aineiston kautta on mahdollista peilata tätä problematiikkaa laajempaan strategiateoriaan. 
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4.3.2. Tarinat strategiakonfliktin konkretisoijana  

 

Tarina, narratiivi, on tässä tutkielmassa keino havainnoida tutkimusongelmaa. Aiempana 

kuvattiin, että narratiivisessa tutkimusotteessa on myös monenlaisia aineiston 

analyysitapoja. Tässä tutkielmassa aineistoa ei kuitenkaan analysoida narratiivisella 

metodilla. Tarinaa käytetään, koska sen kautta aineistoa voidaan käsitellä luottamuksella. 

Tarinassa ei korosteta kyseistä organisaatiota eikä kerrota liiketoimintaan liittyviä 

yksityiskohtia kuten lukuja. Koska tarina ovat kuitenkin narratiiveja, ne eivät olekaan – 

eikä niiden ole tarkoitus olla täysin tosia pelkistettyjä reaalimaailman kuvauksia. Niihin on 

tiivistetty tutkijan näkemyksen mukaan strategiakonfliktin kannalta oleellinen tieto. Koska 

tarinat ovat autoetnografisia kirjoituksia, myös se korostaa, että ne ovat tutkijan 

konstruktio asioista (Ellis & Bochner 2003). Autoetnografiaa kuvataan tarkemmin 

tutkielman seuraavassa alaluvussa.  

 

Koska tutkimus operoi modernin ja postmodernin välimaastossa, tarina tutkimusongelman 

havainnointitapana edustaa postmodernia tiedekäsitystä. Se on tyttären näkökulmasta 

tutkijan konstruoimia tarina, autoetnografia (Ellis & Bochner 2003). Jos tutkielman aihe 

olisi henkilöstöjohtaminen, sama tutkijakin olisi konstruoinut erilaisia narratiiveja. Tämä 

tarinoiden postmoderni ulottuvuus on syytä tuoda tutkielman lukijoiden tietoon. 

 

Kuten tutkijan tiedekäsitystä käsitelleessä luvussa todettiin, tutkielman strategia-analyysi 

edustaa osin modernia tieteentraditiota. Modernissa tiedeajattelussa uskotaan, että tieteen 

avulla voidaan saavuttaa jotain yleisempää totuutta. Taustaoletuksena on, että on olemassa 

jokin objektiivinen todellisuus, jota voidaan tutkia ja josta voidaan määrittää teoriaa. 

Kuitenkin, kuten tutkielman alussa kuvattiin, tutkielma operoi modernin ja postmodernin 

välimaastossa, joten tutkija tiedostaa, että moderniin ajatteluun perustuvat 

strategiateoriatkin ovat vain yksi ajattelumalli ja että niissäkin on keskenään erilaisia 

koulukuntia ja näkökulmia. Osa strategiateorioista nojaa myös subjektivistiseen 

tiedekäsitykseen. (Ks. esim. Habermas 1987; Lyotard 1985.) 
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4.3.3. Autoetnografia tarinoiden konstruoinnissa 

 

Ellis ja Bochner kuvaavat autoetnografista tutkimusotetta. Siinä tapahtumassa osallisena 

oleva konstruoi tapahtumista tarinan. Metodi on narratiivisen metodin yksi osa-alue.  He 

kuvaavat, että autoetnografisella otteella voi tehdä hyvin monenlaisia tarinoita. ”Such as 

personal narratives, narratives of self, personal experience narratives, self-stories, personal 

essays, auto-observation, critical autobiografy…” (Ellis & Bochner 2003, 209.) 

 

Metodia on käytetty nostettaessa esiin vaiettuja ääni. Autoetnografiassa on kyse 

osallisuuden tarkkailusta. Siinä tutkija on kaksoisroolissa kohteena ja tutkijana ja liukuu 

näistä rooleista toisiinsa. Metodi on vielä melko vähän käytetty ja tunnettu ja kohtaa usein 

vastusta. Ellis ja Bochner kuvaavat, kuinka usein kysytään skeptisin äänenpainoin, 

millaista totuuskäsitystä metodi edustaa. He korostavat, että narratiivi on aina tarina 

menneestä, ei koskaan yksi yhteen menneen kanssa. 

 

Validiteettikysymykseen he vastaavat: ”It debends on our definition of validity. I start from 

the position that language is not transparent and there´s no single standard of truth”. 

Czarniawska (2004, 132-134) pohtii myös narratiivisuutta ylipäänsä, käykö “kaikki” ja 

mistä tiedetään, onko narratiiveissa kyse pelkästä fiktiosta. Hänen mukaansa kriteerinä on 

se, kuinka asiat esitetään ja perustellaan. Reliabliliteettikysymykseen Ellis ja Bochnerin 

vastaus on: ”…there´s no such thing as orthodox reliability in autoetnographic research. 

However, we can do reliability checks.” (Ellis & Bochner (2003, 229)  

 

Ellis ja Bochner (2003, 217) kuvaavat, kuinka itse kiinnostuivat aiheesta: ”I also wanted to 

understand the conventions that constrain which stories we can tell and how we can tell 

them, and to show how people can and do resist the forms of social control that 

marginalize or silence counternarratives, stories that deviate from or transgress the 

canonial ones”. 

 

Tässäkin tutkielmassa nostetaan tavallaan vaiettu ääni esiin: konsernin pienen toimijan. 

Tarina ei ole yksi yhteen todellisuuden kanssa – kuten ei narratiivisuudessa koskaan – vaan 

tyttären johtajan konstruktio asioista. Autoetnografinen ote ja sen luotettavuus voi tässäkin 

tapauksessa herättää kysymyksiä. Tietyt faktat on kuitenkin viime kädessä tarkistettavissa 

omistajan taholta. 
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4.4. Tekstintulkinta aineiston analyysimuotona 
 

Tulkitsemisen arvoinen teksti on merkitysten kompleksi, jossa on monta tasoa ja 
ulottuvuutta. Tulkitsija taas voi valita hyvinkin erilaisia perspektiivejä tulkintaansa. Tämä 
kaikki johtaa siihen, että olisi yhtä absurdia puhua ”oikeasta” tai ”parhaasta” tulkinnasta 
jollakin absoluuttisilla tai yksiulotteisilla ”kauneusmittareilla”. Tulkinnat ovat ytimeltään 
yhteismitattomia, mikä ei tarkoita sitä, että kaikki tulkinnat olisivat yhtä huonoja, vaan 
ikään kuin kunkin tulkintaidean tai –strategian sisällä voidaan erottaa pinnallisempia ja 
syvällisempiä, yksinkertaisempia ja kompleksisempia, karkeita ja vivahteikkaita jne. 
versioita, joiden välillä voi usein myös olla vaikea tehdä arvoeroa. Onko esimerkiksi 
”uskollisuus tekstille” olisi  parempi kuin omintakeinen tulkintaprofiili, joka ”oikaisee” 
tekstiä? 
 
Kommunikaatioperspektiivissä tulkinta on passiivista täydennystyötä. Tutkijan autonomiaa 
korostettaessa tulkitsija ikään kuin jatkaa kirjoittajan luomisprosessia. Toisin sanoen kun 
tunnustetaan, ettei kukaan kirjoittaja voi hallita ja kontrolloida kaikkia merkityksiä joita 
hänen kirjoittamaansa tekstiin sisältyy, teksti ”vetoaa lukijan vapauteen” etsiä uusia 
tulkintamahdollisuuksia ja tätä kautta muuntaa käytettävissä olevien merkitysten 
horisonttia. Näin sama teksti tulee useiden erilaisten, persoonallisesti värittyneiden 
tulkintalinjojen kiinnekohdaksi, jotka toisaalta välittävät tekstiä yleisempiin 
merkityskonflikteihin. Debatti eri tulkintojen välillä on tiettyyn rajaan asti mahdollinen, 
joskin tulkitsijan usein kannattaa olla välittämättä muista eksegeetikoista.    

(Palonen 1988a, 42) 
 

4.4.1. Tekstintulkinta työkaluna 

 

Lämsä (2005b) toteaa, kuinka subjektivistisella suhtautumisella ”aineisto kuvaa 

tutkittavien ihmisten, subjektien, kokemuksia joista voidaan saada tietoa näiden ihmisten 

kuvaamana”. Tässä tutkielmassa tutkitaan tyttären ja emon sekä konsernin 

strategiakonfliktia. Sitä havainnoi tarina, narratiivi, joka on tyttären johtajan konstruoima. 

Tarina on kirjoitettu jälkikäteen, se ei edusta absoluuttista totuutta tai kaikkien 

näkökulmaa. Se edustaa ainoastaan tyttären johtajan näkökulmaa ja näkemystä, sillä 

hetkellä, siinä ajassa ja paikassa. Kuten aiempana tutkielmassa on kuvattu, tutkijan 

tiedekäsitys perustuu relativistiseen näkemykseen: ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta, 

vaan asiat näyttäytyvät eri näkökulmista eri tavalla. 

 

Tutkielman empiirisenä aineistona toimiva tarina voisi avautua eri lukijalle aivan eri 

tavalla. Kanerva (1989, 7-8) kuvaa, kuinka ”Teksti sinänsä on merkkejä, mustia pisteitä 

paperilla. Niille on annettava itse merkitys ja tulkinta. … Kirjoitettu teksti on orpo, joka 

pyrkii eroon patriarkastaan, ei tunnusta isän läsnäoloa, ei rajattua aikaa ja tilaa.”  Niinpä 



 30

tämänkin tutkielman tarinaa voisi joku myöhemmin tulkita erilaisesta tiede- ja 

totuuskäsityksestä, erilaisesta kysymyksenasettelusta ja intresseistä – ja päätyä aivan 

erilaiseen lopputulemaan. Palosen (1988, 81) mukaan ”myös puhtaasti eksegeesin kannalta 

on selvää, ettei kukaan kirjoittaja hallitse eikä kontrolloi kaikkia niitä merkityksiä ja niiden 

hyväksikäyttömahdollisuuksia, joita hänen kirjoittamaansa ja puolustamaansa tekstiin 

sisältyy”. 

 

Kuten narratiivinen tutkimusote, tekstintulkintakaan ei ole mikään yhtenäinen metodi tai 

aparaatti, jonka läpi teksti siivilöidään ja sen jälkeen se putkahtaa toisesta päästä valmiina 

tutkimuksena ulos. Teksti lähdeaineistona voi myös puhua tai olla puhumatta. Välillä se 

puhuu ja avautuu, välillä lopettaa puhumisensa. Monelleko esimerkiksi Helsingin 

kadunnimet avautuisivat poliittisena kamppailuna? Jyväskylän yliopiston valtio-opin 

professori Kari Paloselle ne ovat avautuneet poliittisen kamppailun lopputulemana. 

Lukiessaan kadunnimiä poliittisesti, Palonen (1993b) löysi niistä erilaisia historiallisia 

kerrostumia. Jokainen lopullinen kadunnimi on edellyttänyt ehdotuksia, debattia ja 

kompromisseja. Edelleen jokainen nimi edustaa tietyllä tavalla kutakin aikakautta. 

 

Palosen tekstintulkinta on esimerkki siitä, kuinka yksinkertainenkin teksti voi avautua 

hyvinkin luovalla tavalla. Kuten aiempana tutkielmassa kuvattiin, silloin kun teksti on 

tarina, jota tutkija itse analysoi, kyseessä on autoetnografia. Ellis&Bochner (2003, 213) 

kuvaavat, kuinka tutkija liukuu siinä tarkkailijasta tarkkailtavaan, ulkopuolisesta sisälle. 

Tutkielman eettisessä pohdinnassa on myös pohdittu asiaa työnantajan kannalta. Edelleen 

tutkielman tiedekäsityksessä asiaa on pohdittu tieteellisen relevanttiuden kannalta. 

Tekstintulkinnassa kyse onkin siitä, miten teksti avautuu tulkitsijalle, mitä lukija nostaa 

sieltä esiin ja kuinka hän perustelee valintansa. 

 

Tässä tutkielmassa tekstistä eli tarinasta konstruoidaan strategiakonfliktiin liittyviä asioita. 

Tekstistä nostetaan esiin, kuinka konflikti ilmenee, mitkä tekijät konfliktin mahdollisesti 

aiheuttavat ja millaista strategiaa tekstistä on luettavissa. Kuten aiempana on kuvattu, 

strateginen viitekehys tulee strategiakoulukuntien subjektivistisesta perinteestä. Taustalla 

on Mintzbergin (1990) ja Whittingtonin (2001) luokittelemien koulukuntien edustajien 

ajatuksia, joihin tutkielman strategiatulkintaa peilataan. Jo se, mitä koulukuntia ja keiden 

ajatuksia noista koulukunnista on valittu, ohjaa tutkielman tulkintaa ja lopputulosta. Jos 
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tutkielman aiheena olisi objektivistiseen tieteenteoriaan linkittyvä aihe, koulukunnilla 

operointi olisi erilaista. 

 

4.4.2. Kuinka eksplikoida toisen strategiaa? 

 

Porter (1987, 72-102) havainnollistaa kilpailija-analyysia. Sen avulla voidaan analysoida 

tulevia päämääriä, nykyistä strategiaa, oletuksia alasta ja itsestä ja valmiudet (vahvat 

puolet ja heikkoudet). Porter korostaa (1987, 74), että vaikka nämä asiat esitetään 

kilpailijan kautta, ne ovat käyttökelpoisia myös oman toiminnan analyysissa. Kilpailija-

analyysin neljä osa-aluetta yhdistetään kilpailijan reaktioprofiiliksi, johon kuuluu 

hyökkäystoimenpiteet, puolustusvalmius ja taistelukentän valitseminen. Lisäksi pitää 

pohtia alan ennusteita kilpailijoiden kautta sekä laatia seurantajärjestelmä. Vaikka Porter 

luokitellaankin klassiseen- (Whittington 2001) ja positiointikoulukuntaan (Mintzberg 

1990) kuuluvaksi, tarjoaa Porterin kilpailija-analyysi välineitä eksplikoida emon ja 

konsernin strategiaa. Emon ja konsernin implementoitunut toiminta indikoi heidän 

strategiaansa. 

 

Kuten tutkielmassa on kuvattu, Porterin teoriaa ja ajattelua on kritisoitu paljon, että siinä 

korostuu johtajan asema ja se on ylhäältä alas suunnattu. Silti teoria elää ja on voimissaan 

vielä 2000-luvun strategiateksteissä. Esimerkiksi tuore Santalaisen8 (2005) teos pohjaa 

strategiateoriassaan Porterin näkemyksiin kilpailussa, differoinnissa ja asemoinnissa. 

 

Vaikka tutkielman tiedekäsitys edustaa enemmän postmodernia näkemystä tieteestä, 

strategian eksplikointiin löytyy enemmän välineistöä objektivistista tiedekäsitystä 

edustavilta strategiateoreetikoilta. Myös Ansoffin (1965) teoria antaa välineistöä tekemään 

johtopäätöksiä toisen strategiasta sen avulla, kuinka se implementoituu käytännössä. 

Tutkielman tarinasta on konstruoitavissa emon ja konsernin sisäisiä vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia.  

 

 

 

                                                 
8 Timo Santalainen (kauppatieteen tohtori, valtiotieteen lisensiaatti) on työskennellyt myös 
akateemisessa maailmassa, mutta on tällä hetkellä Genevessä toimivan, strategioiden ja johdon 
kehittämispalveluja ja tutkimuksia tarjoavan yrityksen toimitusjohtajana. 
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5. STRATEGIAKONFLIKTI  
 

 

Tutkielman käsitteitä avaavassa luvussa (luku kaksi) kuvattiin strategiakonfliktia 

käsitteenä. Tutkielmassa on myös ilmennyt, että niin sana strategia kuin strategiateoriakin 

saa erilaisia merkityksiä erilaisissa yhteyksissä. Strategian luomisprosessikin näyttäytyy 

akateemisessa maailmassa melko erilaisena tutkijan omasta lähtökohdasta ja 

tiedekäsityksestä riippuen (ks. esim. Mintzberg 1990 ja Whittington 2001). Samoin 

strategian suunnittelu ja implementointi näyttelevät erilaista roolia riippuen tutkijan omasta 

katsantokannasta. Aiempana on jo kuvattu, että repertuaari on periaatteessa ylhäältä alas – 

alhaalta ylös ja johtajakeskeinen ja organisaation mukaan ottava. Edelleen näkemyksiä 

siitä, onko itse strategia ja sen suunnittelu yrityksen kannalta merkitsevin seikka vaiko sen 

implementointi ja jatkuva kurssinmääritys, on eri strategia-ajattelun koulukunnissa 

erilaisia. Oheisen tarinan kautta voidaan eksplikoida tyttären, emon ja konsernin erilaisia 

strategiakäsityksiä. 

 

Sana konflikti pitää sisällään ristiriitaa ja erimielisyyttä. Seuraavassa tarinassa, 

havainnollistetaan strategiakonfliktia: tyttären, emon ja konsernin parasta mahdollista 

strategiaa ja sen tuomaa ristiriitaa.  Tarinaan on pyritty tiivistämään strategiakonfliktiin 

liittyvät oleelliset asiat. Tutkielmassa on kuitenkin monessa kohtaa korostettu, että tarina 

on autoetnografinen (ks. Ellis & Bochner 2003) ja koko tutkielma on tyttären johtajan 

näkökulmasta ja tyttären näkökulmasta tehty ja kuinka tutkielma perustuu subjektivistiseen 

näkemykseen, vaikka osa strategiateoriasta edustaakin ns. objektivistista tieteenkäsitystä.  

 

Kuten tutkielmassa on kuvattu, autoetnografinen tutkimus asettaa monia eettisiä, 

tieteenfilosofisia sekä käytännöllisiä ongelmia. Näitä ongelmia on pohdittu tutkielman 

alkuosassa ja nämä ongelmat on pyritty tuomaan tutkielmassa selkeästi esiin. Seikat on silti 

syytä muistaa myös aineiston analyysia lukiessa. Tarina sinällään tarjoaa kenelle tahansa 

mahdollisuuden tutkia aihetta myöhemmin omasta näkökulmastaan. Tutkija yhtyy 

Kanervan (1989, 7-8) aiempana kuvattuun näkemykseen, että teksti on viime kädessä 

mustia merkkejä paperilla ja kerran kirjoittajastaan irrottuaan orpo. Oheinen tarina 
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konstruoi kuitenkin tämän tutkielman kysymysongelmaa ja on empiirisenä aineistona 

tutkielman tekstintulkinnalle ja strategia-analyysille. 

 

5.1. Olipa kerran 
 

Olipa kerran tytär. Se oli pieni toiminimi, joka toimi erään yrityksen sisällä. Tuo 

toiminimi, tytär, työskenteli eri alalla kuin emonsa. Sillä oli emolleen välineellinen 

merkitys: tyttären olemassaolo mahdollisti ja auttoi emon liikevaihdon suotuisaa kehitystä. 

Emolle ei niinkään ollut merkitystä, oliko tytär hyvin vai huonosti toimiva, emolle riitti, 

että se voi kertoa asiakkailleen, että tytär oli olemassa. Tyttären oma ydin oli tuottaa 

paikallista sisältöä. Sisältö näkyi emon omistamassa verkossa. Tytär menestyisi sitä 

paremmin, mitä enemmän ja parempaa paikallista sisältöä se tuottaisi. Sisällön tuottaminen 

oli kuitenkin työlästä, hidasta, kallista käsityötä. 

 

Tytär oli kunnianhimoinen, tahtoi kovasti kehittyä. Sen palveluksessa oli motivoitunutta 

henkilöstöä, joka yritti parhaansa. Tytär pystyi tarjoamaan kohderyhmälleen sisältöä, joka 

kosketti paikallisen kohderyhmän arkea. Tyttären sisällöntuotannon onnistuminen näkyi 

tyttären toiminnan mittauksissa ja sen saamassa palautteessa. Emo oli tyttären 

kehittymisestä iloinen ja ylpeäkin. Samalla kehittyminen toi emolle kuitenkin myös 

päänvaivaa. Emolla oli itsellään niukat resurssit ja tyttären kehittyminen lisäsi emon työtä 

vetää linjoja ja tehdä päätöksiä – tytär kun ei ollut erillinen yritys tai yhtiö.  

 

Emo oli menestynyt liiketoiminnoissaan hyvin ja emon liiketoiminnot olivat kehittyneet 

niin valtakunnallisesti toimialaan verraten kuin liikevaihdon kasvussakin erittäin 

myönteisesti. Emon verkko oli laajentunut ja sillä oli alueellinen monopoli. Mutta 

emokaan ei ollut itsenäinen yritys, vaan sillä oli oma omistajakonserninsa. Emon 

omistajakonsernilla oli jatkuvia vaikeuksia liiketoiminnoissaan. Konsernin liiketoiminnan 

volyymi tuli kypsiltä monopolimarkkinoilta.  Konserni pyrki varmistamaan tulevaisuuttaan 

tekemällä yrityskauppoja. Samaan aikaan toimiala, josta se haki kasvua, koki rajun 

taantuman. Koska konsernin liiketoiminnoissa oli vaikeuksia, se saneerasi ja otti 

omistamissaan yhtiöissä tiukan omistajan otteen. Tämä näkyi myös konsernin suhteessa 

emoon. Esimerkiksi siinä missä emo oli aiemmin pystynyt päättämään niin omista kuin 

tyttärenkin työsuhteista itsenäisesti, nyt kaikki päätökset menivät konsernin kautta. 
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”Ette ole ydinbisnestä” 

 

Töissä meni parina iltana yhteentoista. Ensin oli kaikenlaista ajankohtaista, sitten eilisiltana 

piti saada yksi tärkeä, iso juttu valmiiksi. Olimme yhden ison asian taustojen valottamisen 

kanssa ensimmäisenä liikkeellä. Oman alamme iso toimija ei ole jostain syystä päässyt 

asiassa kärrylle lainkaan. Kun sisältö oli ajettu emon verkkoon, emon edustaja oli 

tyytyväinen, ylpeä meistä. Totesin  palaverissa, että olisipa meillä tyttäressä enemmän 

henkilöstöä, voisimme olla kattavammin asioissa ensimmäisenä liikkeellä. Emon edustaja 

totesi, että otan välillä työn vähän liiankin tosissani. Vähempikin riittäisi.  

 

Keskustelimme, kuinka tahtoisin viedä tytärtä tiiviisti eteenpäin. Saada enemmän  ja 

parempaa paikallista sisältöä. Myös henkilöstön palkkausta ja monia asioita pitäisi 

kehittää. Emon edustaja totesi, että onhan tyttären palkkaukseen liittyviä asioita viety 

pienin askelin eteenpäin. Laitteisiinkin on mahdollista investoida jollain aikataululla. 

Investoinnit pitää perustella ensin huolella. Emon edustaja totesi, että olisihan se hienoa 

viedä kaikkea kovasti eteenpäin, mutta niin hänen kuin minunkin pitää koko ajan muistaa, 

että tytär ei ole emon ydinbisnestä. Emon bisnes on oman verkkonsa laajentaminen ja 

asiakkaidensa pitäminen tyytyväisenä. Olemme siinä ainoastaan yksi lisäpalvelu. Totesin, 

että verkkoon on liittynyt monia myös tyttären toiminnan ansiosta. Emon edustaja myönsi, 

että näin on. Mutta silti tytär on vain yksi lisäpalvelu eikä sen kehittämiseen voi uhrata 

kovin suuria panoksia. Että emon oma bisnes ja sen kehittäminen on fokuksen keskiössä. 

Että tyttäreen liittyvät asiat vievät jo nyt liikaa aikaa ja energiaa.  

 

Tyttären oma ydinbisnes on kuitenkin sisällön tuottaminen. Tytär työskentelee alalla, jossa 

luovuus on keskeinen kantava voima. Henkilöstöä palkitsee oman työn tekeminen. Emo 

operoi eri toimialalla eikä sillä ole sisällöllistä annettavaa tyttärelle. Emon palveluksessa 

on aivan eri alojen edustajia. Tämäkin on joskus aiheuttanut pieniä väärinymmärryksiä. 

Tyttäressä ollaan kuitenkin sopeuduttu siihen, että se on eri alan toimija kuin emonsa. 

Tyttären henkilökunta panostaa käytännön työssään voimakkaasti tyttären kehittymiseen.   

 

Mietin näitä asioita vielä illalla ja yölläkin heräsin. Onko aivan hullua hakata päätä seinään 

ja yrittää kehittää asioita kun pelimerkit ovat olemattomat? Keskustelu emon edustajan 
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kanssa ei suinkaan ollut ensimmäinen jossa ilmeni, että tyttären asema on emolleen 

välineellinen  – eikä varmasti viimeinenkään. Tiukkaa sävyä helpottaa ja lieventää se, että 

tiedän, että vain asiat riitelevät. Emon edustajan kanssa argumentoimme usein hyvinkin 

tiukkaan sävyyn. Uskon kuitenkin, että arvostamme molemmat toistemme ammattitaitoa. 

Tiedämme, että erimielisyydet tulevat erilaisista positioista. Emohan on palkannut minut 

kehittämään tytärtä. Emon edustaja on myös viestinyt useaan otteeseen, että on erittäin 

tyytyväinen työpanokseeni ja tyttären kehittämiseen. Lisäksi hän on kehottanut minua 

sopeutumaan tilanteeseen eikä ajamaan itseäni loppuun. 

 

Silti asiat pyörivät mielessä. Tytär kaipaisi paljon kehittämistä. Tytär tarvitsisi tekniselle 

puolelle laitteistoa ja enemmän teknistä osaamista. Lisäksi tytär tarvitsisi enemmän 

sisältöä. Olemassa olevilla henkilöstöresursseilla sisältöä tehdään uskomaton määrä. Ainoa 

keino lisätä sisältöä ja parantaa sen laatua on ainoastaan resurssien lisäys. Yöllä korvissani 

kaikui emon edustajan punoittava naama kun hän huusi useaan otteeseen, kuinka tytär ei 

kerta kaikkiaan ole emon ydinbisnestä ja se tosiasia on vain hyväksyttävä. Niin kai sitten, 

mietin unen pöpperössä ja kaivoin hyvän novellikokoelman esiin. Sen avulla pääsin irti 

työasioista ja sain viimein ennen aamua unestakin vielä kiinni.   

 

”Budjettia pitää puristaa” 

 

Hölkkään ulkona. Hiki valuu selkää pitkin, mutta puristan tahtia. Töissä meni taas 

seitsemään illalla ja asiat tahtovat pyöriä mielessä. On se aika vuodesta, että hiomme ensi 

vuoden budjettia. Emo tietää, että budjettimme on toimintamme kannalta liian pieni, mutta 

emo ei voi katsoa sitä meidän näkökulmastamme. Jotta se menestyy, sen on katsottava 

asioita omasta näkökulmastaan. 

 

Neuvottelin päivällä tiukkaan sävyyn emon edustajan kanssa. Napisin, että eihän tällä 

budjetilla millään pärjää. Jos sitä vertaa ja suhteuttaa muihin meidän alan toimijoihin, se on 

lähinnä vitsi. Eihän sillä todellisuudessa edes pysty pyörittämään toimintaa. Sitä paitsi 

henkilöstölle on henkisesti rankkaa, että kaikki työskentelevät osa-aikaisina ja 

määräaikaisina. Se aiheuttaa ikävää mielialaa. Itsekin joudun siinä ikävään välikäteen. 

 

Emon edustaja totesi, että tytär ei edelleenkään ole sen ydinbisnestä. Että emon taustalla 

oleva konserni vaatii kaikkien toimintojen tehostamista. Konsernissa on 
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kokonaisuudessaan tehostamisen tarvetta ja tehostamista pitää tehdä läpi koko 

organisaation. Jupisin vastaan, että tyttäressä ei todellakaan ole tehottomuutta. Päin 

vastoin, jos tyttären toimintaa suhteuttaa muihin tyttären alan toimijoihin, se työskentelee 

aivan olemattomilla resursseilla. Emon edustaja totesi vain, että tietää kyllä nämä asiat 

tyttären kannalta, mutta hänen on katsottava asiaa emon ja konsernin kannalta. Budjettia on 

vain jostain puristettava. 

 

Tyttären tulopohja on ollut ongelmallinen. Koska tyttären arvo on emolle välineellinen, 

emolla ei ole ollut intressejä panostaa tyttären myynnin kehittämiseen. Sitä kautta tytär 

saisi lisää resursseja. Tyttären palveluksessa on yksi mainosmyyjä. Jo tämän palkkauksen 

varmistaminen vei aikoinaan emolta aikaa. Myynnin palkkausehdot eivät myöskään ole 

tyttären kannalta edulliset. Tästäkin on emon kanssa keskusteltu useaan otteeseen, mutta 

emo ei ehdi perehtyä myynnin kehittämiseen. Mainosmyynti on tyttärelle tärkeä elementti, 

koska se tuo tulopohjaa. Jos omistaja ei halua panostaa taloudellisesti sisältöön, tuloja 

pitäisi saada muuta kautta. Heitinkin budjettineuvotteluissa jälleen esiin, että emmekö voisi 

panostaa myynnin kehittämiseen ja palkata toisen mainosmyyjän? Emon edustaja lupasi 

pohtia asiaa. Itse taivuin pakon edessä budjetin puristamiseen jälleen. Eihän siinä ollut 

vaihtoehtoja.  

 

Hölkätessäni kiristin edelleen tahtia. Mietin ankarasti työasioita. Tytär on tavallaan 

pattitilanteessa. Emolla ei ole aikaa ja intressejä sen kehittämiseen. Omalla vastuullani on 

vain sisältö, myynti ei virallisesti edes kuulu minulle. Se on kuitenkin ainoa väylä kehittää 

toimintaamme. Tyttären myynnin volyymin kasvu on sen ainoa realistinen keino saada 

sisältöön lisää resursseja. Päätin, että alan tosissani käännyttää emoa toisen mainosmyyjän 

palkkaamiseen. Kaartaessani kotipihalle yritin jättää työasiat mielestäni. Huomenna meille 

tulee onneksi hyvä ystäväperhe kylään. Olin suunnitellut menún jo etukäteen, mieheni oli 

käynyt kaupassakin ja voisin illalla lasten nukahdettua tehdä jo joitain valmisteluja. 

Onneksi huomenna on illalla muuta ajateltavaa. Eihän sitä pitäisi liikaa omistautua töilleen. 

Pitäisihän sitä pystyä vapaa-ajalla irrottautumaan. 

 

 ”No en oo ehtiny miettiä” 

 

Valmistauduin onnistuneen sisällöntuottamissession jälkeen kiireellä palaveriin emon 

edustajan kanssa. Olin hyvillä mielin, enkä vielä ollut ehtinyt miettiä hallintoon liittyviä 
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asioita. Illalla hioin kotona palaveriin liittyvät asiat jo valmiiksi, mutta päivän olen 

keskittynyt sisällön tuottamiseen. Se onkin intohimoni ja antaa parhaimmillaan työssä 

onnistumisen kokemuksia. Useinkaan en ehdi panostaa sisältöön tarpeeksi, mutta 

tämänpäiväiseen olin ehtinyt taustoittaa asiat huolella. Osallistujatkin olivat aktiivisia ja 

keskustelu onnistui. Siinä oli eri näkökantojen edustajia ja eri kannat tulivat hyvin esiin. 

Koin jälleen olevani kutsumusammattini parissa. 

 

Istuin hetken huoneessani ja pohdin tulevaa kokousta. Parhaimmillaan kokous voisi mennä 

hyvinkin. Listalla oli monta pientä asiaa joihin tarvitsen varmistuksen ja lisäksi tyttären 

kannalta iso asia, toisen mainosmyyjän palkkauksen varmistaminen. Emon edustaja oli 

viimein taipunut ajatukseen, että toinen mainosmyyjä olisi tyttären kehittymiselle tässä 

kontekstissa ainoa ratkaisu. Emo ei aio panostaa lisää ja olemassa olevilla resursseilla ei 

voida venyä lisää. Itse olisin tahtonut kuukausipalkkaista mainosmyyjää, se edistäisi 

työnantajaan sitoutumista. Emon edustaja ei kuitenkaan lämmennyt sille ajatukselle. Koska 

paikkamme on emolle mikä on, emo ei halua ottaa  mitään riskejä. Niinpä tänään olisi 

tarkoitus keskustella, näyttikö emon toimitusjohtaja ja hallitus vihreää valoa 

provisiopalkkaisen mainosmyyjän palkkaukselle ja toivon mukaan myös, millä aikataululla 

palkkaus etenisi. Emon verkko oli laajentunut kovasti, samoin omat mittarit sisällön 

seuraajista näyttivät positiivista signaalia. Mainosmyyjällä pitäisi olla edellytykset 

menestyä työssään ja tuoda tyttärelle uutta tulopohjaa. 

 

Mennessäni palaveriin emon edustaja oli toisessa huoneessa. Edellinen palaveri oli 

venynyt. Totesin, että voin hyvin odottaa. Odottelin käytävällä ja olin hyvillä mielin 

onnistuneesta sisällöntuottamissessiosta. Hetken kuluttua hän tuli huoneeseensa ja seurasin 

perässä. Emme tahtoneet päästä alkuun, sillä hänen puhelimensa soi liki tauotta. Hänellä 

oli yksi iso asia vireillä ja hänen oli pakko ottaa puhelut vastaan. Hänen pöytänsäkin oli 

täynnä erilaisia paperikasoja.  

 

Mistä meidän pitikään tänään palaveerata, kysyi emon edustaja silmät harittaen. Totesin, 

että meillä on kaikenlaista pientä sälää ja sitten tämä tulopohjamme varmistamiseen 

liittyvä asia. Että saisimme resursseja ja sitä sisältöä lisää. Emon edustaja totesi heti 

alkuun, ettei ole ehtinyt viedä tätä mainosmyyjän palkkausasiaa eteenpäin. Hänellä on niin 

paljon emon kannalta isompia ja tärkeämpiä asioita, ne on vaan pakko hoitaa ensin. 
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Kävimme läpi pienemmät asiat ja sain niihin linjanvedot. Emon edustaja vaikutti hyvin 

paineiselta omien töidensä kanssa, mutta hän jaksoi käydä pitkän listani läpi. Sain mm. 

tyttären sisällöntuottamisen kannalta hyvän asian toteutukseen varmistuksen. Tytär voi 

tuottaa oppilaitosyhteistyössä sisältöproggiksen, koska siitä ei tule kuluja. Lisäksi tytär voi 

ottaa yhden opiskelijan palkattomaan harjoitteluun. Lopuksi sovimme uuden palaveriajan, 

johon mennessä hän selvittää toimitusjohtajan ja hallituksen kannan tyttären 

mainosmyyjän palkkaukseen. 

 

Vajaan kahden kuukauden kuluttua tapasimme mainosmyyjäasian tiimoilta. Palaveria 

jouduttiin ensin siirtämään, sillä emon edustajalle tuli pikainen parin päivän työreissu. 

Sitten toimitusjohtaja oli matkoilla. Seuraavaksi piti odottaa hallituksen kokousta. Kun 

menin emon edustajan huoneeseen, huomasin, että hänellä oli jälleen työpöytä täynnä 

erilaisia kasoja ja puhelin soi tauotta. Kun viimein pääsimme asiaan, hän totesi, että emon 

toimitusjohtaja ja hallitus näyttivät kuitenkin mainosmyyjän palkkaukselle vihreää valoa. 

Tämän pitää kuitenkin olla nimenomaan provisiopohjainen. Tähän olin jo sopeutunut ja 

hehkutin päätöstä. Emon edustaja hillitsi hieman riemuani ja totesi, että asia pitää vielä 

viedä konsernin hallitukseen. Niinpä sovimme, että palaamme asiaan noin kuukauden 

kuluttua. 

 

”Tää homma siirtyy” 

 

Tänään pyöräilin töistä kotiin hyvillä mielin. Mies oli hakenut lapset autolla ja itse sain 

päivän happihyppelyn kotimatkalla. Töissäkin asiat olivat hyvällä mallilla. Parista 

sarjastamme oli tullut positiivista palautetta. Omastakin viimeisimmästä ohjelmastani oli 

tullut myönteistä palautetta. Mainosmyyjän palkkaukseenkin oli sitten ajallaan tullut 

myönteinen päätös. Olimme ilmoitelleet lehdessä, valinneet haastateltavat ja osa 

haastatteluistakin oli jo tehty. Ehkä asiat vielä kääntyisivät töissä parhain päin. Haastattelut 

jatkuisivat huomenna. 

 

No, illalla työpuhelimeni sitten soi. Emon edustaja soitti, että huomiset haastattelut pitää 

perua. Hän eikä toimitusjohtaja eivät pääsisi paikalle. Miksi, ihmettelin? Emon edustaja ei 

voi kuulemma kertoa enempää, mutta että ymmärrän kyllä varmasti aikoinaan. 
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Seuraavana päivänä selvisi, että emon omistava konserni fuusioituu omaan 

omistajakonserniinsa. Tämä emon ja konsernin kannalta merkittävä päätös hidasti 

mainosmyyjämme palkkausta jälleen parilla viikolla. Tyttären myynnissä on tietty 

vuodenkierto ja viivästys toi esiin ongelman, että myyntiin oli tulossa suvantovaihe. Juuri 

nyt ei enää kannattanutkaan palkata uutta myyjää. Myyjän palkka olisi alun kiinteän 

jälkeen provisiopalkka ja edessä olisi muutama hiljainen kuukausi, ne säikäyttäisivät 

kokeneenkin myyjän ja toisaalta myyjä muodostuisi tyttärelle aluksi vain kulueräksi ja 

riskiksi ylipäänsä. Niinpä prosessi, joka oli kestänyt tyttären intention ilmauksesta alkaen 

useita kuukausia, päättyi pelin vihellykseen poikki. Asiaan oli tarkoitus palata 

myöhemmin. Koska myyntiä oli liian vähän ja sisällöntuotanto kuitenkin maksoi, tyttären 

budjetti painui miinukselle. Myöhemmin, jolloin asiaan oli tarkoitus palata, asia osoittautui 

kuitenkin vaikeaksi: tyttären budjetti oli alijäämäinen ja uudelle myyjälle pitäisi aluksi 

maksaa takuupalkkaa. Riski oli liian suuri ja asiaa päätettiin lykätä. 

 

”Niin, ette ole ydinbisnestä” 

  

No, aikaa oli taas kulunut. Yritin ajatella, että turha tässä on kaikkea ottaa niin 

henkilökohtaisesti. Olenhan sentään kuitenkin palkkatyöläinen enkä mikään yrittäjä. 

Miksiköhän muuten teen työtäni kuin olisin yrittäjä? Mistä se sisäinen pakko tulee? Kun ei 

ole enempää resursseja eikä omistaja niitä anna eikä myyjäasiakaan etene, ovat keinotkin 

aika vähissä. 

 

Myyjäasiaa mietin kuitenkin taustalla. Sopivaa ajoitusta rekrytoinnin 

uudelleenkäynnistämiseksi. Itse asiassa oli aika huvittavaa miettiä sitä, sillä omaan 

toimenkuvaani ja vastuualueeseenihan kuuluu vain sisältö ja sen kehittäminen. Tavallaan 

menen oman toimivaltani ohi kun tätä myyjäasiaa työstän. Ihan hyvässä hengessä olen sitä 

kyllä emon edustajan kanssa työstänyt. Enkä tietenkään yrittänyt väkisin runnoa sitä läpi. 

Vaikka toki olen emon edustajalle näkökantani suoraan sanonut.  

 

Mietin usein, miksi otan kuitenkin paineita asioiden kehittämisestä. Omistajahan linjaukset 

tekee, minkä verran ja miten panostaa ja kehittää. Kiusaan itseäni tällä kehittämisinnolla. 

 

Päätin kuitenkin ottaa emon edustajan kanssa muutamia asioita esiin. Sovimme palaverin 

investointien ja myyjäasian tiimoilta. Tällä kertaa emon edustaja oli valmistautunut. Olin 
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laittanut etukäteen myös listaa. Palaverissa sovimme, että käytämme apuna ulkopuolista 

asiantuntemusta tekniikan suhteen. Myyjäasiasta sanoin, että jos päätöksen eteneminen 

kestää taas yhtä kauan, asia pitää käynnistää heti. Sitten olemme vajaan puolen vuoden 

kuluttua tilanteessa, jossa tämä voisi aloittaa. Emon edustaja muistutti jälleen, että emme 

ole emon ydinbisnestä ja että hän vie asiaa eteenpäin niin nopeasti kuin muilta töiltään 

ehtii. Ja että asiaa käsitellään hallituksessa sitten kun on sopiva paikka emon omien 

asioiden ja kiireiden kannalta. Sovimme kuitenkin, että me palaamme asiaan seuraavassa 

palaverissa parin viikon kuluttua. 

 

Investoinnit etenivät yllättävän helposti. Niihin oli kyllä hyvät perusteet: kalusto oli niin 

huonossa kunnossa, että sisällöntuottamista oli vaikeaa jatkaa ilman investointeja. Ajoitus 

oli myös budjettikierron kannalta hyvä. Ulkopuolinen asiantuntija teki meille nopealla 

aikataululla suunnitelmat ja ne lyötiin budjettitavoitteisiin ja kaikki meni läpi. Olin 

valtavan tyytyväinen. Myyjäasia laitettiin myös budjettiin. Ihanaa, kaikki näytti loistavalta! 

Myynnin kasvun kautta voisimme saada lisää ja parempaa sisältöä ja kalusto mahdollistaisi 

laajemman tuotannon. 

 

Myyjäasiaann tuli kuitenkin mutkia matkaan. Vaikka hallitus hyväksyi budjetin, uusi 

konserni päättää nyt kaikista työsuhteista. Päätös pitikin alistaa vielä konsernille. Siinä 

meni kaikkiaan kolmisen kuukautta. Ensin oli tietysti taas emon omia asioita edellä. Sitten 

konsernin muita, tärkeämpiä asioita. Mutta valo oli viimein vihreä. Aloitimme innolla 

rekrytoinnin ja laitoimme ilmoituksen lehteen. Hyviä hakijoita tuli paljon. Sovimme emon 

edustajan kanssa haastattelupäiviä ja tsekkasimme ajankohtaa, jolloin uusi myyjä aloittaisi. 

Se menisi taas oman myyntimme vuodenkierron kannalta hieman hankalaan aikaan, mutta 

ei kuitenkaan aivan mahdottomaan.  

 

Juuri kun aioimme aloittaa haastatteluiden sopimisen, emon edustaja ilmoitti minulle, että 

konsernista oli tullut käsky jäädyttää myyjäasia. Konserni saneeraa eikä ole sopivaa 

rekrytoida. Konserni operoi osin kypsillä vanhoilla monopolimarkkinoilla, osin erittäin 

hintakilpaillulla alalla. Lehdistä olen lukenut paljon, että sillä on vaikeuksia omissa 

bisneksissään. No, ei muuta kuin peli poikki jälleen ja myyjäasia jäihin. Olin aika 

harmistunut. Jälleen omistajan vuoksi meni se ainoakin tulevaisuuden oljenkorsi. Tokihan 

tytär oli koko ajan kehittynyt, mutta se oli aika äärirajoilla. Henkilöstö venyy jo nyt niin 

paljon kuin mahdollista. Jos merkittävää kehittymistä haluttaisiin, jotain kautta pitäisi 
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rahaa saada. Jos kerran omistaja ei panosta niin se myyjä on ainoa vaihtoehto. Mutta sekin 

matto vedettiin taas jalkojen alta. 

 

”Tää sisältö ei kyllä meille kuulu” 

 

Myyjäasiaan ei sitten ehditty palata ollenkaan. Yhtä äkkiä kaikki mahdollinen meni jäihin. 

Emolta ei enää saanut vastausta oikein mihinkään. Tyttären palveluksessa oli pääosin osa-

aikaisia määräaikaisia. Niidenkin työsuhteiden jatko meni vaikeaksi. Kaikki nekin piti 

alistaa ensin emolle, sitten konsernille. Konsernilla oli moniportainen suullinen järjestelmä 

sen seitsemän pomon kautta. Sen myllyn jälkeen päätökset piti vielä alistaa monivaiheiseen 

sähköiseen käsittelyyn. Voi hyvänen aika. Eihän tässä muuta enää ehdi kuin paimentaa, 

että määrä-aikaisten, osa-aikaisten työsuhteiden jatko kulkee jatkuvasti läpi tuon 

byrokratiamankelin. Anna mun kaikki kestää. 

 

Sitten tulikin kutsu konsernin emolle suuntaamaan henkilöstöinfoon. En päässyt paikalle,  

mutta info oli, että emo fuusioidaan konserniin. Ensi vuoden alusta emo ei enää ole oma 

yritys. Konserni oli muilla paikkakunnilla lopettanut sisällöntuotannon tai ulkoistanut sen. 

Tyttären tulevaisuus alkoi näyttää entistä epävarmemmalta. Keskustelin emon edustajan 

kanssa ja kysyin, mikä on tulevaisuutemme. Hänellä oli omat paineensa, hänen työnsä vain 

lisääntyivät eikä hän tiennyt emonkaan tulevaisuudesta. Tietoa ei ollut, mitkä kaikki 

toimintatavat muuttuivat ja miten ne muuttuivat. Tyttären osalta emon edustaja tyytyi vain 

toteamaan ”eihän tää sisältö kuulu meidän ydinbisnekseen. Konsernin toimintaan se 

kuuluu vielä vähemmän”. 

 

5.2. Pienen strategia 
 

Palonen (1988, 15) valottaa, että tekstintulkinnassa ”jokainen tulkinta on kiistettävissä, 

jokaiselle tulkinnalle voidaan esittää vastaväitteitä ja vaihtoehtoja. Mikään tulkinta ilmiöstä 

ei anna siitä tyhjentävää kuvaa. … Kaikki tulkinta on tietysti relativistista… … eikä ole 

mitään valmista mittapuuta jolla tulkinnat voisi panna paremmuusjärjestykseen”. Seuraava 

tulkinta tarinasta, narratiivista, on autoetnografinen ja edustaa subjektivistista 

tieteenkäsitystä. Lukija voi kuitenkin lukea tarinan ja tutkielman aiemman metodin ja 

strategia-ajattelun viitekehyksen ja pohtia sen jälkeen, yhtyykö tähän tulkintaan. 
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Mintzberg (1990) toteaa, että design-koulukunnan suunnittelumalli sopisi pieneen 

yritykseen, sillä johtajan rooli korostuu pienessä yrityksessä. Itsenäisessä yrityksessä 

strategian suunnittelu ja implementointi on vapaampaa. Tyttären tapauksessa emo ja 

ensimmäinen ja toinen omistajakonserni asettaa kuitenkin tyttären strategiatyölle ja sen 

jalkauttamiselle omat rajoitteensa. Näitä käsitellään tutkielman luvussa 5.4.  

 

Tässä pienen strategian analyysissä käytetään Porterin teoriaa havainnoimaan pienen 

strategiaa. Porterin (1987) kilpailustrategiaa on kuvattu aiemmin tutkielman kohdassa 

4.2.2. Koska teoriaosuus on kuvattu aiempana, tarkoitus on, että tutkielman lukija voi 

tarvittaessa tarkistaa, miltä osin teoriaa käytetään ja onko sillä konstrutointi relevanttia. 

 

Tyttären strategian ydin ilmenee tarinasta esimerkiksi seuraavassa katkelmassa: 

 

Tyttären oma ydin oli tuottaa paikallista sisältöä. … Tytär menestyisi sitä paremmin, mitä 
enemmän ja parempaa paikallista sisältöä se tuottaisi. 
 

Porterin kilpailustrategian mukaan tyttären toiminnassa on  kyse keskittämisestä. Hän 

kuvaa, kuinka se vaatii segmentointia (Porter 1987, 61-63.) (Tyttären tapauksessa 

segmenttinä on maantieteellinen alue. Porterin mukaan keskittymisessä kaiken toiminnan 

lähtökohta on, että tiettyä kohdetta palvellaan erityisen hyvin. Keskittämisessä on 

tarkoitus, että yritys saavuttaa omassa kohdesegmentissään joko kustannusjohtajuuden tai 

differoinnin (tyydyttää ylivertaisesti juuri sen kohderyhmän tarpeet), parhaimmillaan 

molemmat.  

 

Tarinan mukaan tytär on onnistunut keskittämisessä:     
 
Tytär pystyi tarjoamaan kohderyhmälleen sisältöä, joka kosketti paikallisen kohderyhmän 
arkea. Tyttären sisällöntuotannon onnistuminen näkyi tyttären toiminnan mittauksissa ja 
sen saamassa palautteessa. 
 
 

Tytär on saavuttanut keskittämässään kohderyhmässä differoinnin. Sillä on silti liian pienet 

resurssit, jotta se voisi tuottaa ”enemmän ja parempaa” sisältöä. Luvussa 4.2.2. kuvatuista 

Porterin (1987) viidestä kilpailutekijästä tyttärellä on vastassa Porterin käsitteitä käyttäen 

oma markkinoille tulo. Markkinoille tulo riippuu Porterin teoriaa mukaillen alallepääsyn 
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esteistä sekä vanhojen yritysten reaktioista. Alallepääsyn, siis tyttären lopullisen 

läpimurron ja menestymisen esteinä on porterlaisittain sen taloudellinen koko. Tyttären 

pitäisi strategiansa mukaan pystyä kasvattamaan tuotantoaan. Jos se jatkaa pienellä 

sisällöntuottamisvolyymillä, sen yleiskustannukset pysyvät korkeina. Samalla sen 

tuotannon jalostaminen myynniksi jää vähäiseksi. Tyttären taloudellisen menestymisen 

esteenä on myös vanhojen toimijoiden uskottavuus asiakkaiden silmissä. Tyttären pitäisi 

pystyä murtamaan myös tätä. Siihen se tarvitsisi kuitenkin enemmän sisältöä. Tämä ei 

vaikuta etenevän: 

 

Keskustelimme, kuinka tahtoisin viedä tytärtä tiiviisti eteenpäin. Saada enemmän  ja 
parempaa paikallista sisältöä. Myös henkilöstön palkkausta ja monia asioita pitäisi 
kehittää. Emon edustaja totesi, että onhan tyttären palkkaukseen liittyviä asioita viety 
pienin askelin eteenpäin. Laitteisiinkin on mahdollista investoida jollain aikataululla. 
Investoinnit pitää perustella ensin huolella. 
 

Tarinan mukaan omaa strategiaa on kehitetty niin pitkälle kuin se olemassa olevilla 

resursseilla oli mahdollista: 

 

Tytär oli kunnianhimoinen, tahtoi kovasti kehittyä. Sen palveluksessa oli motivoitunutta 
henkilöstöä, joka yritti parhaansa. … Töissä meni parina iltana yhteentoista. Ensin oli 
kaikenlaista ajankohtaista, sitten eilisiltana piti saada yksi tärkeä, iso juttu valmiiksi. 
Olimme yhden ison asian taustojen valottamisen kanssa ensimmäisenä liikkeellä. Oman 
alamme iso toimija ei ole jostain syystä päässyt asiassa kärrylle lainkaan. … Totesin  
palaverissa, että olisipa meillä tyttäressä enemmän henkilöstöä, voisimme olla 
kattavammin asioissa ensimmäisenä liikkeellä. Emon edustaja totesi, että otan välillä työn 
vähän liiankin tosissani. Vähempikin riittäisi. …  
 
 
Jotta tyttären keskittämisstrategia – enemmän paikallista sisältöä –  , toteutuisi, se tarvitsisi 

lisää resursseja: 
 
 
Tytär kaipaisi paljon kehittämistä. Tytär tarvitsisi tekniselle puolelle laitteistoa ja enemmän 
teknistä osaamista. Lisäksi tytär tarvitsisi enemmän sisältöä. Olemassa olevilla 
henkilöstöresursseilla sisältöä tehdään uskomaton määrä. Ainoa keino lisätä sisältöä ja 
parantaa sen laatua on ainoastaan resurssien lisäys.  
 
 
Tyttären strategian implementoinnissa on ongelma, että sisältö maksaa. Vastassa on 

porterlaisittain pääomavaatimuksia voitettavanaan. Se tarvitsisi pääomaa strategiansa 

toteuttamiseen. Toisaalta pääoman käytössä on riski: sijoitus voi mennä hukkaan. Tarinasta 
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käy ilmi, että emon suunnalta suunta ei ole pääomasijoittamisen lisääminen tyttäreen, vaan 

pikemminkin supistaminen:  

 

On se aika vuodesta, että hiomme ensi vuoden budjettia. Emo tietää, että budjettimme on 
toimintamme kannalta liian pieni, mutta emo ei voi katsoa sitä meidän näkökulmastamme. 
Jotta se menestyy, sen on katsottava asioita omasta näkökulmastaan. 
 
Neuvottelin päivällä tiukkaan sävyyn emon edustajan kanssa. Napisin, että eihän tällä 
budjetilla millään pärjää. Jos sitä vertaa ja suhteuttaa muihin meidän alan toimijoihin, se on 
lähinnä vitsi. Eihän sillä todellisuudessa edes pysty pyörittämään toimintaa. Sitä paitsi 
henkilöstölle on henkisesti rankkaa, että kaikki työskentelevät osa-aikaisina ja 
määräaikaisina. Se aiheuttaa ikävää mielialaa. Itsekin joudun siinä ikävään välikäteen. 
 
Emon edustaja totesi, että tytär ei edelleenkään ole sen ydinbisnestä. Että emon taustalla 
oleva konserni vaatii kaikkien toimintojen tehostamista. Konsernissa on 
kokonaisuudessaan tehostamisen tarvetta ja tehostamista pitää tehdä läpi koko 
organisaation. Jupisin vastaan, että tyttäressä ei todellakaan ole tehottomuutta. Päin 
vastoin, jos tyttären toimintaa suhteuttaa muihin tyttären alan toimijoihin, se työskentelee 
aivan olemattomilla resursseilla. Emon edustaja totesi vain, että tietää kyllä nämä asiat 
tyttären kannalta, mutta hänen on katsottava asiaa emon ja konsernin kannalta. Budjettia on 
vain jostain puristettava. 
 

Tyttären strategia enemmän ja parempaa paikallista sisältöä ei toteudu.  Tarinan edetessä 

käy ilmi, että tytär muuttaa strategiansa implementoinnin kehittämistä: 

 

Tytär on tavallaan pattitilanteessa. Emolla ei ole aikaa ja intressejä sen kehittämiseen. … 
Tyttären myynnin volyymin kasvu on sen ainoa realistinen keino saada sisältöön lisää 
resursseja. Päätin, että alan tosissani käännyttää emoa toisen mainosmyyjän 
palkkaamiseen. 
 

Kyse on Machiavellin käsitteiden mukaan occasionesta, johon tytär yrittää tarttua. Se etsii 

tilanteeseen liittyvän mahdollisuuden, jonka avulla se yrittää kääntää tilanteen voitoksi. 

Myyjäasia etenee hitaasti. Välillä päätös myyjän palkkaamisesta tulee, sitten sitä 

pitkitetään, myöhemmin päätös taas tehdään ja lopulta perutaan. Tarinan myötä asia ei 

etene niin, että myyjä lopulta saataisiin palkattua. Tarinan lopussa tyttären asema ja 

tulevaisuus muuttuu vielä epävarmemmaksi. Machiavellin fortúna näyttää kaikista 

ponnisteluista huolimatta kääntäneen selkänsä: 

 

Sitten tulikin kutsu konsernin emolle suuntaamaan henkilöstöinfoon. En päässyt paikalle,  
mutta info oli, että emo fuusioidaan konserniin. Ensi vuoden alusta emo ei enää ole oma 
yritys. Konserni oli muilla paikkakunnilla lopettanut sisällöntuotannon tai ulkoistanut sen. 
Tyttären tulevaisuus alkoi näyttää entistä epävarmemmalta. Keskustelin emon edustajan 
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kanssa ja kysyin, mikä on tulevaisuutemme. Hänellä oli omat paineensa, hänen työnsä vain 
lisääntyivät eikä hän tiennyt emonkaan tulevaisuudesta. Tietoa ei ollut, mitkä kaikki 
toimintatavat muuttuivat ja miten ne muuttuivat. Tyttären osalta emon edustaja tyytyi vain 
toteamaan ”eihän tää sisältö kuulu meidän ydinbisnekseen. Konsernin toimintaan se 
kuuluu vielä vähemmän”. 
 

5.3. Emon ja konsernien eksplikoitu strategia 
 

Emon ja uuden ja vanhan konsernin strategiaa on mahdollista eksplikoida Porterin (1987, 

72-102)  kilpailija-analyysilla. Porter korostaa (1987, 74), että vaikka nämä asiat esitetään 

kilpailijan kautta, ne ovat käyttökelpoisia myös oman toiminnan analyysissa. Koska 

tutkielma tarkastelee strategiakonfliktia tyttären näkökulmasta, tutkielmassa analysoidaan 

emon ja konsernien strategiaa vain niiltä osin, kuin se tämän tutkielman kannalta on 

relevanttia: lähinnä kuinka emon ja konsernien nykyinen strategia implementoituu tyttären 

näkökulmasta ja millaisia tulevia intentioita niistä on luettavissa esiin. 

 

Emon strategia on pelkistettynä oman verkon laajentuminen. Emo vaikuttaa onnistuneen 

strategiassaan. Tyttären merkitys on edesauttaa strategian toteutumista. Myös tyttären 

merkitys näyttää onnistuneen. Porterin kilpailustrategian mukaan myös emon strategia on 

keskittäminen. Emolla on oma verkko, jonka asiakkaita se pyrkii palvelemaan 

mahdollisimman hyvin. Tyttären merkitys on olla yksi lisäpalvelu, yksi sisällön lisä emon 

verkossa. Koska tyttären arvo on välineellinen, sen kehittämiseen ei panosteta. Sitä ei 

myöskään ole ollut tarvetta yhtiöittää tai ulkoistaa omaan toimialaansa. Nämä seikat ovat 

eksplikoitavissa yksinkertaistettuna seuraavassa: 

 

Emo oli menestynyt liiketoiminnoissaan hyvin ja emon liiketoiminnot olivat kehittyneet 
niin valtakunnallisesti toimialaan verraten kuin liikevaihdon kasvussakin erittäin 
myönteisesti. Emon verkko oli laajentunut ja sillä oli alueellinen monopoli. 

… 
Sillä oli emolleen välineellinen merkitys: tyttären olemassaolo mahdollisti ja auttoi emon 
liikevaihdon suotuisaa kehitystä. 

… 
Emon bisnes on oman verkkonsa laajentaminen ja asiakkaidensa pitäminen tyytyväisenä. 
Olemme siinä ainoastaan yksi lisäpalvelu.  

… 
Totesin, että verkkoon on liittynyt monia myös tyttären toiminnan ansiosta. Emon edustaja 
myönsi, että näin on. 
 
 



 46

Emollakin on omistajansa. Emon oma asema on myös muuttunut aiemman konsernin ja 

uuden konsernin toiminnan myötä. Sen oma strategiatyö ja sen implementointi on 

kaventunut: 

 

Mutta emokaan ei ollut itsenäinen yritys, vaan sillä oli oma omistajakonserninsa.  
… 

Koska konsernin liiketoiminnoissa oli vaikeuksia, se saneerasi ja otti omistamissaan 
yhtiöissä tiukan omistajan otteen. Tämä näkyi myös konsernin suhteessa emoon. 
Esimerkiksi siinä missä emo oli aiemmin pystynyt päättämään niin omista kuin tyttärenkin 
työsuhteista itsenäisesti, nyt kaikki päätökset menivät konsernin kautta. 

… 
Sitten tulikin kutsu konsernin emolle suuntaamaan henkilöstöinfoon. En päässyt paikalle,  
mutta info oli, että emo fuusioidaan konserniin. Ensi vuoden alusta emo ei enää ole oma 
yritys. 
 

Emon aiemmin omistaneen konsernin strategia on eksplikoitavissa seuraavasta 

katkelmasta: 

 

Emon omistajakonsernilla oli jatkuvia vaikeuksia liiketoiminnoissaan. Konsernin 
liiketoiminnan volyymi tuli kypsiltä monopolimarkkinoilta.  Konserni pyrki varmistamaan 
tulevaisuuttaan tekemällä yrityskauppoja. Samaan aikaan toimiala, josta se haki kasvua, 
koki rajun taantuman. Koska konsernin liiketoiminnoissa oli vaikeuksia, se saneerasi ja otti 
omistamissaan yhtiöissä tiukan omistajan otteen. Tämä näkyi myös konsernin suhteessa 
emoon. Esimerkiksi siinä missä emo oli aiemmin pystynyt päättämään niin omista kuin 
tyttärenkin työsuhteista itsenäisesti, nyt kaikki päätökset menivät konsernin kautta. 
 

 

BCG9 –matriisi kuvaa yritysten erilaista asemaa omistajilleen. Matriisissa on neljän 

tyyppisiä yrityksiä. Tähdet ovat kehittyviä yrityksiä, joihin omistajan kannattaa panostaa. 

Johnsonin ym. (2005, 315-317) mukaan tähdet ovat bisnesyksiköitä, joilla on korkea 

markkinaosuus ja kasvavat markkinat. Kysymysmerkit ovat bisnesyksiköitä, jotka ovat 

kasvavilla markkinoilla, mutta niillä ei ole korkeaa markkinaosuutta. Lypsylehmät ovat 

bisnesyksiköitä, joilla on korkea markkinaosuus, mutta markkinat ovat kypsät. Koirat ovat 

matalan markkinaosuuden bisnesyksiköitä, jotka operoivat kypsillä tai taantuvilla aloilla. 

Tutkielman tarinasta ilmenee, että vanha konserni operoi osin kypsillä 

monopolimarkkinoilla. BCG -matriisin mukaan vanha monopolimarkkina on konsernille 

lypsylehmä: siihen ei kannata enää panostaa, mutta se tuottaa yhä. 

 

                                                 
9 BCG-matriisi on alun perin Hendersenin (1979) kehittämä. 
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Konserni haki kasvua alalta, jolla oli taantuma. Tästä on eksplikoitavissa, että se uskoo 

tuon alan nousevan. Se pitää sitä kysymysmerkkinä, johon se panostaa ja jonka kautta se 

oletettavasti hakee uutta differentoitumisstrategiaa. Se teki yritysostoja ja pyrki selvästi 

hakemaan tulevaisuuden volyymia uudelta alalta. Edelleen se pyrki sopeutumaan 

markkinatilanteeseen saneeraamalla ja sentralisoimalla päätösvaltaa. Porterin (1987) mallin 

mukaan konserni pyrkii reagoimaan ympäristössään tapahtuneisiin muutoksiin 

(monopolimarkkinoiden murtuminen, uuden alan taantuma) differoinnilla. Porterin (1987, 

60-61) määrittämä toinen peruskilpailustrategia tähtää siihen, että luodaan jotain 

ainutlaatuista koko toimialalla. Differoinnilla konserni pyrkinee saavuttamaan 

tulevaisuudessa parempia tuottoja, sillä sekin tarjoaa puolustusaseman kaikkia viittä 

kilpailukeinoa kohtaan. Kuten tutkielman kohdassa 4.2.1. on kuvattu, differointi voi myös 

auttaa eristäytymään kilpailusta, sillä asiakkaat ovat uskollisia tuotteen tai palvelun 

ainutlaatuisuuden vuoksi. Vaikuttaa, että konserni pyrki tähän ostoillaan ja uudelle alalle 

levittäytymisellään. 

 

Emon aiemmin omistaneella konsernilla vaikuttaa olevan vanhan monopolimarkkinan yhä 

tuomaa kassareserviä ja pääomaa, jonka turvin se haki uutta kasvua ostoilla. 

Taistelukentäkseen se vaikutti valinneen uuden alan. Toistaiseksi strategia ei ole tuottanut 

tulosta, vaan konserni kiristää otettaan ja sentralisoi päätösvaltaa. Päätösvallan 

sentralisointia ja sen liittymistä strategiakonfliktiin analysoidaan tarkemmin tutkielman 

kohdassa 5.4. eli seuraavassa alaluvussa. 

 
Tarinasta ilmenee, että emon aiemmin omistaneen konsernin strategia tai sen toteutuminen 

ei joko tyydytä tai se ei riitä sen omalle emokonsernia. Se fuusioi aiemman konsernin 

itseensä. 

 

KUVIO 2 Vanhan konsernin fuusio uuteen. 
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Tytär      Emo                Aiempi konserni   ->         Fuusio omaan 

omistajakonserniinsa 

 

 

 

KUVIO 3 Uusi tilanne.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytär        Emo                                             Uusi konserni, johon vanha fuusioitunut 

 

 

Fuusio ei vaikuta välittömästi tyttären tai emon toimintaan, vaan emo jatkaa aluksi omana 

yhtiönään ja tytär sen sisällä toiminimenä. Uudella konsernillakin on kuitenkin vaikeuksia 

liiketoiminnassaan: 
 
Konserni operoi osin kypsillä vanhoilla monopolimarkkinoilla, osin erittäin 
hintakilpaillulla alalla. Lehdistä olen lukenut paljon, että sillä on vaikeuksia omissa 
bisneksissään. 
 

Ilmeisesti vanha monopolimarkkina on myös uudelle emon omistajakonsernille 

lypsylehmä: siihen ei enää panosteta, mutta se tuottaa toistaiseksi kassavirtaa. Konserni 

rakentaa kuitenkin tulevaisuutta muualta. Uudella alalla vaikuttaisi tarinan mukaan  

vallitsevan Porterin (1987) kilpailustrategian mukainen kilpailu kustannusjohtajuudesta. 

Konserni vaikuttaa tyytyvän tähän pelikenttään.  

 

Myös uusi konserni sentralisoi päätösvaltaa: 

 

Yhtä äkkiä kaikki mahdollinen meni jäihin. Emolta ei enää saanut vastausta oikein 
mihinkään. Tyttären palveluksessa oli pääosin osa-aikaisia määräaikaisia. Niidenkin 
työsuhteiden jatko meni vaikeaksi. Kaikki nekin piti alistaa ensin emolle, sitten 
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konsernille. Konsernilla oli moniportainen suullinen järjestelmä sen seitsemän pomon 
kautta. Sen myllyn jälkeen päätökset piti vielä alistaa monivaiheiseen sähköiseen 
käsittelyyn 

… 
Sitten tulikin kutsu konsernin emolle suuntaamaan henkilöstöinfoon. En päässyt paikalle,  
mutta info oli, että emo fuusioidaan konserniin. Ensi vuoden alusta emo ei enää ole oma 
yritys.  
 

 

Emon asemassa suhteessa uuteen omistajakonserniin tapahtuu muutos. Vaikuttaa siltä, että 

emon strateginen asema muuttuu konsernin sisällä tärkeämmäksi, koska se fuusioidaan 

konserniin. 

 

KUVIO 4 Emon fuusio uuteen konserniin. Alkutilanne. 

 

   

                                                   
 

 
 

                                     

 

 

 

Tytär    Emo                  -> fuusio                Uusi konserni 

 

KUVIO 5 Emon fuusio uuteen konserniin. Tuleva lopputilanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi konserni, jonka sisällä tulevaisuudessa myös tytär ja emo. 
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Aiemman ja uuden konsernin toiminnan taustalla on luettavissa implisiittisesti niiden 

reagoiminen ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Niiden molempien aiempi 

monopolimarkkina on kypsässä vaiheessa. Aiempi konserni reagoi murtautumalla uudelle 

pelikentälle: tekemällä aggressiivisia yritysostoja. Ilmeisesti strategia ei kuitenkaan 

tyydyttänyt konserni omaa omistajakonsernia, koska se fuusioi sen itseensä. Uusi konserni 

näyttäisi tyytyvän uudella alalla kustannusjohtajuuden tavoitteluun, joskin strategiassa on 

havaittavissa muutosta, koska emo fuusioidaan siihen.  

 

Tutkielman tarinassa kuvatussa tilanteessa vanhalla ja uudella konsernilla esiintyy 

Mintzbergin (1980) kuvaama horisontaalinen ja vertikaalinen vallan keskittäminen. Tämän 

taustalla vaikuttaa niiden markkinatilanne ja historia. Whittingtonin (2991) kuvamassa 

systeemisessä koulukunnassa nähdään ympäristön, vallitsevan yhteiskunnan ja 

lainsäädännön vaikuttavan strategiatyöhön. Uusi ja vanha konserni reagoivat ympäröivän 

yhteiskunnan muutoksiin klassisella tavalla: kiristämällä päätösvaltaa ja keskittämällä sitä 

kohti Astleyn ja Zajacin (1991) kuvaamaa keskitettyä valtaa. 

 

5.4. Strategiakonfliktin etymologia ja ilmeneminen  
 

Tutkielman alussa todettiin, että tässä opinnäytetyössä strategiakonflikti tarkoittaa 

pelkistetyimmillään tyttären ja emon sekä konsernien välistä pysyvää ristiriitaa polusta tai 

mallista kulkea kohti menestystä. Tyttärellä, emolla ja konserneilla on erilaiset 

menestymisen eväät, erilainen ”paras mahdollinen strategia”. Tästä aiheutuu tyttären ja 

omistajiensa välille pysyvä ristiriita, konflikti.  

 

Aiempana jo kuvattiin, kuinka strategian laadinnasta prosessina ja sen implementoinnista 

vallitsee akateemisessa keskustelussa hyvin monenlaisia käsityksiä. Pelkästään 

strategiateorian koulukuntien määriäkin eri keskustelijat hahmottavat eri tavalla. Siinä 

missä Mintzberg (1990) näkee koulukuntia olevan kymmenen, Whittington (2001) 

luokittelee koulukunnat neljään. Aiempana tyttären ja emon ja konsernien strategian 

eksplikoinnissa käytettiin Whittingtonin (2001) kuvaaman klassisen koulukunnan 

ajattelutapaa edustavan Porterin näkemyksiä. Seuraavassa analysoidaan strategiakonfliktin 

etymologiaa ja sen taustalla vaikuttavia strategianäkemyksiä ja sen jälkeen ilmenemistä. 
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Analyysin apuna käytetään Mintzbergin (1990) nimeämän valtakoulukunnan teoriaa ja sen 

edustajista eniten Astley & Zajacia (1991) sekä jonkin verran Pfefferiä (1981; 1992) ja 

Enziä (1988). Viittauksia on jonkin verran myös muihin strategiateorioihin ja valta-

ajatteluun. Kukin on avattu selvästi omassa kohdassaan. Luvussa nostetaan 

strategiakonfliktia esiin tarinasta lainatuilla katkelmilla ja nämä linkitetään teoriaan. 

  

Strategiakonfliktin etymologian ydin on, että tytär työskentelee eri toimialalla kuin 

emonsa. Se ei ole sen ydinbisnestä vaan ainoastaan yksi lisäpalvelu emon liiketoiminnan 

edistämisessä. Tyttären merkitys on välineellinen, eikä emolla ole intressejä panostaa 

tyttäreen tai kehittää sitä siinä määrin kuin tytär toivoisi. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

seuraavassa: 

 

Olipa kerran tytär. Se oli pieni toiminimi, joka toimi erään yrityksen sisällä. Tuo 
toiminimi, tytär, työskenteli eri alalla kuin emonsa. Sillä oli emolleen välineellinen 
merkitys: tyttären olemassaolo mahdollisti ja auttoi emon liikevaihdon suotuisaa kehitystä. 
… 
Emon edustaja totesi, että olisihan se hienoa viedä kaikkea kovasti eteenpäin, mutta niin 
hänen kuin minunkin pitää koko ajan muistaa, että tytär ei ole emon ydinbisnestä. Emon 
bisnes on oman verkkonsa laajentaminen ja asiakkaidensa pitäminen tyytyväisenä. 
Olemme siinä ainoastaan yksi lisäpalvelu. Totesin, että verkkoon on liittynyt monia myös 
tyttären toiminnan ansiosta. Emon edustaja myönsi, että näin on. Mutta silti tytär on vain 
yksi lisäpalvelu eikä sen kehittämiseen voi uhrata kovin suuria panoksia. Että emon oma 
bisnes ja sen kehittäminen on fokuksen keskiössä. Että tyttäreen liittyvät asiat vievät jo nyt 
liikaa aikaa ja energiaa.  
 

 

Strategiakonfliktin etymologiaan vaikuttaa myös, että emolla itsellään on pienet resurssit ja 

sen oma päätösvalta on kaventunut: 

 

Emolla oli itsellään niukat resurssit ja tyttären kehittyminen lisäsi emon työtä vetää linjoja 
ja tehdä päätöksiä – tytär kun ei ollut erillinen yritys tai yhtiö.  

… 
Mennessäni palaveriin emon edustaja oli toisessa huoneessa. Edellinen palaveri oli 
venynyt. Totesin, että voin hyvin odottaa. Odottelin käytävällä ja olin hyvillä mielin 
onnistuneesta sisällöntuottamissessiosta. Hetken kuluttua hän tuli huoneeseensa ja seurasin 
perässä. Emme tahtoneet päästä alkuun, sillä hänen puhelimensa soi liki tauotta. Hänellä 
oli yksi iso asia vireillä ja hänen oli pakko ottaa puhelut vastaan. Hänen pöytänsäkin oli 
täynnä erilaisia paperikasoja.  
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Mistä meidän pitikään tänään palaveerata, kysyi emon edustaja silmät harittaen. Totesin, 
että meillä on kaikenlaista pientä sälää ja sitten tämä tulopohjamme varmistamiseen 
liittyvä asia. Että saisimme resursseja ja sitä sisältöä lisää. Emon edustaja totesi heti 
alkuun, ettei ole ehtinyt viedä tätä mainosmyyjän palkkausasiaa eteenpäin. Hänellä on niin 
paljon emon kannalta isompia ja tärkeämpiä asioita, ne on vaan pakko hoitaa ensin. 

… 
Kun menin emon edustajan huoneeseen, huomasin, että hänellä oli jälleen työpöytä täynnä 
erilaisia kasoja ja puhelin soi tauotta. 
  

… 
Mutta emokaan ei ollut itsenäinen yritys, vaan sillä oli oma omistajakonserninsa. … 
Esimerkiksi siinä missä emo oli aiemmin pystynyt päättämään niin omista kuin tyttärenkin 
työsuhteista itsenäisesti, nyt kaikki päätökset menivät konsernin kautta. 

… 
Yhtä äkkiä kaikki mahdollinen meni jäihin. Emolta ei enää saanut vastausta oikein 
mihinkään. Tyttären palveluksessa oli pääosin osa-aikaisia määräaikaisia. Niidenkin 
työsuhteiden jatko meni vaikeaksi. Kaikki nekin piti alistaa ensin emolle, sitten 
konsernille. Konsernilla oli moniportainen suullinen järjestelmä sen seitsemän pomon 
kautta. Sen myllyn jälkeen päätökset piti vielä alistaa monivaiheiseen sähköiseen 
käsittelyyn. 
 

 

Strategiakonflikti kulminoituu tarinassa viime kädessä siihen, että tyttärellä on liian pienet 

toiminnan resurssit. Sillä ei myöskään ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen talouteen ja 

kehittämispanostuksiin vaikuttavista asioista päättää emo ja sittemmin päätösvalta on vielä 

alistettu ensin vanhalle konsernille ja lopussa uudelle10.  
 
 
Tytär kaipaisi paljon kehittämistä. Tytär tarvitsisi tekniselle puolelle laitteistoa ja enemmän 
teknistä osaamista. Lisäksi tytär tarvitsisi enemmän sisältöä. Olemassa olevilla 
henkilöstöresursseilla sisältöä tehdään uskomaton määrä. Ainoa keino lisätä sisältöä ja 
parantaa sen laatua on ainoastaan resurssien lisäys. 

… 
Emo tietää, että budjettimme on toimintamme kannalta liian pieni, mutta emo ei voi katsoa 
sitä meidän näkökulmastamme. Jotta se menestyy, sen on katsottava asioita omasta 
näkökulmastaan. 

… 
Neuvottelin päivällä tiukkaan sävyyn emon edustajan kanssa. Napisin, että eihän tällä 
budjetilla millään pärjää. Jos sitä vertaa ja suhteuttaa muihin meidän alan toimijoihin, se on 
lähinnä vitsi. Eihän sillä todellisuudessa edes pysty pyörittämään toimintaa.  
 
 

Aiempana kuvattiin, kuinka emon strategia on Porterin (1987) teorian mukaan 

keskittyminen. Tyttären merkitys on edistää strategian implementoimista: se auttaa emon 
                                                 

10 Aiempana kuvattiin juuri emon päätösvallan muutosta, joten samoja asioita ei nosteta enää 
uudelleen sitaateissa esiin. 
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verkon laajenemista tuottamalla paikallista sisältöä. Emon suhteessa tyttären 

strategiatyöhön taustalta löytyy Whittingtonin (2001) koulukunnan mukaista 

prosessuaalista mallia. Tyttärellä on mahdollisuus osallistua emon strategiatyöskentelyyn 

omalta osaltaan. Emo ottaa vastaan aloitteita alhaalta ylös ja prosessi elää. Strategian 

implementoinnissa on kuitenkin eksplikoitavissa Mintzbergin (1990) nimeämän 

valtakoulukunnan esiin tuomia näkemyksiä. Astley ja Zajac (1991) kuvaavat keskitettyä 

valtaa: siinä valta on konsernin johdossa (tässä tapauksessa emo tekee päätöksiä) ja se 

tekee päätökset. Toisaalta, vaikka emo käyttääkin keskitettyä valtaa suhteessa tyttäreen, se 

vaikuttaa sallivan keskustelun ja konfliktejakin.  

 

Strategiakonflikti ilmenee tyttären kannalta niin, että sen päätökset junnaa. Taustalla on, 

että emon omat asiat ajavat aina edelle ja sen aiempi ja uusi konserni vaikuttaa myös viime 

kädessä sen päätöksiin ja päätösnopeuteen: 

 

Vajaan kahden kuukauden kuluttua tapasimme mainosmyyjäasian tiimoilta. Palaveria 
jouduttiin ensin siirtämään, sillä emon edustajalle tuli pikainen parin päivän työreissu. 
Sitten toimitusjohtaja oli matkoilla. Seuraavaksi piti odottaa hallituksen kokousta.  

… 
Emon edustaja hillitsi hieman riemuani ja totesi, että asia pitää vielä viedä konsernin 
hallitukseen. Niinpä sovimme, että palaamme asiaan noin kuukauden kuluttua. 
 
Mainosmyyjän palkkaukseenkin oli sitten ajallaan tullut myönteinen päätös. Olimme 
ilmoitelleet lehdessä, valinneet haastateltavat ja osa haastatteluistakin oli jo tehty. Ehkä 
asiat vielä kääntyisivät töissä parhain päin. Haastattelut jatkuisivat huomenna. 
 
No, illalla työpuhelimeni sitten soi. Emon edustaja soitti, että huomiset haastattelut pitää 
perua. Hän eikä toimitusjohtaja eivät pääsisi paikalle. Miksi, ihmettelin? Emon edustaja ei 
voi kuulemma kertoa enempää, mutta että ymmärrän kyllä varmasti aikoinaan. 

… 
Seuraavana päivänä selvisi, että emon omistava konserni fuusioituu omaan 
omistajakonserniinsa. Tämä emon ja konsernin kannalta merkittävä päätös hidasti 
mainosmyyjämme palkkausta jälleen parilla viikolla. Tyttären myynnissä on tietty 
vuodenkierto ja viivästys toi esiin ongelman, että myyntiin oli tulossa suvantovaihe.  

… 
Myyjään tuli kuitenkin mutkia matkaan. Vaikka hallitus hyväksyi budjetin, uusi konserni 
päättää nyt kaikista työsuhteista. Päätös pitikin alistaa vielä konsernille. Siinä meni 
kaikkiaan kolmisen kuukautta. Ensin oli tietysti taas emon omia asioita edellä. Sitten 
konsernin muita, tärkeämpiä asioita. Mutta valo oli viimein vihreä. Aloitimme innolla 
rekrytoinnin ja laitoimme ilmoituksen lehteen. Hyviä hakijoita tuli paljon. Sovimme emon 
edustajan kanssa haastattelupäiviä ja tsekkasimme ajankohtaa, jolloin uusi myyjä aloittaisi. 
Se menisi taas oman myyntimme vuodenkierron kannalta hieman hankalaan aikaan, mutta 
ei kuitenkaan aivan mahdottomaan.  
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Konserni käyttää omistajan valtaa suhteessa emoon ja emon kautta myös suhteessa 

tyttäreen. Mintzbergin (1990) nimeämän valtakoulukunnan Astleyn ja Zajacin (1991) 

keskitetty valta on viety konsernissa vielä pidemmälle. Tyttären kannalta tämä hidastaa 

päätöksiä ja vaikuttaa haittaavan tyttären kehittymistä. Astley ja Zajac (1991, 402) 

kuvaavatkin, kuinka pahimmillaan tämä malli jopa heikentää joidenkin yrityksen osien 

toimintaa. Konsernin näkökulmasta tytär on kuitenkin pieni osa ”konetta”, eikä konsernin 

näkökulmasta ole merkitystä, vaikka tyttären kehittyminen estyisikin.  

 

Strategiakonflikti ilmenee myös siten, että aiemman omistajakonsernin vaikeudet 

liiketoiminnoissa heijastuvat emoon ja sitä kautta tyttäreen: 

 
Emon omistajakonsernilla oli jatkuvia vaikeuksia liiketoiminnoissaan. Konsernin 
liiketoiminnan volyymi tuli kypsiltä monopolimarkkinoilta.  Konserni pyrki varmistamaan 
tulevaisuuttaan tekemällä yrityskauppoja. Samaan aikaan toimiala, josta se haki kasvua, 
koki rajun taantuman. Koska konsernin liiketoiminnoissa oli vaikeuksia, se saneerasi ja otti 
omistamissaan yhtiöissä tiukan omistajan otteen. 

… 
Konsernissa on kokonaisuudessaan tehostamisen tarvetta ja tehostamista pitää tehdä läpi 
koko organisaation. 
 

 

Myös tässä on taustalla malli yrityksestä ”rationaalisena koneena” jossa yrityksen osat 

muodostavat kokonaisuuden. Näiden osien tehtävä on palvella kokonaisuutta. Pekonen 

(1989, 176-181) valottaa, kuinka Weberin päämäärärationaalisuus tuottaa teknisen 

elämänasenteen. Ennustettavuuden nimissä se pyrkii muokkaamaan toimintaa 

suunnitelmalliseksi ja yhdenmukaiseksi. Konsernin päätösvallan taustalla onkin 

eksplikoitavissa Weberin kuvaama byrokraattis-hallinnollinen malli. Kettunen (1997, 114) 

taas kuvaa johtamisen tapaa järjestelmien ja ihmisten kautta. Konsernin mallissa suhteessa 

tyttäreen kyseessä on järjestelmän malli. Siinä strategian ydin muodostuu hierarkkisesta 

suunnittelujärjestelmästä. Ympäröivän yhteiskunnan muutosten ja kilpailutilanteen myötä 

se on valinnut kontrollin menetelmäkseen. 

 

Lopussa strategiakonflikti kulminoituu uuden konsernin toimintaan. Sen omat 

liiketoiminnan vaikeudet ajavat sen kiristämään päätösvaltaa omistamissaan yhtiöissä. Sillä 

olisi mahdollisuus myös esimerkiksi visionaariseen johtajuuteen ja perustella asiat huolella 

henkilöstölle, mutta se keskittää päätösvallan voimakkaasti: 
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Juuri kun aioimme aloittaa haastatteluiden sopimisen, emon edustaja ilmoitti minulle, että 
(uudesta) konsernista oli tullut käsky jäädyttää myyjäasia. Konserni saneeraa eikä ole 
sopivaa rekrytoida. Konserni operoi osin kypsillä vanhoilla monopolimarkkinoilla, osin 
erittäin hintakilpaillulla alalla. Lehdistä olen lukenut paljon, että sillä on vaikeuksia omissa 
bisneksissään. 
 
 

Aiempana kuvattiin jo, kuinka BCG-matriisin mukaan konsernin vanha monopolimarkkina 

on lypsylehmä. Uudella, hintakilpaillulla alalla vaikutetaan hakevan parhaillaan Porterin 

(1987) teorian mukaista kustannusjohtajuutta. Strategiateorian valtakoulukunnan Pfeffer 

(1992, 31) kuvaa, kuinka eräässä organisaatiossa keskijohdon valtaa oli rajoitettu. He eivät 

voineet tehdä itsenäisiä päätöksiä ja heidän toimintansa kehittyminen estyi. Näin konsernin 

liiallinen vallan keskittäminen aiheutti sen osayksiköille haittaa. Tuija Parvikko (1996) tuo 

esiin Hannah Arendtin11 paariakäsitettä. Juutalaistaustainen Arendt kuvaa juutalaisia 

paarialuokkana, jolla ei ole poliittisia oikeuksia. Tarinan tytär on myös konsernin sisällä 

paaria, jolta puuttuu itsenäinen päätösvalta ja kehittymisen edellytykset. 

 

Lopussa ilmenee, että emo fuusioituu konserniin. Tyttären tulevaisuus näyttää entistä 

epävarmemmalta.  

 

Sitten tulikin kutsu konsernin emolle suuntaamaan henkilöstöinfoon. En päässyt paikalle,  
mutta info oli, että emo fuusioidaan konserniin. Ensi vuoden alusta emo ei enää ole oma 
yritys. Konserni oli muilla paikkakunnilla lopettanut sisällöntuotannon tai ulkoistanut sen. 
Tyttären tulevaisuus alkoi näyttää entistä epävarmemmalta. Keskustelin emon edustajan 
kanssa ja kysyin, mikä on tulevaisuutemme. Hänellä oli omat paineensa, hänen työnsä vain 
lisääntyivät eikä hän tiennyt emonkaan tulevaisuudesta. Tietoa ei ollut, mitkä kaikki 
toimintatavat muuttuivat ja miten ne muuttuivat. Tyttären osalta emon edustaja tyytyi vain 
toteamaan ”eihän tää sisältö kuulu meidän ydinbisnekseen. Konsernin toimintaan se 
kuuluu vielä vähemmän”. 
 

 

Foucault (1980) eksplikoi tarkkaan vallan ja kontrollin syntyä ja muotoja. Hän erittelee 

myös näkyvää ja näkymätöntä valtaa. Kurin ja rangaistusten avulla myös näkymätön valta 

on tehokasta. Se  on sisäistynyt osaksi toimintaa jopa siinä määrin, ettei sitä osata edes 

kyseenalaistaa. Tyttären tapauksessa valta on näkyvää, avointa valtaa. Tyttären tapauksessa 

                                                 
11 Hannah Arendt opiskeli filosofiaa, kreikkaa ja teologiaa. Hänen opettajinaan olivat mm. Martin 
Heidegger ja Karl Jaspers. Arendtin ajattelussa onkin Palosen (1989) mukaan fenomenologis-
eksistenssifilosofinen perusvire. Arendt työskenteli pitkään myös journalistina ja 
kustannustoimittajana sekä osallistui itse politiikkaan. Myöhemmin hän muutti Yhdysvaltoihin ja 
oli tuottelias tutkija. Hän työskenteli myös professorina useammassa yliopistossa.  
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valta on legitiimiä, konserni voi käyttää sitä omistajan oikeudella, vaikka siitä onkin 

tyttären strategian implementoinnille haittaa. Tyttären on alistuttava kohtaloonsa ja sen 

kehittyminen estyy kerta toisensa jälkeen. Lopussa ilmassa on uhka totaalisesta tyttären 

lakkauttamisesta. 

 

Goold ja Campbell (1987, 113-118) erittelevät erilaisia konsernissa ilmeneviä seikkoja, 

jotka estävät konsernin ja varsinkin sen osien menestymistä. Tutkielman tarinasta on 

luettavissa Goold ja Campbellin kuvaamista seikoista taitamatonta sekaantumista tyttären 

asioihin, byrokratiaa, päättämättömyyttä, jatkuvuuden puutetta ja toteutumattomia 

tavoitteita. Emo ja konserni näyttäytyvät tyttären toiminnan kehittymistä jarruttavina 

tahoina. Kun tytär pyrkii voittamaan Porterin (1987) kuvaamaa pääoman estettä 

markkinoille tulossa lisäämällä omaa mainosmyyntiään, päätöstä ei tahdota saada aikaan, 

se kiertää byrokratian läpi ja päätös tehdään ja sitten se perutaan. Emon ja konsernien asiat 

menevät kerta toisensa jälkeen tyttären intentioiden edelle eikä tyttärelle tarjoudu 

mahdollisuutta testata myynnin lisäämisen onnistumista. Johnson ym. (2005, 302-308) 

tuovat myös esiin, kuinka konsernista voi olla tytäryhtiöiden kannalta haittaa. Se lisää 

usein hierarkiaa ja hidastaa päätöksiä. Sillä ei ehkä ole myöskään annettavanaan lisäarvo 

tytäryhtiöiden kehittymiselle, suuressa konsernissa johdolla on myös vaikeuksia hahmottaa 

asioita tytäryhtiöiden kannalta. 

 

Tyttären omassa toiminnassa on havaittavissa Machiavellin teoriasta johdettua virtúa, 

voimaa koko henkilöstön taholta. Machiavellin kontekstissa kyse oli johtajan voimasta, 

mutta nykyään prosessuaalisen ja oppimiskoulukunnan hengessä sitä tarvitaan yritysten 

kontekstissa koko henkilöstöltä. Tyttären tapauksessa henkilöstö on venynyt ja laittanut 

itsensä likoon. Jotta se etenisi ja kehittyisi tehokkaasti, sille pääoma on neccesita, 

välttämättömyys. Tytär ei kuitenkaan vaikuta saavan mitään kautta pääomaa, vaan fortúna 

näyttää hylänneen sen.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  JA YHTEENVETO 
 

 

Miksi samantyyppiset konfliktit toistuvat eri firmoissa ja aloilla? Erikssonin aineistosta 

käy ilmi, että samat syyt ja ongelmakohdat ovat eri konsernien ja niiden osien välisten 

konfliktien etymologian taustalla. Hän erittelee tutkimuksessaan potentiaalisina konfliktin 

olosuhteina niukat resurssit, itsenäistymisen tarpeen ja eri yksiköiden erilaiset 

tavoitteet.(Eriksson 1989, 7, 14.) Näistä konfliktin etymologiaa aiheuttavista syistä 

tutkielman tapauksessa on esillä suoraan kaksi, välillisesti kolmaskin. Tutkielmassa 

käsitellyn tyttären ja emon sekä konsernin strategiakonfliktin taustalla on resurssien 

niukkuus ja se, että tyttärellä on erilaiset toimintatavat ja kehitystavoitteet kuin emolla ja 

konserneilla. Tyttären omaan strategiaan kuuluisi panostaa paikalliseen sisältöön sekä 

laadullisesti että määrällisesti. Siihen se tarvitsisi resursseja, joita emollakin on niukalti. 

Tässä tilanteessa tyttären ensisijaisena tehtävänä on edesauttaa välillisesti emon oman 

strategian toteutumista eli verkkonsa laajenemista. Jo pelkkä tyttären olemassaolo ja 

paikallisen sisällön tuottaminen sinällään riittävät tuon minimitehtävän toteutumiseen. 

Emon intressissä ei ole uhrata merkittävästi omia panoksiaan paikallisen sisällön 

kehittämiseen, koska verkossa tarjottavan sisällön määrä on muutenkin suuri. Koska tytär 

sijaitsee eri toimialan sisällä, sillä on erilainen tapa toimia. Sen toiminnan ja strategian 

ydin on muualla kuin emon tai emon omistavien konsernien. 

 

Monet konsernit operoivat usealla toimialalla tai ainakin jalostusketjun osa-alueella, mutta 

joku näistä on hallitseva ja tuo eniten liikevaihtoa. Tällöin tämän hallitsevan osa-alueen 

yleisjohdon toimintalogiikka on erilainen kuin muiden. Se lisää johtamisen 

kompleksisuutta. (Lainema 1996.) Tutkielmassani käsitellyssä tapauksessa vaikuttaa 

käyneen näin. Vanhan ja uuden konsernin oman liikevaihdon volyymi tulee eri alalta millä 

tytär operoi. Konserneilla on strategioissaan ja niiden implementoinnissa omat historiasta 

(vanha monopoli, jossa tehottomuutta) ja toimintaympäristön muutoksesta (monopolin 

murtuminen ja uuden ansaintalogiikan hakeminen) aiheutuvat haasteensa, joihin se pyrkii 

vastaamaan (vrt. Whittington 2001 ja systeeminen koulukunta). Lainema (1996, 29) tuo 

esiin, kuinka hallitsevan jalostusketjun ja sen menestystekijöiden hallitseminen on 
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konsernijohdolle hyvin ratkaisevaa. Ellei johto tunne näitä menestystekijöitä, se ei pysty 

punnitsemaan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Jotta konserni on tuottava, sen pitää katsoa 

asioita BCG-matriisin mukaisen lypsylehmän tai tähden mukaan. Tutkielman tapauksessa 

se kiristää ohjausvaltaansa. Tästä aiheutuu kuitenkin ristiriita tyttären strategian kanssa. 

 

Tarinasta on luettavissa implisiittisesti myös Erikssonin (1989) esiin tuoma kolmaskin 

konserneissa yleisesti oleva konfliktin potentiaalinen aiheuttaja: tutkielman tapauksessa 

tytäryhtiöllä ei ole päätösvaltaa toimintansa kehittämiseen. Tarinassa ei tule esiin, että 

tytär olisi vaatimassa päätösvaltaa, mutta päätösvallan puute aiheuttaa sen, että tyttären 

toiminta ja strategian implementointi ei kehity siinä määrin kuin tyttären omissa 

intentioissa olisi. Golden (1991) avaa erilaisia konserni-tytäryhtiösuhteita12. Hänen 

mukaansa tytäryhtiön pitäisi voida kontrolloida sellaisia toimintoja, jotka ovat sen 

strategian kannalta välttämättömiä. Strategian kannalta vähemmän tärkeiden asioiden 

kontrollointia tytäryhtiön pitäisi sen sijaan pyrkiä välttämään. Näin se kohdentaisi omat 

resurssinsa  oikein ja parhaimmillaan konserni tukisi sen toimintaa. Myös Mintzberg 

(1990) tuo esiin, että pienelle yritykselle sopisi johtajavetoinen strategia.  

 

Eriksson (1989, 119) erittelee myös kahta konsernin konfliktin tyyppiä, joista toinen on 

resurssien lisäämiseen liittyvä konflikti. Se on hänen mukaansa intensiivinen ja strategiaan 

liittyvä. Tarinan tyttären konflikti on tätä laatua. Tytär ei pääse tarinassa implementoimaan 

strategiaansa, tuottamaan enemmän paikallista sisältöä, koska sillä ei ole riittävästi 

resursseja. Tätä ongelmaa se pyrkii kiertämään ja ratkaisemaan hakemalla myyntiinsä 

volyymia. Sekään polku ei vaikuta etenevän, vaan konsernin oma ydinliiketoiminta ja sen 

muutokset on ajanut sen Mintzbergin (1980) kuvaamaan  keskusjohtoiseen 

ohjausjärjestelmään. Kuten tutkielmassani tuotiin esiin, konserni käyttää Astleyn ja Zajacin 

(1991) esiin tuomaa keskitettyä (resource power) valtaa. Valvontajärjestelmän 

yksinkertaistaminen helpottaisi tyttären menestymistä, mutta konsernin liikevaihdon 

volyymia tuovan osan markkinatilanne on pakottanut sen päinvastaiseen toimintatapaan. 

 

Astley ja Zajac (1991, 402) nostavat keskusteluun, kuinka keskitetyn vallan malli 

pahimmillaan jopa heikentää joidenkin yrityksen osien toimintaa. Myös Lainema (1996, 

                                                 
12 Hän käsittelee teemaa corporate-subunit. Subunitin voi tässä tapauksessa suomentaa vapaasti 
tytäryhtiöksi, sillä tutkielman kannalta ei ole relevanttia, onko kyseessä osayksikkö vaiko erillinen 
tytäryhtiö. 
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63-72) tuo esiin, että tulosyksiköiden päätösvaltaa olisi hyvä hajauttaa tapauksissa, joissa 

monialaisen konsernin johdon on vaikeaa hallita eri osiensa toimintalogiikkaa. Astleyn ja 

Zajacin (1991) kuvaaman keskitetyn vallan  puute on siinä, että keskitetyn vallan 

organisaatio ei mahdollista poliittista prosessia, jossa kamppailun ja keskustelun kautta 

muodostuisi ”paras mahdollinen suunta”. Taustalla on modernin maailman ajattelumalli: 

on olemassa yksi totuus ja yksi objektiivisuus. Samoin yrityksen osat ovat kuin koneen 

osia, jotka ovat olemassa toteuttaakseen kokonaisuuden toimintaa. Tutkielman tapauksessa 

konserni tekee päätökset omista lähtökohdistaan ja ilmoittaa ne tyttärelle emon kautta. 

Tyttärellä ei ole suoraa mahdollisuutta argumentoida omista intentioistaan tai strategiansa 

toteuttamisen merkityksestä. 

 

Whittingtonin (2001) kuvaaman prosessuaalisen koulukunnan mukaan strategiaprosessi on 

jatkuvaa ja tapahtuu koko organisaatiossa. Se korostaa strategiaa prosessina. Samaan 

ajatteluun päätyy myös Mintzbergin (1990) nimeämä oppimiskoulukunta. Kuten 

tutkielman kohdassa 4.2.3. kuvattiin, mallin mukaan eri puolilta organisaatiota kerätään 

aineksia strategiaan, näkemyksiä ”menestymisen eväistä”. Johdon tehtävä on saattaa nämä 

näkemykset yhteen ja syntetisoida ne koko konsernin kannalta parhaaseen muotoon. 

Koulukuntien mukaan tällainen toimintamalli on parhaimmillaan juuri isoissa 

konserneissa, joissa johdon on hankalaa hallita kokonaisuutta. Astleyn ja Zajacin (1991) 

kuvaamassa organisaation vallassa strategiaprosessiin osallistuisikin koko organisaatio, siis 

myös tytär (ks. tutkielman kohta 4.2.2.). Organisaation valta olisi (ks. esim. Ropo ym. 

2005, 29-33) esimerkki jaetusta johtajuudesta. Se vaatisi aktiivisuutta eri puolilla 

konsernia, se ei myöskään olisi helppoa sen enempää johtajalle kuin organisaatiollekaan, 

mutta se voisi mahdollistaa parempia ja perustellumpia päätöksiä. Konsernin suunta on 

kuitenkin nimenomaan päinvastainen. Kuten aiempana on kuvattu, sen oma 

toimintaympäristön muutos on siirtänyt strategiatyötä ja päätösvaltaa nimenomaan 

keskusjohtoisempaan suuntaan. 

 

Machiavellin käsitteiden mukaan tyttären henkilöstön virtú uhkaa valua hukkaan pääoman 

ja päätösvallan puutteessa. Se tarvitsisi neccesita enemmän pääomaa, sen kautta se voisi 

toteuttaa omaa strategiaansa. Fortúna näyttää hylänneen tyttären kun sen suunnitelmat 

kariutuvat emon ja konsernien omistuksessa kerta toisensa jälkeen. Aiemmin tytär tarttui 

hetken tuomaan mahdollisuuteen, occasioneen, pyrkimällä viemään mainosmyyntiä 

eteenpäin. Nämä intentiot kariutuivat kerta toisensa jälkeen. Tarinan mukaan uusi konserni 
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on muualla hankkiutunut omasta sisällöntuotannosta eroon ja tarinasta ilmenee, ettei sillä 

ole intentioita sisällöntuotantoon:  

 

Konserni oli muilla paikkakunnilla lopettanut sisällöntuotannon tai ulkoistanut sen. 
Tyttären tulevaisuus alkoi näyttää entistä epävarmemmalta. Keskustelin emon edustajan 
kanssa ja kysyin, mikä on tulevaisuutemme. Hänellä oli omat paineensa, hänen työnsä vain 
lisääntyivät eikä hän tiennyt emonkaan tulevaisuudesta. Tietoa ei ollut, mitkä kaikki 
toimintatavat muuttuivat ja miten ne muuttuivat. Tyttären osalta emon edustaja tyytyi vain 
toteamaan ”eihän tää sisältö kuulu meidän ydinbisnekseen. Konsernin toimintaan se 
kuuluu vielä vähemmän”. 
 

Uusi occasione voisi voisikin olla tyttären itsenäistyminen ja myyminen oman toimialansa 

sisään. Jos tytär irrottautuisi ja itsenäistyisi, sillä olisi määräysvalta omaan toimintaansa. Se 

voisi tehdä nopeita päätöksiä, ottaa riskejä ja kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan. 

Tyttären kannalta toinen vaihtoehto olisi, että konserni myisi sen oman toimialansa 

isomman toimijan sisälle. Siellä sillä olisi taustatukenaan saman alan konsernin tieto, taito 

ja osaaminen (vrt. esim. Lainema 1996). Tytär kuuluisi ydinliiketoimintaan ja sillä olisi 

paremmat edellytykset toimintansa kehittämiseen. Tyttärellä olisi myös mahdollisuus 

saada oman alansa konsernilta sisällöllistä tukea toimintaansa. Jos tytär sijaitsisi oman 

toimialansa sisällä, olisi mahdollista, että resurssien allokoinnissa tehtäisiin sisäisiä 

järjestelyitä joiden kautta se saisi lisää resursseja. Edelleen oman toimialan konsernilla 

olisi tiedossaan saman alan toimintalogiikka ja sen ansainnan kehittäminen.  

 

Tutkielman johtopäätös onkin, että koska emo tai konsernit eivät ole ilmaisseet haluja 

lisätä panoksia tyttären toiminnan kehittämiseen eikä mainosmyyjän palkkaaminenkaan ole 

edennyt tyttären intentioiden mukaisesti, tutkielman tulos tuo pohdittavaksi, olisiko 

tyttären aihetta muuttaa omaa toimintalogiikkaansa. Mahdollisuuksia olisi ainakin 

itsenäistymiseen pyrkiminen ja oman toimialan sisälle siirtyminen. Konsernin aiempaa 

toimintaa tarkastellen tähän vaikuttaisi olevan edellytyksiä. Nämä molemmat vaihtoehdot 

vaikuttaisivat antavan mahdollisuuden tyttären toiminnan kehittymiseen. 

 

Kuten tutkielmassa on tuotu esiin, alan tutkimuksia on tehty pääosin konsernin 

näkökulmasta. Tutkimuksen fokuksessa on yleensä konsernin liiketoiminnan kehittäminen 

ja sen osana käsitellään tytäryhtiöiden toimintaa. Varsinkin suomalainen yhteiskunta 

kaipaisi kuitenkin paljon pieniä yrityksiä. Viimeisen vuosikymmenen talouselämä on 

johtanut siihen, että moni yritys on ostojen kautta päätynyt kokonaan eri toimialan sisälle. 
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On oletettavissa, että tyttären kaltaisia tilanteita on suomalaisessa liike-elämässä lukuisia. 

Alan tutkimus pienen näkökulmasta auttaisi näiden menestymistä. Tämä tutkielma on 

tapaus yhdestä tilanteesta. Se on tutkielman tyttären johtajan tutkimus, subjektiivinen 

kokemus joka pohtii asioita subjektivistiseen tieteenkäsitykseen linkittyen. Se antaa 

kuitenkin erään tapauksen mallin tilanteesta. 

 

Tutkielmassa käy ilmi, että strategiakonfliktin etymologia ja ilmeneminen liittyvät siihen, 

että tytär sijaitsee eri toimialalla eikä ole omistajiensa ydinliiketoimintaa. Erikssonin 

(1989) tutkimus tuo esiin, että ongelma on konserneissa yleinen. Myös Goold ja Campbell 

(1987) nostavat keskusteluun, että konserneissa on taipumusta käsitellä osiaan tietyillä 

tavoilla, joista saattaa olla tytäryhtiöille haittaa. Kyseisessä tapauksessa konsernin omaan 

liiketoimintaan liittyneet muutokset ovat pakottaneet sen keskittämään päätösvaltaansa. 

Konsernin ja sen osiensa problematiikkaan tarvittaisiin kuitenkin paljon lisää akateemista 

tutkimusta. Tällä voitaisiin konstruoida kokonaan uutta tietoa. Parhaimmillaan se 

diffuntoituisi julkiseen keskusteluun ja sitä kautta yritysten käytännön toimintoihoin. 

 

Tämä pro gradu –opinnäytetyö on käsitellyt tyttären strategiakonfliktia suhteessa emoon ja 

konserniin. Tutkielma käsittelee sitä nimenomaan pienen eli tyttären näkökulmasta. 

Tutkimusongelma oli strategiakonfliktin ilmeneminen ja etymologia. Tutkielmassa on 

käytetty narratiivista eli tarinallista metodia tutkimusongelman aineiston havainnointiin. 

Tarina konstruoitiin autoetnografisesti. Aineistoa on kuitenkin analysoitu 

tekstintulkinnallisella otteella ja linkittäen sitä strategiateoriaan. Strategiateoriasta 

keskeisiä elementtejä ovat olleet Porterin (1987) kilpailuun liittyvä teoria sekä strategia-

ajattelun eri koulukunnista poimitut osat. Koulukunnista on käytetty erityisesti 

valtakoulukuntaa ja siitä  Pfefferin (1981; 1992) ja Astelyn ja Zajacin (1991) ajatuksia. 

Lisäksi strategia-ajattelun koulukunnista on käytetty Whittingtonin (2001) luokittelemaa 

prosessuaalista koulukuntaa ja siitä eniten Mintzbergin (1990; 1998)  ajatuksia. 

Tutkielmassa esiteltiin aluksi metodi ja strategia-ajattelun pohja, jolle analyysi perustuu. 

 

Strategiakonfliktin tutkimisessa oli omat haasteensa. Kuten tutkielmassa on nostettu esiin, 

strategiatutkimus keskittyy tutkimaan asioita konsernin näkökulmasta (ks. esim. Lainema 

1996; Goold & Campbell 1987). Alalla on myös paljon konsulttimaisia (ks. esim 

Santavuori 2005), julistuksenomaisia kirjoja, joiden tieteellinen perustelu ja linkitys 

akateemiseen keskusteluun jää kevyeksi. Strategiateoria taas katsoo asioita eri 
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koulukunnista ja koulukunnat ovat ”ilmiriidoissa” keskenään (ks. esim. Mintzberg 1990; 

Ansoff 1991). Tutkielmaan ei ollut olemassa valmista strategiateoriaa, vaan tutkija 

yhdisteli useamman koulukunnan ajatuksia ja sekä objektivistista että subjektivistista 

teoriaa. Tutkielmassa korostettiin kuitenkin, että opinnäytetyön oma lähtökohta on 

subjektivistinen. Tutkielman teoreettiset perusteet on kuitenkin tarkistettavissa. 

Strategiateoriaa ja sen käyttöä tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu luvussa neljä. 

 

Autoetnografia (ks. Ellis & Bochner 2003)  toi tutkielmalle haasteen perustella työn 

tiedekäsitys ja eettiset lähtökohdat. Ellis & Bochner (2003, 213) kuvaavat, kuinka 

autoetnografiassa tutkija liikkuu tarkkailtavana olemisesta tarkkailijaksi, toisin sanoen 

ulkopuoliseksi ja sisäpuoliseksi itse tilanteessa. Sama pätee myös tämän tutkielman tarinan 

analyysiin. Objektivistiseen tieteenkäsitykseen, joka uskoo yhteen totuuteen, joka on 

selkeästi mitattavissa ja todennettavissa, tämä metodi ei sovi. Kuten on kuvattu, tämän 

tutkielman tiedekäsitys on relativistisempi. Tiede on ihmisten luomaa ja viime kädessä 

jokainen ymmärtää tieteen omalla tavallaan, konstruoi sen omassa päässään omaan 

kokemuksiinsa ja merkitysmaailmaansa linkittäen. Autoetnografia pakotti tutkijan myös 

pohtimaan perusteellisesti ja monesta näkökulmasta omaa suhdettaan tutkimuskohteeseen 

ja tutkimukseensa. 

 

Tutkielman alussa esiteltiin myös tutkielman tiedekäsitys. Tutkielma liikkuu modernin ja 

postmodernin välimaastossa. Osa strategiateoriaa (Porter ja osa valtakoulukunnan 

ajatuksista) edustaa ns. modernia, yhteen totuuteen uskovaa ja tieteen valmiuteen antaa 

vastauksia ongelmiin. Tällaista ajattelutapaa kutsutaan myös objektivistiseksi 

suuntaukseksi, sillä siinä uskotaan, että tiede ja tutkija ovat objektiivisia. Tutkielman 

pääpaino on kuitenkin postmodernissa ajattelussa. Postmodernismiin kuuluu, että myös 

tiede nähdään suhteellisena. Ettei  ole olemassa yhtä suurta tarinaa ja että asiat näyttäytyvät 

eri näkökulmista katsottuna erilaisilta. Ns. subjektivistisen ajattelumallin mukaan ei ole 

olemassa objektiivisuutta, vaan tiede, jokainen tutkimus ja tutkijakin katsovat asioita 

omista lähtökohdistaan. Jokainen on sidottu omaan kontekstiinsa. 

 

Tutkimuskohteessa työskenteleminen on edellyttänyt myös eettistä pohdintaa. Tutkija 

korostaa, että opinnäytetyö on tyttären näkökulma strategiakonfliktiin ja nimenomaan 

tyttären johtajan konstruktio. Tutkija on pyytänyt emon eli omistajan edustajalta luvan 

tutkielman tekemiseen ja samalla on sovittu, ettei tutkielmassa mainita mitään yritysten 



 63

nimiä. Tämä lähtökohta on tieteellisen eettisyyden kannalta kuitenkin vaativa. Tutkielman 

tiedot pitäisi olla tarkistettavissa. Periaatteessa ainakin tutkielman tarkastajat voivatkin ne 

tarvittaessa emolta tarkistaa. Opinnäytetyö on mahdollista myös salata osittain. Tästä on 

tiedekunnalla omat ohjeet (Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta 2005). 

Salaamiselle on harvoin liiketaloudellista perustaa. Usein kyse on yrityksen omista peloista 

kuin reaalisesta uhkasta, että tutkimuksesta paljastuisi jotain liiketaloudellisesti 

arkaluonteista tai liiketoimintaa haittaavaa.  

 

Viidennessä luvussa kuvattiin tutkimusongelma ensin tarinan muodossa. Sen jälkeen 

tarinaa analysoitiin tekstintulkinnallisella otteella strategiateorian läpi. Analyysissa asiaa 

tarkasteltiin ikään kuin kahdella tasolla. Ensin eksplikoitiin tyttären, emon ja konsernin 

strategiaa ja tämä liitettiin strategiateoriaan. Sen jälkeen eksplikoitiin strategiakonfliktin 

etymologiaa ja ilmenemistä. Tarinan tapaus linkitettiin akateemiseen 

strategiakeskusteluun. Mukaan otettiin myös valtaan ja vallankäyttöön liittyvää teoriaa. 

 

Johdannossa ja johtopäätöksissä tuotiin jo esiin, että strategiatutkimus on keskittynyt 

tarkastelemaan asioita konsernin näkökulmasta. Alan akateemisessa keskustelussa 

pohditaan usein, miten konsernin tulisi toimia, jotta konserni menestyisi parhaiten. 

Tutkimusta ei juurikaan ole pienen eli tytäryhtiön näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 

empiria on yksi tarina, yksi näkökulma asiaan. Periaatteessa se on näyte tyttären ja pienen 

problematiikasta osana konsernia. Samalla se kuitenkin edustaa erilaista näkökulmaa ja tuo 

akateemiseen keskusteluun problematiikkaa pienen näkökulmasta. Tutkielman tietoa on 

mahdollista käyttää muissakin tutkielmissa. Parhaimmillaan se stimuloi muitakin tutkijoita 

huomioimaan tutkimuksissaan pienen problematiikkaa osana isoa. Mikäli aihepiiriä 

tutkittaisiin enemmän, tietämys lisääntyisi ja hiljalleen se tihkuisi myös käytännön liike-

elämän tietoon ja käytäntöihin.  
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