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MIKSI YRITYSTEN KASVU ON TÄRKEÄÄ?

Yhteiskunnalle ja yhteisölle
Luovat uusia työpaikkoja

Tuovat verotuloja

Lisäävät alueen vetovoimaisuutta

Lisäävät yleistä aktiivisuutta

Muuta?

Yritykselle ja yrittäjälle
Välttämättömyys, jos haluaa pärjätä 

markkinoilla ja tuottaa omistajille tuottoa 

sijoitetulle pääomalle

Kehittää yrityksen tarjontaa ja yleistä 

kehittymistä (opitaan kasvamaan)

Vahvistaa asiakkuuksia lisäämällä 

yrityksen uskottavuutta

Motivoi yrittäjää kasvattamaan edelleen 

(toteutunut kasvu luo uutta kasvua), 

strategia!

Muuta?



Kasvun eri vaihtoehdot

Yrityksen kasvulle on monia erilaisia vaihtoehtoja
Seuraavassa (ks. slaidi nro 4) esitetään yrityksen kasvun viitekehys.

Yrityksen kasvuun vaikuttavat niin yrityksen kuin yrittäjän tarve kasvaa ja myös 

kyvyt kasvattaa – lisäksi siihen vaikuttavat ulkoisen ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet tai esteet (vrt. tulevaisuuden ennakointi ja sen tulokset)

Kun yrityksessä tehdään päätös kasvattamisesta, lähdetään miettimään erilaisia 

vaihtoehtoisia kasvutapoja. Periaatteessa voidaan kasvaa sisäisesti (orgaanisesti) 

tai yritys/liiketoimintaostoilla. Kummassakin vaihtoehdossa on omat kriittiset 

tekijät, jotka on huomioitava, kun kasvustrategiaa lähdetään suunnittelemaan.
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Nykyiset Uudet

Kasvun ekosysteemi

Kasvun edeltäjät Kasvun toteuttaminen Kasvun seuraukset

Ekosysteemin rooli

Ekosysteemin toimijat

Ekosysteemin rooli

Ekosysteemin toimijat

Ekosysteemin rooli

Ekosysteemin toimijat

Markkina-

penetraatio

Markkinoiden

kehittäminen

Tuotteen

kehittäminen
Diversifikaatio

Tästä puhumme silloin, kun puhumme yrityksen kasvattamisesta?



EDELLYTTÄÄ TKI –TOIMINTAA

Etuna kokemus markkinoista, sekä 

asiakkaiden ja jakelukanavien tuntemus

Onko tuote uusi yritykselle vai 

markkinoille?

Uusi yritykselle =>Strategia, jolla 

pystytään tunkeutumaan markkinoille 

ja kilpailemaan jo markkinoilla olevia 

kilpailijoita vastaan

Uusi markkinoille => Miten 

lanseerataan? (resurssit)

EDELLYTTÄÄ KILPAILUEDUN 

KEHITTÄMISTÄ JA YLLÄPITÄMISTÄ 

Markkinoiden kasvu (erilaisilla 

markkinoille erilainen strategia)?

Tuotteen ominaisuudet?

Kehittäminen: tehokkuus, prosessit, 

toimintatavat, liiketoimintamallit (oman 

toimialan parhaan neljänneksen 

benchmarkkaus)

EDELLYTTÄÄ SEKÄ OPPIMISTA ETTÄ 

TKI-TOIMINTAA

Toiminnan laajentaminen uusille 

liiketoiminta-alueille tai toimialoille

Riskialtis, ellei yrityksellä kykyä 

nopeaan oppimiseen  

(muiden toimialojen parhaan 

neljänneksen benchmarkkaus, 

resurssit, verkostot)

EDELLYTTÄÄ OPPIMISEN HALLINTAA

Esimerkiksi kansainvälistyminen

Etuna osaaminen tuotteesta

Tuotteen sopeuttaminen uusille 

markkinoille?

Toimintatapojen ja 

liiketoimintamallien

kehittämistä uudenlaiseen 

toimintaympäristöön 

(verkostot)?

Markkinat
nykyiset uudet
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Kasvun johtaminen

Kasvun johtamiseen ja hallintaan vaikuttavat monet seikat:
Seuraavassa (ks. slaidi nro 7) esitetään yrityksen kasvun kriittiset tekijät.

Yrityksen markkinasuuntautuneisuus ja markkinointiosaaminen ovat yksi 

tärkeimmistä kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Lisäksi yrityksen käyttämä informaatio (ml. muutkin kuin taloudelliset tunnusluvut) 

=> tiedolla johtaminen (Tasapainotettu mittari)

Kasvu tarvitsee myös strategista osaamista ja erityisesti kehittämiskyvykkyyden 

(innovaatiot) ja johtamiskyvykkyyden (toimeenpano) yhteensovittamista. Näissä 

voidaan hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kasvu voi jäädä saavuttamatta, ellei yrityksen johto halua ottaa riskiä tai yritys ei 

ole riskinottokykyinen (talous!).
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Kehittämiskyvykkyys JohtamiskyvykkyysLuovuus
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Proaktiivisuus
Innovatiivisuus

Markkinasuuntautuneisuus

Riskinottohalu Riskinottokyky

Yrityksen resurssit

Kasvustrategia
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Kaikki yritykset eivät ole samalla lähtöviivalla kasvun tavoittelussa:

Seuraavassa (ks. slaidi nro 9) esitetään kasvuyritysten profilointi kahden ulottuvuuden: 

kasvumahdollisuuksien ja kasvumotivaation kautta

Näiden ulottuvuuksien avulla mahdollista luokitella oma yritys tai asiakasyritys johonkin viidestä eri 

yritysluokasta: 

1. Kohtuullisen kasvun yritys (suurin osa eteläpohjaisista kasvuyrityksistä kuuluu tähän luokkaan)

2. Nopean kasvun yritykset (joilla sekä mahdollisuuksia että motivaatiota kasvuun)

3. Yritykset, joilla korkea motivaatio, mutta vähäiset mahdollisuudet (helppoa lähteä miettimään 

kasvua, kun motivaatio on jo olemassa)

4. Yritykset, joilla kasvun mahdollisuudet ovat olemassa, mutta motivaatio puuttuu (vaikeampi lähteä 

liikkeelle, koska motivaation aikaansaaminen voi olla työlästä)

5. Yritykset, joilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia eikä sen puoleen motivaatiotakaan (ei ehkä 

kannata uhrata panoksia kasvun miettimiseen!)



4. Hyvät kyvyt, markkinat 
ja resurssit, mutta 

motivaatio vähäinen

2. Nopea kasvu

1. Kohtuullinen kasvu  

5. Vähäinen motivaatio ja 
kyvyt, markkinat ja 

resurssit heikot

3. Korkea motivaatio, mutta 
kyvyt, markkinat, ja 

resurssit vähäisiä  
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Kasvumotivaatio

Kasvuyritysten profilointi

Millä keinoilla voisi 
saavuttaa nopeampaa 
kasvua?

Millä keinoilla voisi 
kehittyä 
kasvuyritykseksi?

Millä keinoilla voisi 
kehittyä kasvuyritykseksi 
vai voiko/kannattaako?

Millä keinoilla voisi 
kehittyä 
kasvuyritykseksi?

Miten tuetaan 
kasvumotivaation 
säilymistä?

Miten varmistetaan 
jatkuvan kasvun 
mahdollisuudet?

Mihin profiiliin yrityksesi tai asiakasyrityksesi kuuluu? 
Jos tavoitteena on kasvu, mitä toimia tarvitaan?



Yritys kasvaa hitaasti Yritys kasvaa nopeasti
Yritys kannattaa 
huonosti

Yrityksen rahoitusta mittaavat 
tunnusluvut ovat välttäviä, 
yritys on suhteellisen 
velkainen ja saattaa ajoittain 
kärsiä 
maksuvalmiusvaikeuksista.

Yrityksen rahoitusta 
mittaavat tunnusluvut ovat 
heikkoja, yritys saattaa 
ylivelkaantua ja kärsiä 
vakavista 
maksuvalmiusvaikeuksista.

Yritys kannattaa hyvin Yrityksen rahoitusta mittaavat 
tunnusluvut ovat erittäin 
hyviä, yritys ei tarvitse 
ulkopuolista rahoitusta 
kasvun rahoittamiseen, 
yrityksen vakavaraisuus on 
erinomainen ja maksuvalmius 
ylittää huomattavasti 
turvallisen rajan.

Yrityksen rahoitusta 
mittaavat tunnusluvut ovat 
tyydyttäviä, yritys rahoittaa 
suuren osan kasvusta 
tulorahoituksella, mutta 
tarvitsee myös ulkopuolista 
rahoitusta, vakavaraisuus 
pysyy hyvänä ja 
maksuvalmius on 
turvallisella tasolla.

Yrityksen kasvun ja 
kannattavuuden vaikutus 
rahoitukseen

Tutkimusten mukaan 
yrityksen pitää ensin laittaa 
talous kuntoon eli 
kannattavuus hyvälle tasolle 
ennen kuin lähdetään 
miettimään kasvua.
Oma tulorahoitus kunnossa
Hyvät tunnusluvut vieraan 
pääoman saantiin






