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Työn tavoitteena on tunnistaa toimeksiantajayrityksen tämänhetkiset sidosryhmän jäsenet ja 

tuottaa sidosryhmäanalyysi. Tästä yhteenvetona tuotoksena saadaan tulevaisuuden 

hoitomallit ryhmille, jonka avulla yritys voi tavoitella tulevaisuuden toiveita 

arvoverkostossaan ja alan suunnannäyttäjänä. Työstä hyötyy toimeksiantajayritys, joka toimii 

ravitsemusalalla, tuottaen palveluja ammattikeittiöille ruokahävikin vähentämiseksi. Työ 

perustuu kirjallisuuteen aiheesta, alan vaikuttavien toimijoiden tuottamiin tutkimuksiin sekä 

artikkeleihin. Empiirisessä osuudessa tietoa kerättiin yrityksen sisällä järjestetyn työpajan 

avulla. 

 

Työn keskeisenä tuloksena on yrityksen sisäisen tietoisuuden kirkastaminen tämänhetkisestä 

tilanteesta, jotta tulevaisuuden tavoitetilaa kohden voidaan lähteä kurkottamaan. 

Tuotoksena on visuaalinen sidosryhmäanalyysi, jonka avulla yritys pystyy jatkossa 

priorisoimaan sidosryhmähallintaa ja keskittämään toimensa tehokkaasti. Johtopäätöksenä 

työstä voidaan sanoa liiketoiminnan kehittämisen kannalta olevan tärkeää tunnistaa yrityksen 

jokaisen vaiheen sidosryhmät, näiden motivaatio ja tarpeet, niihin vastaaminen ja 

arvoverkostoon laajennettaessa tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä tunnistaa 

yritystä tukevat toimijat. 
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The objective of this work is to identify the current stakeholder members of the 

commissioner company and to produce a stakeholder analysis. This is summarized as the 

output of future treatment models for groups, which allows the company to pursue future 

aspirations in its value network and as a leader in the industry. The thesis will benefit the 

commissioner company, which operates in the nutrition industry, providing services to reduce 

food waste of professional kitchens. The work is based on the literature on the topic, 

research produced by influential actors in the field, and articles. In the empirical section, 

information was collected through a workshop organized within the company. 

The main result of the work is the clarification of the company's internal awareness of the 

current situation, so that the target state of the future can be reached. The result is a visual 

stakeholder analysis, which will enable the company to prioritize stakeholder management 

and focus its operations effectively in the future. In conclusion, it can be said that it is 

important for business development to identify the stakeholders at each stage of the 

company, their motivation and needs, respond to them and when expanding the value 

network identify own strengths and weaknesses, and identify the actors supporting the 

company. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyn tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajayritykselle sidosryhmäanalyysi 

heidän tämänhetkisestä verkostostaan, sekä tunnistaa mahdollisia tuntemattomia 

sidosryhmiä. Yrityksen tulevaisuuden tahtotilana on päästä alan keskusteluihin mukaan ja olla 

siellä jopa suunnannäyttäjänä. Sidosryhmäanalyysilla pyritään kartoittamaan tilanne 

sisäisesti, jonka jälkeen yrityksellä on selkeä suunnitelma lähteä työstämään 

jatkotoimenpiteitä. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja tuottaa palveluja ravitsemusalalle ja on toiminnassaan yksi 

alan ensimmäisiä toimijoita. Kantavia teemoja yritykselle on vastuullisuus, asiakaslähtöisyys 

ja vankka ammattitaito. Huomioitavaa opinnäytetyössä on, että työ tehdään jo perustetulle 

yritykselle, joten tiettyjä käsitteitä ei käydä läpi niin syvällisesti, mitä tulisi tehdä esimerkiksi 

liiketoimintasuunnitelmaa kehitettäessä. Toimeksiantajayrityksen pyynnöstä osa käsiteltävistä 

tiedoista opinnäytetyössä on salattu. 

Opinnäytetyö koostuu ensin tietoperustaosasta, jossa käydään läpi arvoverkoston taustaa ja 

sen hyötyjä sekä moninaisuutta. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin sidosryhmiin ja 

sidosryhmäanalyysin hyötyihin. Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa menetelmänä käytettiin 

työpajamuotoista ideointia, ja tietoperustan viimeinen osuus käsittelee tutkimuksellisia 

menetelmiä erityisesti työpajan järjestämisen kannalta. Työn loppuun on koostettu runko 

prosessin toteutuksesta ja tuloksista sekä kehittämisehdotuksista. Työssä olevien salaisien 

osioiden puitteissa, ei yrityksen tuloksia voida yhteenvetoon tuoda ilmi. 

Tutkimusta varten tietoa hankitaan tässä työssä toimeksiantajayrityksen sisältä työpaja 

muotoisessa tilaisuudessa. Työpaja on suunnattu yrityksen työntekijöille sekä osakkaille. 

Tässä pyritään kartoittamaan sisäinen käsitys tämän hetken sidosryhmistä, ja mitä odotuksia 

näille on mahdollisesti asetettu. Tietojen pohjalta kuitenkin luodaan tulevaisuuden 

liiketoiminnan kehittämistä varten visuaalinen sidosryhmäanalyysi, joka on helppo työkalu 

yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Analyysin avulla yritys pääsee jatkossa työstämään 

arvoverkosto rooliansa saadun tiedon avulla ja poistamaan mahdollisia uhkia. 
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2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on vuonna 2018 perustettu kasvuyritys, joka toimii 

matkailu- ja ravitsemusalalla, tuottaen palveluita ammattikeittiöille ruokahävikin 

vähentämiseen. Päätoimialaksi Yritys- ja yhteystietojärjestelmään (2021) on kerrottu olevan 

”Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta”. Palvelut tuotetaan kuitenkin 

ravitsemusalalle, joten opinnäytetyössä keskitytään tähän toimialaan. Ruokahävikin 

vähentämisen ratkaisujen palvelut ovat nousevassa kilpailussa, ja yritys onkin alan 

ensimmäisiä toimijoita vankalla kokemuksella. Yritys on ketterä kasvuyritys, jolle 

tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys on itsestäänselvyys. Kantavia arvoja yritykselle on 

ekologisuus ja kestävä kehitys, kotimaisuus sekä asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. 

Toimeksiantajayritys työllistää suoraan seitsemän asiantuntijaa. (Järvinen 2021.) 

Asiakaslähtöisyys ilmenee suuresti esimerkiksi yrityksen joustavuudessa ja ketteryydessä, sillä 

jokaisen asiakkaan toiveet ja tarpeet kartoitetaan aina tarkasti yhdessä, ja palvelu 

muotoillaan juuri kohteeseen sopivaksi. 

Tämänhetkiseen asiakaskuntaan yrityksellä kuuluu noin 10 prosenttia Suomen kunnista, sekä 

yksityisensektorin toimijoita laajasti. Tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa kotimaan 

asiakkuuksia mahdollisimman paljon, tehdä sijaa suunnannäyttäjänä ja asiantuntija-asemalla 

olla keskusteluissa alalla mukana, sekä päästä myös osaksi kansainvälisiä markkinoita. Nämä 

tavoitteet huomioiden, on opinnäytetyössä tuotettava sidosryhmäanalyysi tärkeä työkalu 

toiminnan edistämiseksi. 

Tärkeitä toimijoita alalla on muun muassa Mara Ry, Luonnonvarakeskus, Maa- ja 

metsätalousministeriö ja Euroopan Unioni. Nämä toimijat antavat linjauksia ja säädöksiä 

ravintola-alalle ja siellä toimiville sidosryhmille. 

Lähtökohtia tutkittaessa MaRa ry on yksi keskeisimmistä tekijöistä sekä yritykselle että koko 

alalle. MaRa ry on matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan yrittäjien ja 

työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö. (Mara Ry 2021.) Toinen raameja alalle 

tuova taho on Euroopan komissio, joka yhdistää alaa koko Euroopan alueella. Seuraavissa 

luvuissa syvennytään toimialaan ja tarkemmin ruokahävikkiin, jonka ratkaisujen parissa 

toimeksiantajayritys toimii. 

2.1 Ravitsemus ja ruokahävikki 

Jo pitkään nousevana trendinä sekä Suomessa että maailmalla, on ollut ilmastonmuutokseen 

ja -lämpenemiseen vaikuttavat tekijät, ympäristövastuullisuus sekä vastuulliset teot. Suuria 

ongelmia ovat muun muassa kasvihuonepäästöt ja kasvava jäteongelma. (Dufva 2020, 15.) 

Ekologinen kestävyyskriisi ei ole enää pelkkää varoittelua, vaan se vaatii jatkuvaa ehkäisevää 

toimintaa nyt. 
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Ruokahävikki, eli alun perin syömäkelpoinen ruoka, joka on syystä tai toisesta päätynyt 

jätteeksi, on yksi suuri tekijä ympäristöpäästöissä. Suomessa ravitsemusalalta hävikkiä syntyy 

vuodessa 61 miljoonaa kiloa (Luonnonvarakeskus 2019, 31) joka on 15,9 prosenttia 

valmistetusta ruoasta. Hävikkiruokaan lasketaan kaikki syötävissä olevat raaka-aineen osat, 

eli esimerkiksi lihasta tulevat luut eivät kuulu laskelmien piiriin. 

Ruokahävikki ei katoa maailmasta noin vain, vaan se vaatii jatkuvaa toimintaa ja sen 

kehittämistä. Keskeinen osa hävikin pienentämiseen on aloittaa prosessi selvittämällä 

hävikkiä tuottavat lähteet. Ruokahävikin osuus maailman ympäristöpäästöihin on arvioitu 

olevan jopa kymmenen prosenttia kokonaispäästöistä. Hävikkiä syntyy ruokatuotannon 

prosessin jokaisessa vaiheessa aina viljelystä lautaselle saakka, sekä kuljetuksesta. 

Ammattikeittiöiden arki on lähes poikkeuksetta kiireistä, ja manuaaliset toiminnot koetaan 

työläinä, eikä niille ole välttämättä aikaa. Nykyhetken haasteiksi ruokahävikin vähentämisen 

prosessissa on koettu mittaamisesta aiheutuva manuaalinen työ, systemaattisen toiminnan 

puuttuminen sekä tiedon uupuminen. Ensimmäinen askel kohti pienempää ruokahävikkiä on 

ottaa sen seuraaminen osaksi arkipäivää. Toimeksiantaja yrityksen palvelut ovat kiinnittyneet 

erityisesti tähän ongelmaan ja sen ratkaisemaan. 

Euroopan komissio on antanut jäsenmailleen määräyksen puolittaa ruokahävikin määrä 

vuoteen 2030 mennessä (Euroopan komissio 2021). Tähän tarvitaan tarkkaa tietoa hävikin 

lähteistä koko valmistusprosessin ajalta. Luonnonvarakeskus on hankkeeseen liittyen laatinut 

Ruokahävikkiseuranta- ja tiekartan, jotka ohjaavat ravitsemusalaa Suomessa 

hiilineutraalimpaan toimintaan. (Luonnonvarakeskus 2019, 36.) 

Viime aikoina on kehitetty monia eri niin kutsuttuja ruoan pelastus -sovelluksia. 

Tarkoituksena on luoda siis alusta johon ruokapalvelutuottaja voi ilmoittaa ravintolasta 

ylijääneen ruoan ja kuluttaja tätä kautta ostaa annoksia alennettuun hintaan. Ihanteellisempi 

tilanne kuitenkin olisi sellainen, jossa hävikkiä ei synny senkään vertaa, että sitä pitäisi 

myydä tällaisen kanavan kautta. Ruoka on tässä kohtaa joka tapauksessa tuotettu, kuljetettu, 

varastoitu sekä valmistettu ja tähän kaikkeen on käytetty kustannuksia ja tuotettu 

ympäristöpäästöjä. 

2.2 Matkailun vaikutus ravitsemusalaan 

Yhä enemmissä määrissä kulinaariset tekijät vaikuttavat kuluttajan valintaan 

matkustamisessa. Vaikka ruokamatkailu ei olisikaan turistin pääasiallinen matkan tarkoitus, 

tulisi palveluntuottajan kuitenkin kiinnittää tähän huomiota, syöhän matkailija joka 

tapauksessa päivän aikana. Suomi on Business Finlandin (2021) mukaan puhtain ja rikkain 

maa, ja tämä näkyy selkeästi myös ruoassamme. Yksi tarkasteltava kohde kuluttajan puolelta 

on myös ravintolan vastuullisuustoimet. Tähän liittyy tiiviisti myöskin ruokahävikki.  
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Matkailu on myös merkittävä osa Suomen vientitaloutta, ja toisinkuin monessa muussa 

vientituotteessa tai -palvelussa, tämä maksaa arvonlisäveronsa Suomeen. Matkailusta tuleva 

kokonaisvaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on 8 prosenttia. Ala työllistää 142 100 

työntekijää, joka on 5,4 prosenttia työllisistämme. Samaan aikaan kun muut alat ovat 

vähentäneet työvoimaansa, matkailuala on lisännyt vuosien 2006–2019 aikana 21 prosenttia 

työllisiään. (Mara Ry 2021.) Matkailun ollessa näin suuressa roolissa, voidaan sen olettaa myös 

tuovan samalla asiakkaita ravitsemusalalle.  

3 Arvoverkosto 

Arvoverkostolla tarkoitetaan joukkoa yrityksiä tai henkilöitä, jotka toimivat yhteisen 

päämäärän eteen. Arvoverkostot voivat nykypäivänä olla laajallekin alueelle levittäytyneitä, 

mutta useimmiten ne toimivat klustereissa. Toimijat, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja 

palvelujaan, haluavat usein tutkia arvoverkostojaan ja tämän avulla kehittää esimerkiksi 

markkinointiaan. Arvo voidaan nähdä aineellisena tai aineettomana. Arvoverkosto on erittäin 

tärkeä myynnin ja markkinoinnin kannalta. Asiakkaat etsivät mielellään palvelujen verkoston, 

jotka yhdessä pystyvät luomaan kokonaisuuden. Arvoverkostot muuttuvat 

liiketoimintaverkostoiksi, kun toimijat tietoisesti alkavat toimia yhteistyössä ja ratkaista näin 

asiakkaan ongelmaa. Liiketoimintaverkosto mahdollistaa myös liikevaihdon. (Driver for growth 

2017.) 

Verkostot voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään, sisäiset ja ulkoiset arvoverkostot. 

Sisäisissä verkostoissa arvoa luovia toimijoita ovat esimerkiksi kaksi työntekijää, jotka luovat 

mitä tahansa liiketoimintaa yhdessä. Ulkoisia verkostoja taas ovat asiakkaat ja eri 

sidosryhmät, eli kirjaimellisesti yrityksen ulkopuolella toimivat tahot. (Grandjean 2017.) 

Arvoverkosto termiä on ruvettu käyttämään laajemmin 2000-luvun puolella aiemman 

ketjuajattelun sijaan, joten kyseinen ajattelutapa on suhteellisen uusi yrityksissä. 

Arvoverkoston tutkiminen tuo esille yrityksen roolin arvoverkostossa, sekä muita tärkeitä 

johtamisen ja strategioiden asioita. (Hakonen ym. 2009, 1.) Ennen yrityksissä pohdittiin sen 

arvoketjua ja näkökulmana oli asiakkaan kokema arvo, eli mistä asiakas on valmis 

maksamaan. Lähteitä tutkimalla voi huomata, että nykyään arvoketjua pyritään viemään 

enemmän arvoverkostoon. 

Arvoverkostot ovat kokeneet rakenteellisen muutoksen vuosituhannen vaihteessa. Vielä 1990-

luvulla arvoverkosto nähtiin ketjumaisena rakenteena, jossa yritys tunsi suorat asiakkaansa 

sekä toimittajansa. Tämä kuva on kuitenkin 2000-luvulle siirtyessä muovaantunut täysin. 

Muovautumisen vauhdittajana on toiminut tietoliikenteen yleistyminen ja helppous, joka on 

mahdollistanut globalisaation nopeutumisen. Yritykset pystyvät keskittämään toimintaansa 
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asiantuntijuuteen ja brändin vahvistamiseen, kun tuotantoa on helpompi ulkoistaa 

halvemmille toimijoille. (Hakonen ym. 2009, 99.) 

Grönroos vahvistaa myös kirjassaan Palvelujen johtaminen ja markkinointi (2009, 43) että 

yritysten tulisi keskenään vahvistaa enemmän kumppanuuksia, kuin kilpailutilanteita. 

Kestävät ja toimivat arvoverkostot vaativat yhteistyötä ja näin tuotteesta tai palvelusta 

saadaan myös asiakkaalle tuotettua enemmän arvoa. Yksin toimivalla yrityksellä voi helposti 

tulla resurssit vastaan ja kumppanuus olisi tässä kohtaa jopa tehokkaampaa. 

3.1 Arvo ja arvonluonti 

Tieteen termipankki (2016) määrittelee sanan arvo tarkoittavan menetettyjen uhrauksien ja 

saatujen hyötyjen suhdetta toisiinsa. Eri toimialoilla arvo voidaan kokea substantiivisesti sekä 

eri tavoin, sekä jokainen ihminen kokee oman käsitteensä arvosta eri tavalla. Arvoa ei siis 

voida milloinkaan luokitella tietyillä luvuilla, mutta esimerkiksi oman asiakaskunnan 

tunteminen antaa viitteitä heidän kokemiin arvoihin. 

Arvosta puhuttaessa koetaan se usein pysyvänä asiana. Arvojen tarkoituksena voikin olla 

tuoda ihmiselle vakautta ja pysyvyyttä teemoihin, joihin voi tukea tekemisensä. Kuitenkin 

maailma kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja elinkaaren aikana ihminen voi kokea monia eri 

arvoja. Näin ollen tulisi mieluummin puhua arvosykleistä, sillä arvot kiertävät ja muovautuvat 

maailman muovautumisen mukana. Arvot, joita ihmisillä on, tulevat vaihtumaan ja 

muovautumaan elämänkaaren aikana. Maailmanlaajuiset suuret kriisit ovat muun muassa 

tekijöitä, jotka vaikuttavat arvojen muovautumiseen. Kyseiset tilanteet nostavat myös 

yhteisöllisyyden arvoa, ja ihmiset helpommin tukeutuvat toisiinsa. Koska jokainen ihminen voi 

kokea saman määritellyn arvon eri tavalla, tulisi yrityksessä sisäisesti keskustella ja selventää 

keskeinen arvo, jotta viestintä ulospäin on yhtenevää, ja kaikki näkevät sen samana (Saksi 

2020, 20-34). 

Arvoa voidaan luoda niin aineettomina, kuin aineellisinakin arvoina. Ajan kuluessa, 

arvonluonnin käsitys on saanut uutta puhtia alleen, sillä ennen se koettiin yritystoiminnassa 

punaisena vaatteena, eikä siihen panostettu. Tällöin päämääränä oli lähinnä saada kuluttaja 

ostamaan mahdollisimman paljon, usein ja kalliilla yrityksen tuottamia tuotteita tai 

palveluja. Nykyään nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt ovat kuitenkin saaneet 

yritysmaailman etsimään sellaisia työkaluja, jotka edistävät toiminnan kokonaisvaltaista 

kehittämistä. (Tikka & Gävert 2014, 12.) Tähän perustuen voidaan todeta arvonluomisen 

näyttelevän tärkeää roolia nykyisessä liiketoimintamaailmassa, joka edistää myös 

pitkäkestoisten ja luotettavien kumppanuuksien, verkostojen ja sidosryhmien syntymistä. 

Tässä luvussa käsitellään ensin aineetonta arvoa ja sen määritelmää, jonka jälkeen myös 

aineellista arvoa. 
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Allee kertoo julkaisussaan, että aineeton arvo kattaa kolme eri ulottuvuutta, joiden 

ymmärtäminen on tärkeää arvoa luodessa. Ensimmäisenä hyödykkeiden markkinoille tuominen 

neuvoteltavina arvomuotoina. Aineettomia arvoja voi olla esimerkiksi tiedon vaihtamisella 

kaupankäyntiä eri toimijoiden kanssa. Toisena ulottuvuutena on aineettomien hyödykkeiden 

hallinta suoritteina. Nämä sisältävät sellaisia tietotuotteita tai etuja, jotka voidaan laajentaa 

ryhmältä tai henkilöltä toiselle. Näin ollen aineettomat hyödykkeet sisältävät kaikki toimet, 

jotka mahdollistavat asioiden sujuvuuden, sekä auttavat rakentamaan kestäviä suhteita. 

Aineellisiin suoritteisiin taas kuuluu kaikki tuotteet ja palvelut, jotka on asiakkaan kanssa 

sovittu ja ne tuottavat tuloja. Viimeinen ulottuvuus on edellä mainittujen muuntaminen 

dynaamisiksi muiksi arvonmuodoiksi. Tämä kertoo kuinka aineellisten ja aineettomien 

hyödykkeiden lisäämiseen käytetään arvopanoksia. (Allee 2008, 7.) 

Aineettomia arvoja tulisi pitää yhtä arvokkaina kuin fyysistä omaisuutta, sillä aineettomia 

lähteitä voivat olla esimerkiksi patentit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuudetkin (Cohen 2005). 

Nykypäivänä fyysisiä varoja tärkeämpää ovat aineettomat hyödyt, ja niiden 

menestyksekkäälle johtamiselle tärkeää on tieto, suhteet ja ideat. (Allee 2003, 155.) 

Käytännössä on siis kaksi tapaa, jolla aineettomat hyödykkeet toimivat vaihtovälineinä ja 

viedään markkinoille. Se voi tapahtua joko muuntamalla ne rahalliseksi arvoksi tai 

epävirallisempaan vaihtokauppaan muunnettavaksi neuvoteltavaksi arvomuodoksi. 

Useimmiten aineeton arvo jää kuitenkin alueensa piiriin, eikä muutu muunlaisiin 

mittayksiköihin. (Allee 2008, 8.) 

Aineellisen arvon lähteitä ovat muun muassa tavarat, palvelut tai tulot, eli kaikki sellainen 

mikä on määriteltävissä sopimukselliseksi liiketoimeksi. Lähdekirjallisuutta tutkiessa ja 

olemassa olevia tutkimuksia, yhä enemmin nykyään puhutaan aineellisen arvotekijöiden 

luomisesta aineettomaksi. Tästä voidaan päätellä maailman muokkaantuneen enemmän 

kestävämpään suuntaan, jossa vaalitaan enemmän aineettomia arvoja sekä kestäviä, 

luotettavia ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Aineelliset arvot ovat siis niitä lähteitä, joilla 

yrityksen tuottama palvelu toteutetaan (Murphy 2021). 

3.2 Globaalit arvoverkostot 

Kotimaisten arvoverkostojen rooli on kansainvälistymisestä huolimatta tärkeä tekijä. 

Verkostojen laajentaminen vaatii yrityksen toiminnan kehittämistä. Liiketoiminnan 

kansainvälistäminen on helpompaa, etenkin pk-yrityksillä ketteryytensä vuoksi, kuin 

globaalien arvoverkostojen kehittyminen, joka on osaltaan erittäin hidasta. (Hakonen ym. 

2009, 99.) Tekesin tuottaman tutkimuksen aikaan koettiin maailmalla suurta taloudellista 

lamaa, ja yrityksille oli tulossa eteensä tiukkaa kilpailua tuotteiden ylikapasiteetin johdosta. 

Vuoden 2020 aikana kehkeytyneen uudenlaisen talouden kohtaaman laman seurauksena 

voidaan ennustaa myös jonkinlaista kilpailua olevan edessä yrityksille. Tutkimuksessa 
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pohdittiin pk-yrityksille monen suuryrityksen uhan olevan mahdollisuus ketteryyden ansiosta, 

mutta resurssien riittävyys nousee kynnyskysymykseksi. 

Arvoverkostossa voi olla moninaisia suhteita niin avainpartnereista kertakumppanuuksiin. 

Usein suuryritysten roolina on olla suunnan näyttäjinä, jotka integroivat ja koordinoivat 

useissa eri rooleissa, kun taas pienemmät yritykset pysyvät yhdessä roolissaan. 

Arvoverkostossa voidaan helposti ulkoistaa joitakin tuotannon osia partneritoimijalle ja tämä 

vaikuttaa roolien muovautumiseen jatkuvasti. (Hakonen ym. 2009, 100.) Näin ollen voidaan 

todeta, että yritykselle on tärkeää seurata arvoverkoston tapahtumia jatkuvasti ja olla 

valmiina vastaamaan omilla liiketoimintamalleilla vaihtuvuuteen. Uudet liiketoimintamallit 

edesauttavat yrityksen laajemman roolin ottamista verkostossa ja laajentaa tarjoamaa 

asiakkaille. Arvoverkosto on jatkuvasti muokkautuva ympäristö. Menestyvä yritys tiedostaa 

asiakkaalle luomansa arvon oleva kilpailuetu. Yrityksen tulee pystyä luomaan asiakkaalle 

arvoa, joka toimii kilpailuetuna toimialalla. Asiakas on valmis maksamaan enemmän 

rahallisesti, kun hän kokee arvoa rahojensa vastineeksi. Tämä tuo kilpailuetua yritykselle, ja 

muokkaa rooliaan arvoverkostossa. 

Arvoverkoston määritelmään voidaan kiteyttää sen tarkoittavan osapuolia, jotka ovat toisiinsa 

tiiviisti kytköksissä, ja näin yhdessä luovat loppuasiakkaalle arvoa. Ei ole olemassa yhtä 

oikeaa tapaa kuvata tai määritellä arvoverkostoja, sillä ne voidaan kuvailla hyvin laajastikin 

mutta toisinaan myös tarkasti. (Hakonen ym. 2009, 102.) 

3.3 Arvoverkostojen analysointi 

Arvoverkoston analysointi antaa yritykselle tietoa, joiden avulla voidaan mallintaa ja parantaa 

kykyä muuntaa aineelliset ja aineettomat hyödykkeet saavuttaakseen suuremman arvon 

itselleen, sekä muiksi neuvoteltavissa oleviksi arvoiksi (Allee 2008, 5). Useimmiten tärkein 

työväline arvon kartoittamiseen ja sen ymmärtämiseen, miksi tehdään ja miten tehdään, on 

sen piirtäminen konkreettisesti. 

Arvoverkkoanalyysi tuo uusia näkökulmia arvoa tuottavien roolien, sekä organisaatiolle 

tärkeiden sisäisten ja ulkoisten suhteiden ymmärtämiseen. Analyysillä saavutetaan näkemys 

siitä, kuinka rahoitusvarat voidaan muovata neuvoteltaviksi arvomuodoiksi, sekä ohjenuora 

kuinka arvo voidaan toteuttaa tehokkaammin. Näin saavutetaan aineettomien hyödykkeiden 

tehokas käyttö arvon luonnissa. (Allee 2008, 11.) Arvoverkostoja luodessa ei ole kyse 

erillisestä toiminnosta, vaan on se osa päivittäistä liiketoiminnan kehittämistä ilman 

päätettyä fokusta verkostoitua (Hakonen ym. 2009, 101). 

Arvoketju voi olla hyvinkin yksinkertaisellakin tuotteella merkillisen pitkä. Esimerkkinä raaka-

aineen jalostus lopputuotteeseen alkaa viljelystä, siinä käytetyt laitteet ja menetelmät, 

niiden tuottajat, kuljetus raaka-aineen käyttäjälle, valmistaminen ja loppukäyttäjälle tuleva 
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valmis tuote. Vuosikymmeniä kasvanut maailmankauppa vahvistaa niin BKT:ta 

(bruttokansantuote) kuin arvoverkostojen globalisaatiota. Aiemmin asiakkaat ostivat tuotteet 

ja palvelut saman maan sisältä, mutta nykyään rajat ovat laajentuneet. Globaalit 

arvoverkostot ovat mahdollistaneet tämän. (Ali-Yrkkö 2013.) 

Tekesin tuottaman tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että arvoverkostojen 

monipuolisuudesta johtuen yrityksillä on kokonsa mukaan erilaisia rooleja verkostoissa. 

Integraattoreita on erilaisia yrityksen koosta riippuen, suuret yritykset tavoittelevat 

palvelujen kautta, kun taas pienet pk-yritykset erottuvat uskottavien erikoisosaajien kautta. 

Menestyksen tekijöitä ei ole kuitenkaan mahdollista selvittää yksiselitteisesti sillä ne liittyvät 

usein trendeihin sekä arvoverkostojen muutoksiin. Yleisesti roolit painottuvat suuryritysten 

mahdollisuuteen osallistua megatrendien kehittämiseen ja pk-yritysten jokapäiväiseen 

kehittämiseen toiminnassaan kilpailukykyisemmäksi. (Hakonen ym. 2009, 98, 101.) 

Tekesin tutkimuksessa (2009) on jaoteltu esimerkki tapauksen VTI Technologies Oy:n 

arvoverkosto karkeasti kolmeen osaan, nykyisen liiketoiminnan verkostot (current business 

nets), liiketoiminnan uudistamiseen liittyvät verkostot (business renewal nets) ja uusia 

liiketoimintoja koskevat verkostot (emerging business nets). Vaikka verkostot jaoteltaisiinkin 

kategorioihin, voi yksi toimija samanaikaisesti kuulua moneen eri arvoverkostoon ja näin ollen 

hyödyttää case yritystä monella eri väylällä.  

Verkostojen monimuotoisuus on kokenut suuren kehityksen 2000-luvulla. Arvoverkostot eivät 

ole enää vertikaalisia toimitusketjuja, vaan ne ovat muuttuneet enemmän horisontaaleiksi, 

jossa toimitaan suuren yritysjoukon kanssa. Suuret yritysjoukot voivat pitää sisällään 

kilpailijoita, partnereita sekä toisiaan korvaavia toimijoita. Seurauksena tässä 

monipuolistumisessa on, että yrityksillä on erilaisia ja vaihtelevia rooleja kokonsa mukaan. 

Yksi arvoverkostojen monipuolistumista edistävä tekijä on kasvu ja kansainvälistyminen, 

vaikkakin edelleen kotimaisten arvoverkostojen rooli on tärkeässä asemassa. (Hakonen ym. 

2009, 98.) Menestyksen luomiseen ei enää riitä vain oman tiedon ja osaamisen panttaaminen 

yrityksen sisällä, vaan kestävää ja toimivaa liiketoimintaa edesauttaa tiedon jakaminen 

arvoverkostojen kesken (Allee 2003, 213). 

Arvonluonti on nykypäivän trendien myötä muuttunut enemmän pois tuotteesta. 

Loppukäyttäjä kokee enemmän aineetonta arvoa, esimerkiksi vastuullisuuden ja etiikan 

perusteella. 

3.4 Rooli arvoverkostossa 

Menestyvän yrityksen ja liiketoiminnan kulmakivi on jatkuva kehittämistyö. Sopeutuminen 

muuttuviin tilanteisiin voi olla hyvä, mutta se ei välttämättä ole riittävää enää. Parhaiten 

menestyvä yritys itse vie kehitystä eteenpäin, mahdollisesti koko alalla. Kehitystoimintaa 
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tarvitaan muun muassa kannattavuuden parantamiseen, uusien liiketoimintamallien ja 

palveluiden kehittämiseen, asiakkaiden ymmärtämiseen sekä toiminnan laajentamiseen ja 

kansainvälistymiseen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 12-13.) 

Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksen tulevaisuuden tavoitteena liiketoiminnan 

kehittämisessä ja rooliin arvoverkostossa on nimenomaan olla suunnannäyttäjänä. Tätä varten 

on tärkeä hahmottaa oma sijainti ja rooli arvoverkostossa, tunnistaa siellä olevat toimijat 

sekä ymmärtää tämänhetkistä sidosryhmien verkostoa. Pienen yrityksen ketteryys tulee tässä 

kohtaa suurena etuna, sillä proaktiivinen reagointi on pienelle yritykselle helpompaa ja 

jouhevampaa, kuin suuremmille yrityksille, joissa byrokraattiset toimenpiteet vievät 

muutoksessa aikaa. 

4 Sidosryhmät 

Samoin kuin arvoverkostoja on sisäisiä sekä ulkoisia, niin myös sidosryhmiä. Sidosryhmillä 

tarkoitetaan niitä tahoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ja vaikuttavat 

sen toimintaan, mutta vastavuoroisesti myös organisaatio vaikuttaa sidosryhmien toimintaan. 

Sidosryhmät voivat ulottua laajallekin skaalalle toimijoita, kuten organisaation omistajat, 

sijoittajat, asiakkaat, kilpailijat sekä kumppanit. Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on 

oleellista hahmottaa omat sidosryhmäänsä kuuluvat toimijat ja muodostaa toimintojen virtoja 

näiden kanssa. (Tieteen termipankki 2021.) 

Arolan (2012, 11) mukaan Freeman (1984) on määritellyt, että ”yrityksen sidosryhmät ovat 

niitä yksilöitä tai ryhmiä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai 

joihin yritys voi toiminnallaan vaikuttaa”. Yritys siis hyötyy jollain tapaa sidosryhmän jäsenen 

toiminnasta ja vaikutuksesta, joka sillä yritykseen on. On tärkeä määritellä mihin luokkaan 

kukin sidosryhmäläinen kuuluu, ja suunnitella toimet heidän motivoivien ja vaikuttavien 

tekijöiden perusteella. (Cadle 2010, 61-90.) 

Harmaala ja Jallinoja kertovat teoksessaan Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta (2012) 

yritysvastuusta. Termillä tarkoitetaan sidosryhmien odotusten perusteella täytettävää 

vapautta toimia. Tätä termiä käytetään paljon nimenomaan myös liiketoiminnan 

kehittämisessä, sillä se pitää sisällä muun muassa vastuullisuustoimet, sekä kestävän 

kehityksen mukaisen yritystoiminnan. Yritysvastuu kuuluu isompaan kokonaisuuteen, josta 

käytetään nimitystä kestävä kehitys, joka on saanut alkunsa 1970-luvulla Ruotsissa pidetyssä 

YK:n konferenssissa. Kestävän kehityksen alue ulottuu kolmeen alaotsikkoon, jotka ovat 

sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu. Kun liiketoimintaa luodaan tai 

kehitetään, tulee näitä osa-alueita tutkia sekä ymmärtää.  
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4.1 Sidosryhmäanalyysi 

Jokainen tekee sidosryhmäanalyysiä alitajuntaisesti mielessään esimerkiksi aloittaessa 

uudessa roolissa tai kokonaan uudessa työssä. Usein sidosryhmäanalyysejä on esillä projektien 

suunnittelun ja hallinnan yhteydessä, mutta tätä kannattaa harjoittaa myös jokapäiväisessä 

työn arjessa. (Hautanen 2018.) 

Hautasen (2018) mukaan sidosryhmäanalyysi voidaan jakaa karkeasti viiteen vaiheeseen. 

Sidosryhmien selvittämiseen, keihin vaikutamme ja vastavuoroisesti ketkä vaikuttavat meidän 

työhömme, sidosryhmien luokittelu eli onko vaikutusvalta ja kiinnostus korkea vai matala. 

Kolmantena sidosryhmien selvittäminen miksi projekti kiinnostaa ja mitä mieltä sidosryhmät 

ovat projektista, tämän jälkeen kommunikointi sidosryhmien kanssa, eli mikä on pääviesti eri 

henkilöille ja ryhmille, miten kommunikointi tapahtuu ja kuka toimii kenenkin 

yhteyshenkilönä. Viimeinen vaihe on päivittäminen ja ylläpito eli tarkastellaan jatkuvasti 

uusia sidosryhmän jäseniä, onko tapahtunut muutoksia ja tämän hetkinen ymmärrys 

projektista. 

Sidosryhmien tutkiminen lähtee liikkeelle niiden kartoituksesta. Ryhmiä voi olla niin sisäisiä 

kuin ulkoisiakin, joten on tärkeää luokitella ryhmät oikeaan luokkaan heti alkuvaiheessa. 

Selvittäessä tulisi löytää oikeat motivaattorit ja tarpeet. Liiketoiminnan kehittämisessä tulisi 

myös huomioida ja tunnistaa negatiivisesti vaikuttavat tekijät, sillä niistä ei voi välttyä, 

mutta ne tulee huomioida. Tunnistamisen jälkeen sidosryhmät luokitellaan niiden 

vaikuttavuuden ja tarpeellisuuden perusteella, eli ketkä ovat tärkeitä prioriteetteja viemään 

esimerkiksi projektia tai liiketoimintaa eteenpäin. Kun sidosryhmät on luokiteltu, tulee 

selvittää mille ryhmille kommunikoidaan milläkin tavoin ja mitkä ovat näille ryhmille 

hyödyllisiä tietoja, jotka vievät myös projektia eteenpäin. Tärkeä kysymys tässä on, mitkä 

ovat sidosryhmän motivaatiot ja miten he hyödyttävät meitä. 

Niin kuin aiemmassa luvussa todettiin Cadlen teokseen viitaten, kriittistä on tunnistaa ja 

jaotella sidosryhmät oikeisiin lokeroihin, jotta analysointi ja kehittämisprosessia viedään 

oikeaan suuntaan, ja aikaan saadaan relevanttia dataa. Jos esimerkiksi luokittelu menee 

hitusen alkuvaiheessa väärin, voi koko loppu suunnitelma ja toimet mennä pahasti väärään 

suuntaan tämän johdosta, eikä analyysista saada tavoiteltua hyötyä. Kirjassa Business Analysis 

Techniques (Cadle 2010) kerrotaan kolme tekniikkaa, joita voi sidosryhmäanalyysin 

hyödyntämiseen käyttää. Näitä ovat haastattelujen ja työpajojen kautta tunnistaminen, 

tutkiminen asiakirja-analyyseilla tai käyttäen sidosryhmä pyörää. Tässä opinnäytetyössä 

hyödynnetään nimenomaan työpaja tunnistusta. 

Yleisin sidosryhmäanalyysin kuvaustapa on valta-kiinnostus-matriisi. Tässä matriisissa 

jaotellaan ryhmät nelikarttakaavioon vallan ja kiinnostuksen perusteella ja tarvittavat toimet 

perustetaan tähän. Tämä mallinnus perustaa Brysonin (2004) kehittämään mallinnukseen 
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sidosryhmien analysoimisen menetelmänä. Taulukosta on helppo lukea sidosryhmien 

vaikutusta yrityksen toimintaan, joka kuvataan vasemmassa reunassa kiinnostuksen 

perusteella (korkea-matala) ja alhaalla vaikutuksesta yrityksen toimintaan (korkea-matala). 

 

Taulukko 1: Valta-kiinnostus-matriisin raakaversio 

4.2 Analyysin hyödyt 

Sidosryhmäanalyysistä saadaan hyötyjä moneen suuntaan. Sillä kartoitetaan yrityksen sisällä 

tahot, joita toiminta tai projekti kiinnostaa ja keihin se vaikuttaa, sekä saadaan tarvittavaa 

tukea tunnistetuilta sidosryhmiltä. Ennakoiminen ja reagoiminen tehostuu, kun pystytään 

etukäteen tietämään tavoitteet ja tahtotilat. (Hautanen 2018.) Sidosryhmäanalyysi avustaa 

yritystä vahvistamaan toimintaansa ja viemään sitä eteenpäin tulevaisuudessa haluttuun 

suuntaan. Kun analyysia tehdään yhdessä operatiivisen osaston kanssa, saadaan yhdessä 

kartoitettua ja ennustettua tulevaisuuden uhkia sekä mahdollisuuksia. Sidosryhmiltä voidaan 

myös aina saada tukea omaan toimintaan, kun on tunnistettu samaa päämäärää tavoittelevat 

toimijat. Sidosryhmiä analysoimalla ja kuvan selkeyttämisellä on mahdollista poistaa yrityksen 

uhkatekijöitä, sekä panostaa vaikuttaviin ja hyödyllisiin sidosryhmiin (Bryson 2004). 

5 Kehittämismenetelmät 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus sisältää toimeksiantajayrityksen henkilökunnalle 

järjestettävän työpaja aivoriihituokion, jossa tarkoituksena on tunnistaa yrityksen 
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tämänhetkisiä sidosryhmiä sekä mahdollisesti joitakin uusia tunnistamattomia ryhmiä, 

herättää keskustelua näiden tarpeista ja huollon tarpeista, sekä jatkotoimenpiteistä mitä 

odotuksia näille ryhmille asettaa. Jotta opinnäytetyöhön saadaan ymmärrys yrityksen 

tämänhetkisestä sidosryhmäverkostosta, järjestetään kartoitusta varten työpaja yrityksen 

työntekijöille, osakkaille sekä asiantuntijoille. Laajan näkemyksen varmistamiseksi lähetettiin 

osallistujille kysely Google Forms alustalla sopivimman ajankohdan valitsemiseksi, jolloin 

mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan. Tämä lähetettiin sähköpostilla, jossa löytyi 

alustus tilaisuuteen. Näin kaikilla osallistujilla on valmiiksi jo jokin ajatus mielessä ja 

keskustelu on helppo aloittaa itse aiheesta, kun vältytään suuremmilta aiheen esittelyiltä ja 

alustuksilta. 

Työpajan tuloksista tuotetaan visuaalinen sidosryhmäanalyysi Canva suunnitteluohjelmalla. 

Tarkoituksena on tuottaa työkalu, joka on helppo ottaa yrityksen arkipäivään mukaan. Tätä 

voi jatkuvasti päivittää yritystoiminnassa ja siihen on helppo palata aina tarvittaessa. 

5.1 Työpaja ja toteutus 

Kehittämismenetelmänä, olipa kyse mistä vain, luovuus on kaiken a ja o. Menetelmänä vapaa 

ja yhteisöllinen ideointi on monesti tuottavampaa, kuin esimerkiksi haastatteluilla toteutetut 

kyselyt. Kun luovuutta ja ideoita ei rajoiteta, syntyy tästä runsaasti käyttökelpoisia 

toimintamalleja. Tärkeää on myös luova ongelmanratkaisutaito, sillä analyyttisella ja 

kaavamaisella toiminnalla ei saada aikaan tuloksia. (Ojasalo, Moilanen & Ritakoski 2015, 159-

161.)  

Kehittämistapoja on monia erilaisia. Kehittämistyön menetelmät kirjassa (Ojasalo, Moilanen & 

Ritakoski 2015) esitellään muun muassa kysely, haastattelu, havainnointi ja 

aivoriihityöskentelyä ja millaisiin tilanteisiin näitä voisi soveltaa. Tähän opinnäytetyöhön ja 

aiheeseen parhaiten soveltui kuitenkin aivoriihi menetelmä, työpajan muodossa. Jos tutkimus 

suoritettaisiin teemahaastattelulla, jossa aiheet ovat vain laajasti rajattu ja haastateltavalle 

jätetty paljon tilaa omalle vastaamiselle, voi se joskus kuitenkin rajoittaa ajatuksenkulkua, ja 

jättää hyviäkin oivalluksia huomaamatta. Tästä syystä, jotta opinnäytetyöhön saataisiin 

mahdollisimman laaja näkemys, valikoitui toimeksiantajayrityksen kaikille työntekijöille avoin 

työpajamenetelmä. Työpajamuotoinen aivoriihityöskentely tarjoaa kattavaa ymmärryksen 

jakamista yrityksen sisäistä näkemyksistä. Oltiinpa kehittämistyötä toteuttamassa millä 

tavalla tahansa, on tärkeä etukäteen hahmottaa prosessin vaiheet, sekä asettaa tavoitteet. 

Tavoitteena työpajan toteutuksessa on herättää keskustelua ja kartoittaa näkemyksiä 

yrityksen sisäisestä näkökulmasta, mikä on toimeksiantajayrityksen tämänhetkinen tila 

sidosryhmä- ja arvoverkostossa. Tilaisuuteen on suunniteltu runko ja aikajänne, mutta niin 

että tilaa vapaalle ajatukselle ja keskustelulle on huomioitu. Loppuun on varattu aikaa 

työpajan ja ajatusten yhteenvedolle. 
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Työpaja toteutetaan etänä Microsoft Teams alustan kautta. Tavoitteena on herättää laajasti 

keskustelua työntekijöiden kesken tunnistettujen ja tunnistamattomien sidosryhmien 

löytämiseksi. Keskusteluun otetaan mukaan mahdollisimman laajasti eri työtehtävissä toimivia 

työntekijöitä, jotta tietoa saadaan kattavasti. Työpajan rakenne koostuu perehdytyksestä 

päivän teemaan, josta siirrytään pienempiin ryhmiin keskustelemaan näkemyksistä. 

Pienryhmien on kuitenkin mahdollista hieman kommunikoida keskenään, sillä apuna ideointiin 

käytetään Padlet nimistä verkkosivustoa. Tämä on ikään kuin online valkotaulu, johon voidaan 

listata keskusteluissa heränneitä pääkohtia. Ryhmätyöskentelylle on asetettu tietyt 

keskusteluraamit, ja tähän käytettävä aika. Kun aika on täyttynyt, palaavat kaikki isompaan 

keskusteluun, jossa yhdessä avataan tarkemmin keskustelussa nousseita ajatuksia. Tämän 

jälkeen on varattu vielä aikaa näiden tarkemmalle tarkastelulle, jossa tulee miettiä 

esimerkiksi sidosryhmiin kohdistuvia toimia ja niiden tarkempaa rajausta. Työpajan kestoksi 

on asetettu kaksi tuntia. Jotta aikaa ei kuluisi hukkaan tapahtuman alussa, on hyvä ennen 

työpajaa jo jaotella osallistujat ryhmiin. 

Vaikka työpajamuotoinen aineistonkeruu eroaa esimerkiksi perinteisestä haastattelusta, 

tärkeää valmistautumisessa on miettiä jo etukäteen teoreettinen viitekehys ja työpajan 

teemat mukailemaan haluttua tavoitetta. Niin kuin Aaltola ym. kertoo kirjassaan Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 2 (2018, 49) kyselyä tehdessä tulee myös ottaa huomioon vastaukset, 

jotka ovat tunne- tai kokemuspohjaisia. Jokainen ihminen tuntee ja kokee asiat tavallansa, ja 

näille ei ole tieteellisesti ja luotettavasti yhtä korrektia vastausta. Järjestettiinpä työpaja 

sitten live tapahtumana paikan päällä tai verkkoyhteyksien välityksellä, järjestäjän olisi aina 

hyvä etukäteen harjoitella työpajan kulkua. Varsinkin teknologian aikana, tulisi myös tekniset 

asiat selvittää etukäteen, jottei yllätyksiä varsinaisen tutkimuksen aikana pääse 

tapahtumaan. 

Työpajan tulokset analysoidaan ja niistä muodostetaan itse sidosryhmäanalyysi. Tähän apuna 

käytetään Canva alustaa, jossa on mahdollista muodostaa visuaalinen pohja analyysille. Canva 

ohjelmisto valikoitui analyysin tuottamisen alustaksi, sen aijemman käyttäjätuntemuksen 

vuoksi ja laajojen tuottamismahdollisuuksien johdosta. Canva on vuonna 2013 julkaistu 

suunnittelu ja julkaisuohjelmisto, jossa on laajasti erilaisia valmiita suunnittelumalleja niin 

sosiaalisen median kanaviin kuin yrityksen esitysmateriaaleihinkin (Canva 2021). 

Työpajaan valmistautuminen alkoi fasilitoijan puolesta jo hyvissä ajoin ennen varsinaista 

tapahtumaa. Jotta saatiin käsitys työpajan järjestämisestä, tuli benchmarkata jo menneitä 

työpajoja, peilata omia kokemuksia ja tutustua tietoperustaan työpajatyöskentelystä. Paja 

järjestettiin normaalista luokkatilatyöskentelystä poiketen etänä, joten tuli myös löytää 

toimivin alusta järjestää tilaisuus. Tärkeitä ominaisuuksia tällaiseen on muun muassa 

virtuaalisten pienhuoneiden jakaminen, videotallenteen mahdollisuus ja aikarajaus yhteen 

tapaamiseen. 
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Koska työpajaa ei ole mahdollista järjestää lähikontaktissa, tulee selvittää parhain 

mahdollinen alusta apuvälineille, eli tässä tapauksessa muistiinpanoille. Käyttöön päätynyt 

Padlet valikoitui pääosin sen selkeyden ja aiempien käyttökokemuksien johdosta. Padlet 

luokittelee omilla sivuillaan olevansa ohjelmisto jostain dokumentin ja kokonaisen 

verkkosivun väliltä (Sese 2021). Tämä voidaan tulkita tarkoittavan jokaiselle ja jokaiseen 

tarpeeseen muovautuva palvelu. Padletia voidaan käyttää esimerkiksi blogina tai portfoliona 

tai niin kuin tämän projektin yhteydessä muistitauluna, eli dokumenttina. Padletiin 

kirjaudutaan sisään omalla käyttäjäprofiililla, jonka jälkeen kaikki uudet muistitaulut ja 

tehdyt muutokset tallentuvat realiajassa palveluun. 

Kun työpajan tekniset asiat on käyty läpi, aloitetaan sisällön harjoitteleminen. Työpajaan on 

suunniteltu runko aiheista, ja annettu jokaiselle keskusteluosuudelle aikarajat. Näitä 

harjoitellaan esimerkkihenkilöiden kanssa, jotta käsitys työpajan kulusta olisi selkeä ja 

mahdolliset yllättävät tekijät saadaan minimoitua. 

5.2 Työpajan tulokset 

Työpaja oli onnistunut, sillä tavoitteena oli herättää keskustelua toimeksiantaja yrityksen 

työntekijöiden ja toimijoiden kesken, kartoittaa yhteistä näkemystä sidosryhmistä ja kerätä 

hyödynnettävää tietoa opinnäytetyötä varten. Palautteena osallistujat antoivat kiitosta 

onnistumisesta ja että heillekin aukesi uusia ajatuksia ja tunnistivat uusia sidosryhmiä jo 

prosessin aikana. 

Työpaja järjestettiin 14.4. ja siihen oli varattu aikaa toimistoaikojen ulkopuolella kaksi 

tuntia. Työntekijät jaettiin kahteen pienempään keskusteluryhmään. Ensimmäisessä tuokiossa 

ryhmät kirjoittivat Padlet alustalle jo tunnistettuja sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Molemmat 

ryhmät tunnistivat paljon samoja tahoja ja luokittelivat ne samoihin luokkiin. Tiimeissä oli 

työntekijöitä laajasti eri osaamisaloilta, joten myös uudenlaisia näkökulmia syntyi heti alkuun 

paljon. Jaotteluperusteiksi annettiin keskustelulle sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, ja näistä 

vielä tarkennus toiminnan vaikuttavuuden perusteella, eli onko sidostoiminta korkeasti vai 

matalasti vaikuttavaa yritykselle. Tämän jälkeen ryhmät palautettiin yhteiseen keskusteluun, 

jossa huomioita tarkasteltiin yhdessä. Tästä ryhmät jakautuivat takaisin aiempiin ryhmiin, ja 

keskustelua jatkettiin luokiteltujen ryhmien tarpeiden kartoitusta. Tässä kohtaa tiimeiltä 

nousi jälleen esiin paljon samoja aiheita, joiden jalostus eteenpäin alkoi heti. 

Padlet alustalle tehdyt muistiinpanot jäävät talteen, ja niistä saa tulostettua esimerkiksi pdf-

dokumentin jatkotarkastelua varten. Kun sidosryhmät saatiin tunnistettua, jaoteltiin ne valta-

kiinnostus-matriisiin, jossa eri ryhmät jaetaan nelikenttäkuvioon heidän kiinnostuksensa ja 

vaikutusvallan perusteella. Ryhmät, jotka sijoittuvat matriisissa oikeaan yläkulmaan, ovat 

tärkeitä ja aktiivisia toimijoita ja suhteessa koettu hyöty ja arvo on molemmin puoleisesti 

korkeaa. Näihin sidosryhmiin tulisi luonnollisesti olla aktiivisimmin yhteydessä, kun taas 
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ryhmät, jotka sijoittuvat vasempaan alakulmaan kuviossa, ovat melko vähäisesti toiminnassa 

mukana. Sidosryhmällä on kuitenkin aina jokin funktio, eli ei näitä vähemmän aktiivisia 

osallistujia tulisi täysin unohtaakaan. 

Toiminnallisen osuuden lopuksi opinnäytetyössä laadittiin vielä taulukko tiivistelmänä 

sidosryhmien tavoitteista ja mitä toimia näille tulisi jatkossa kohdistaa, jotta haluttuihin 

tavoitteisiin olisi mahdollisimman vaivatonta päästä. Kolme tärkeää tavoitetta ovat 

näkyvyyden ja kommunikaation kasvattaminen sekä tiedon jakaminen. Tahtotila 

kansainvälisille markkinoille pääsemisestä vaatii luotettavaa brändi-imagoa esimerkiksi 

sosiaalisen median kanavissa. Toimiihan sosiaalisen median kanavat ja verkkosivut yrityksen 

käyntikorttina potentiaalisille uusille asiakkaille. Aktiivinen viestintä ja yhteydenpito jo 

olemassa oleviin asiakkaisiin on ehkä jopa yksi tärkeimmistä toimista yritykselle. On hyvin 

todennäköistä, että tyytyväinen asiakas, joka on sitoutunut yritykseen pitkäaikaisesti, kertoo 

kokemuksestaan seuraavalle henkilölle ja suosittelee palvelua. Viimeinen tavoite tiedon 

jakamisesta käsittää erityisesti sisäisten sidosryhmien tiedon jakamista. Jo työpajan aikana 

nousi monesti esille keskusteluissa, että työntekijät kaipaisivat sisäistä viestintäkanavaa, 

jotta ajantasaiset tiedot olisivat helposti saavutettavissa ja kaikki olisivat uutisista tietoisia. 

Kun mietitään tulevaisuuden tavoitteita, on yrityksen sisäiset sidosryhmät ja heidän mutkaton 

toimintansa kriittinen tekijä onnistumisessa. 

Jatkossa tätä työpajan pohjalta tehtyä kaaviota on helppo lähteä viemään eteenpäin, ja 

siihen voi aina palata operatiivisen työn lomassa, mitä olikaan toimenpiteet, joita tulisi tehdä 

tiettyä ryhmää varten. 

5.3 Kehittämisideat 

Kehittämisideana työpajan onnistumista varten nousi aikarajaus. Vaikka etukäteen 

harjoiteltuna ja suunniteltuna ollut aika tuntuu riittävän, olisi hyvä silti varautua vielä 

runsaammalla ajalla. Kun käsiteltäviä asioita lähdetään ideoimaan eteenpäin, tulee 

väistämättä aiheet rönsyilemään ja keskusteluista nousee lisää ennen tunnistamattomia 

seikkoja. Jos kerta istumalta pidempi työpaja ei ole mahdollinen, olisi hyvä suunnitella 

esimerkiksi kaksiosainen tapahtuma, eli ensimmäinen työpaja kattaa esimerkiksi suunnittelu 

ja tunnistamis osuuden ja seuraava työpaja esimerkiksi seuraavalla viikolla kattaisi 

kehittämisideoinnin. Näin myös välissä ajatukset pääsisivät hieman hautumaan ja kasvamaan. 

Jos työpajoja järjestää etäyhteyksien välityksellä, olisi myös järjestäjän hyvä antaa joillekin 

ryhmän osallistujista hallintaoikeudet tilaisuuteen. Näin saataisiin myös tallennettua kaikkien 

pienryhmien väliset keskustelut, sillä fasilitoija ei voi samanaikaisesti osallistua kaikkiin 

ryhmiin ja nauhoittaa tilaisuutta. Koska työpajan fasilitoija ei voi olla kahdessa pienryhmässä 

samaan aikaan, tulisi ennen kokouksen alkua antaa molempien ryhmien yhdelle jäsenelle 
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hallintaoikeudet, jotta he pystyvät nauhoittamaan istuntonsa ja näin siellä käydyt 

keskustelutkin tallentuisivat ja pääsevät käyttöön. 

6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajayritykselle kartoitus heidän nykyisistä 

sidosryhmistään. Työhön käytetyt menetelmät ja tietoperusta on relevanttia ja 

kokonaisuudessaan opinnäytetyö on onnistunut. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyössä päästiin 

tavoiteltuihin tuloksiin ja yritykselle tärkeät sidosryhmät tunnistettiin. 

Työn tavoitteena oli tuottaa yritykselle toimiva ja auttava työkalu sidosryhmien 

tunnistamiseen, jotta yritystoimintaa esimerkiksi asiakkuuksien hoitomallien osalta voidaan 

tehostaa ja aikaa ei valu hukkaan yritettäessä pitää jotakin suhdetta väkisin yllä, vaikka 

vastavuoroinen vaikutus ei olekaan niin antoisaa. Jotta arvoverkostoa voidaan lähteä jatkossa 

tutkimaan ja olemaan aktiivinen osallistuja siellä, on tärkeää tunnistaa oikeat sidosryhmät 

tukemaan toimintaa ja viemään tavoitteita toivottuun päämäärään. Aijemmin helposti 

ajateltiin, että yrityksen tulee mahdollisimman pitkälle selvitä itsenäisesti, eikä tietoa jaettu 

talon ulkopuolelle lainkaan. Nykyään kuitenkin yhä enemmin osataan katsoa hyötyjä 

laajemmalta kulmalta ja yrityksien olisi hyvä tunnistaa omat niin sanotut heikkoutensa ja 

antaa ulkopuolisen toimijan esimerkiksi tuottaa jokin osa palvelua, sillä heillä voi olla vieläkin 

laajempi asiantuntijuus. Näin palvelun laatu paranee, luodaan toimivia sidosryhmiä ja jopa 

asiakkaan kokema arvo voi nousta. 

Tehokas menetelmä sidosryhmien tunnistamiseen on yrityksen sisällä keskustella ja tunnistaa 

ryhmiä. Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa järjestettiinkin työpaja 

toimeksiantajayrityksen työntekijöille ja henkilöille, jotka ovat sisäisesti aktiivisesti 

toiminnassa mukana. Tämä aivoriihituokio tuotti paljon tulosta, ja edesauttoi niin 

opinnäytetyön kirjoittamista, kuin jo valmiiksi yrityksen sisäistä ideointia. Osallistujat 

pääsivät pienryhmissä tunnistamaan ensin sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiään, jonka jälkeen 

toisessa osassa pyrittiin ymmärtämään näiden kiinnostusta ja vaikutusvaltaa, sekä ryhmän 

tarpeita. 

Jotta toimintaa voidaan kehittää arvoverkostossaan, tulee yrityksen tietää jo omista 

sidosryhmistään alkaen tärkeimmät vuorovaikutustekijät toiminnassaan, näiden tarpeet ja 

toimenpiteet tarpeiden täyttämiseen. Arvoverkostossa nimenomaan tulee tunnistaa arvoa 

tuottavat lähteet ja näitä hyödyntämällä kehittää toimintaa. Nykypäivänä ei tiedon 

panttaamisella ja itsepäisellä oman yrityksen sisällä toimivalla toiminnalla pääse pitkälle. On 

hyvä tunnistaa omat heikkoudet ja ottaa vastaan tukea osaavalta taholta, jotta liiketoiminta 

on entistäkin tuotteliaampaa. Globalisaatio mahdollistaa muun muassa tuotteiden raaka-
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aineiden laajan hankinnan, joka myös vahvistaa toimintaa. Kaiken kaikkiaan yrityksen 

toimintaan vaikuttaa laaja verkosto tahoja ja ideaalitilanteessa ympärille kehitetään 

verkosto, jossa kaikilla on sama päämäärä ja toimintaa viedään eteenpäin jouhevasti yhdessä. 

Yhteenvetona voidaan sanoa sidosryhmien tunnistamisen ja niiden oikeanlaisen hoitamisen 

olevan tärkeä toimi yrityksen tavoitteiden onnistumisen kannalta. Sidosryhmiä tulisi muistaa 

aika ajoin kartoittaa ja päivittää, sekä suunnitella uusia toimivampia malleja niiden 

toimivuuden ja sitouttamisen takaamiseksi. Alati kasvavassa ja kehittyvässä maailmassa on 

vaikea pärjätä ilman toimivaa verkostoa ympärillä. Verkostot vievät toimintaa samaa 

päämäärää kohti toisiaan tukien.  
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