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 Menestyminen on kiinni liiketoimintaosaamisesta 

MUUMAA 2-hanke 

• Esitys perustuu Muuttuva  ja menestyvä monialainen maatila 2000 -2013 
– hankkeesta saatuihin tuloksiin sekä aikaisempaan tutkimukseen.  

 

• Maaseudun erilaisia yrityksiä tarkasteltiin hankkeessa eri näkökulmista 
soveltaen sosiaalipsykologian, liiketaloustieteen ja teknologiatutkimuksen 
lähestymistapoja.  

 

• Rahoittaja: Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA) 

 

• Toteuttajat: MTT, HY sosiaalitieteiden laitos, SeAmk ja TTS 

 

• Loppuraportti: ”Muuttuva ja menestyvä monialainen tila 2000–2013” 
löytyy MTT:n verkkosivuilta osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
487-488-5 

 

• Liiketaloudellisen osion toteutuksesta vastasivat allekirjoittaneen lisäksi 
lehtori Margit Närvä ja dos. Matti Ryhänen (SeAmk). Muut raportin 
kirjoittajat ovat Kari ja Hannu Vesala (HY) sekä Janne Karttunen ja Veli-
Matti Tuure (TTS työtehoseura) 
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Taustaa 

• Maatalouden toimintaympäristö muuttuu nopeasti – ja myös 

maatilayritykset ovat muuttuneet nopeasti 

 

• Rakennekehitys yksistään ei ratkaise maatalouden 

kannattavuusongelmia; se lisää haasteita niin yrittäjien 

liikkeenjohdollisen kehityksen kuin myös jaksamisen suhteen 

(Niemi ja Rikkonen 2010).  

 

• Yksi keskeisimpiä ongelmia johtamisen näkökulmasta on 

rajallisten voimavarojen kohdentaminen siten, että 

yrityskokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Mitä on yrityksen menestyminen? 

• Yrityksen menestymistä voidaan mitata eri tavoin, esimerkiksi: 

  - olemassaolo 

  - taloudelliset mittarit 

  - subjektiiviset mittarit, tavoitteissa onnistuminen 

  - kaikki tavoitteet eivät ole taloudellisia, esimerkiksi tilan  
   siirtyminen seuraavalle sukupolvelle, halu toimia    

    maaseudulla yrittäjänä ovat tyypillisiä tavoitteita  

  - onnistuminen erilaisissa tavoitteissa korreloi usein 

•  Samankin tuotantosuunnan sisällä tilat eroavat toisistaan 
merkittävästi.  

• Liikkeenjohtamisen kannalta tärkeää tietää, mistä erot 
johtuvat 
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Esimerkki: kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset 

2012 ~ muut nautakarjatilat kannattavuuskertoimen 

mukaan jaoteltuna 

 

 heikot  keskiarvo  hyvä 

Kannattavuuskerroin 0,03 0,40 0,82 

Tiloja edustettuna 800 3 980 800 

Tiloja otoksessa 15<n<20  90<n<100  15<n<20  

Eläinmäärä, ey 53 63 64 

Työtuntiansio euroa/h -5,70 1,00 10,60 

Nettotulos -39 000 - 13 600 7 510 

Omavaraisuusaste, % 71 69 70 
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Lähde: Taloustohtori, www.mtt.fi 

KANNATTAVUUSKERROIN =Yrittäjätulo / (yrittäjäperheen palkkavaatimus + oman pääoman korkovaatimus)  

Työansio = Yrittäjätulo - oman pääoman korkovaatimus 

Nettotulos: Nettotulos jää koroksi yritystoimintaan sijoitetulle omalle pääomalle 

Omavaraisuusaste = 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma 

Liikkeenjohto ja menestyminen teoreettisesta 
näkökulmasta 

• Liikkeenjohdolla tarkoitetaan tässä maatilayrityksen 

liikkeentoiminnan johtamista, erityisesti strategisen johtamisen 

kannalta 

• Tässä tarkastelunäkökulmana on resurssipohjainen teoria 

• Yritys nähdään ”resurssinippuna”, samat voimavarat voidaan 

suunnata erilaisten tuotteiden/palveluiden tuottamiseen 

• Voimavarat voivat olla aineellisia tai aineettomia: 

 * osalla yrityksiä voi olla sellaisia kriittisiä suhteellisen pysyviä 

voimavaroja, joiden avulla ne voivat saavuttaa kilpailuetua tai 

taloudellista menestymistä 

• Pienissä yrityksissä kriittinen voimavara voi olla yrittäjän 

yrittäjyystaidot ja liiketoimintaosaaminen 

• Hyvällä osaamisella tehdään parempia päätöksiä panosten käytöstä 

 

 

 

 

28.07.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 6 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-488-5


28.07.2014 

© Maa- ja elintarvikatalouden 

tutkimuskeskus 2 

• Barneyn (1986) mukaan tavoiteltaessa normaalia parempaa 

taloudellista suorituskykyä, tulee strategisten valintojen 

perustua enemmänkin yrityksen ainutlaatuisten taitojen ja 

kyvykkyyksien arviointiin kuin kilpailuympäristön analysointiin 

 

• Mikä siis on meidän tilalla/johtamisessa hyvää ja minkä päälle 

voi rakentaa, entä heikkoudet – miten ne voidaan kääntää 

vahvuuksiksi. 
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(Hallinnolliset voimavarat) 

Tuotannolliset  
Voimavarat 

R1 

R4 

R3 

R5 
R6 

R2 Järjestämien 
Lisätään R 
Luovutaan R 

Tuotannolliset  
Voimavarat 

R1 R4 
R3 

R5 R6 
R7 

Päätösten  

lopputulos 

Taloudellinen 
menestyminen 

Kilpailuetu 
VRIS 

Liikkeenjohto 

R1 

R4 

R3 

R5 
R6 

R2 

7 
   2 

R1 R4 
R3 

R5 R6 
R7 

 

  

VRIS 

PÄÄTÖKSENTEKO 

Lähde: Perry, L.T., Hansen, M.H., Reese, C.S. & Pesci, G. 2005. Diversification and Focus: a Bayesian  

Application of the Resource-Based View. Schmalenbach Business Review (SBR) 57: 304-319  

Erilaiset strategiatasot (Ansoff) 

• Yritysstrategia-taso 

 Koko yritystä koskevat perusasiat, kuten toimiala, erikoistumisaste, yrityksen laajentaminen, 

toiminnan monipuolistaminen jne  

• Kilpailustrategia-taso 

 Miten yritys aikoo kilpailla ja miten se asemoi itsensä suhteessa kilpailijoihin 

• Toimintostrategia-taso 

 Tietyt rajatut toiminnon, kuten markkinointi, henkilöstöhallinto ja rahoitus 

  

KILPAILUETU 

• Kilpailuetu liittyy kiinteästi kilpailustrategian toteutukseen. Termillä 
tarkoitetaan yrityksen kehittämää suhteellista etua kilpailijoihin 
nähden. Kilpailuedun avulla yritys tuottaa paremman taloudellisen 
tuloksen kuin kilpailijat ja näin pystyy paremmin kilpailemaan 
markkinoilla. Kilpailuetua voi hakea eri tavoin: 

 

1) Kustannustehokkuusetu: yritys pystyy tuottamaan edullisemmin kuin    
kilpailijat/tuotettu yksikkö 

 

 2) Laatukilpailuetu/erikoistuminen (premium):  asiakkaat ovat valmiita 
maksamaan tuotteesta enemmän kuin kilpailevista tuotteista. 
Asiakas saa tuotteesta lisäarvoa 

 

3) Myyntimääriin perustuva kilpailuetu: asiakkaat ovat valmiita 
maksamaan enemmän kuin kilpailevasta tuotteesta, mutta premium-
strategiaa ei ole valittu 

Aineisto, menetelmät ja tuloksia 

• Hankkeessa yhtenä tavoitteena oli kuvaillaan liikkeenjohdollisten ja 
muiden resurssien riippuvuutta sekä suhdetta yritystoiminnassa 
onnistumiseen  

 

• Toimialasta riippumattomia kriittisiä menestymistekijöitä ovat mm. 
liiketoimintaosaaminen sekä yrittäjäominaisuudet (kyky tunnistaa ja 
tarttua uusiin mahdollisuuksiin). 

 

• Aineiston yritykset  (N =  759) jaettiin kahden muuttujan 1) yrittäjän 
arvio omasta liiketoimintaosaamistaan suhteessa kilpailijoihin ja 2) 
yrittäjän arvio omasta kyvystään tunnistaa ja toteuttaa 
mahdollisuuksia suhteessa kilpailijoihin perusteella. 

 

• Menetelmänä käytettiin ryhmittelyanalyysiä ja ryhmien väliseen 
vertailuun ei parametrístä Kruskall-Wallisin testiä 
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Seuranta 

520 vastausta 

Vastaus%: 49 

 

Täydentävä otos  

351 vastausta 

Vastaus%: 20 

2006 tutkimus 
 

871 vastausta 

131 ilman maatilataustaa toimivaa yritystä, 469 monialaista tilaa  271 

perustuotantotilaa 

 

2001 tutkimus 
 

1 093 vastaajaa 

195 ilman maatilataustaa toimivaa yritystä, 663 monialaista tilaa,  235 

perustuotantotilaa 

Seuranta 

450 vastausta 

Vastaus % 56 

 

Täydentävä otos 

442 vastausta 

Vastaus% 15 %   

(yksi karhu) 

2012 tutkimus 
892 vastausta 

229 ilman maatilataustaa toimivaa yritystä, 331 monialaista tilaa ja 312 

perustuotantotilaa 
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Muodostuneet ryhmät 
 

Ryhmä Description 

1. Heikosti osaavat (N = 54) Liiketoimintaosaaminen ja kyky tunnistaa ja tarttua 

uusiin mahdollisuuksiin heikko. Yrittäjät vanhempia,  

osa luopumassa tai spv-vaiheessa, yli 50 % 

perusviljelijöitä. 

2. Mahdollisuuksien karttajat(N = 54) Keskimääräinen liiketoimintaosaaminen, heikko kyky 

tunnistaa ja tarttua uusiin tilaisuuksiin.  

3. Keskimääräisesti osaavat (N = 159) Keskimääräinen liiketoimintaosaaminen ja kyky 

tunnistaa ja tarttua tilaisuuksiin 

4. Näkijät (N = 45) Keskimääräinen liiketoimintaosaaminen, hyvä kyky 

tunnistaa ja tarttua tilaisuuksiin 25 % kasvuvaiheessa 

olevia yrittäjiä, 25 % perusviljelijöitä 

5. Osaajat (N = 382) Hyvä  liiketoimintaosaaminen ja kyky tunnistaa ja 

tarttua tilaisuuksiin, joka viides kasvuvaiheessa, joka 

kolmas perusviljelijöitä 

6. Huippuosaajat (N=65) Erinomainen liiketoimintaosaaminen ja kyky tunnistaa 

ja tarttua tilaisuuksiin, isoimmat yritykset, vajaa 20 % 

perusviljelijöitä 

Liikkeenjohto ja muut resurssit (keskiarvot) 
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Omat voimavarat suhteessa kilpailijoihin  
1) Heikosti 
osaavat 

2) Mahdolli-
suuksien 
karttajat 

3) 
Keskimää-
räisesti 
osaavat 

4) 
Näkijät 

5) 
Osaajat 

6) 
Huippuo-
saajat 

Teknologia, koneet ja laitteet 2,4 2,92 3,08 3,55 3,52 3,89 
Vakiintuneet asiakassuhteet 3,67 3,72 3,77 3,69 4,04 4,08 

Yhteistyö muiden yritysten kanssa 2,67 3,08 3,34 3,45 3,62 3,64 

Kontaktit sidosryhmiin 2,27 2,6 3,1 2,86 3,41 3,65 

Yrittäjien tuotannollinen osaaminen 2,85 3,52 3,42 3,52 3,88 4,23 

Ryhmät eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

Liiketoimintaosaaminen ja taloudellinen 
menestyminen 
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1) Heikosti osaavat 2) Mahdollisuuksien
karttajat

3) Keskimääräisesti
osaavat

4) Näkijät 5) Osaajat 6) Huippuosaajat

Kannattava toiminta

Voiton maksimointi

 Kustannustehokas toiminta

 Asiakas on valmis maksamaan tuotteestamme / palveluistamme enemmän kuin kilpailijoiden tuotteista

Riittävä elintaso itselle ja perheelle

2 = jossain määrin 

3 =kohtalaisesti 

4 =melko hyvin 

Toimintatapojen eroja  
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Heikosti osaavat Huippuosaajat 

Vähiten yrittäjiä, joilla alan koulutus Kahdella kolmesta oli alan koulutus 

Päätöksenteossa korostui yhden ihmisen 

vastuu: yli puolet teki tärkeät ratkaisut 

yksin ja harvoilla oli mahdollisuus puhua 

kenenkään kanssa luottamuksellisesti 

yrityksensä asioista 

Päätöksenteossa yhteistyötä: lähes 

kaikilla joku, jonka kanssa puhua 

luottamuksellisesti yrityksen asioista ja ¾  

teki tärkeät päätökset yhdessä jonkun 

muun kanssa 

Yrittäjät kokivat yleisesti, että yrityksen 

voimavarat olivat heikommat kuin alalla 

keskimäärin 

Yrittäjät kokivat yleisesti, että yrityksen 

voimavarat olivat paremmat kuin alalla 

keskimäärin 

 

Yhteenvetoa ja keskustelua 

• Tulokset antavat viitteitä siitä, että liiketoimintaosaamisella sekä kyvyllä tunnistaa ja 
tarttua mahdollisuuksiin on yhteys yrityksen menestymiseen.  

 

• Yritykset saman alan sisällä ovat hyvin erilaisia  

 

• Moni liiketoimintaosaamisensa tai kykynsä tunnistaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin 
heikoksi tai keskinkertaiseksi arvioiva yrittäjä arvioi yhteistyönsä muiden yrittäjien 
kanssa sekä kontaktinsa sidosryhmiin heikoiksi. Toimintaympäristön muuttuessa ja 
kilpailun kasvaessa yrittäjien on tunnistettava oman yrityksensä vahvuudet ja 
ydinosaaminen. 

 

• hyvät yrittäjätaidot ja verkostot edesauttavat hyvää päätöksentekoa:  yrittäjien 
ammattitaito näkyy myös kykynä hankkia hyvät fyysiset voimavarat, esim. kykynä valita 
oikeat teknologiset ratkaisut omalle tilalle.  

 

• Aikaisempi tulos monialaisilta tiloilta: kun taustatekijänä oleva  yrittäjien osaaminen 
huomioitiin, esimerkiksi tuotteiden laatu, fyysiset resurssit tai yrityksen imago eivät 
selittäneet yrityksen menestymistä -> yrittäjien osaaminen vaikuttaa siihen millaisia 
lopputuotteet ovat, millainen imago yrityksellä on jne. (Rantamäki-Lahtinen 2009).  

 

• Vastuun jakaminen ja ajatusten peilaaminen muiden kanssa yrityksen sisällä ovat 
tärkeitä menestymisen näkökulmasta 
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• Erilaistaminen on kilpailustrategia, jossa asiakas kokee saavansa 
tuotteesta tai palvelusta lisäarvoa, ja on valmis maksamaan siitä 
enemmän kuin kilpailijan tuotteesta. Mikroyrityksille erilaistaminen 
on hyvä mahdollisuus, sillä pienen yrityksen on vaikea kilpailla 
alhaisilla yksikkökustannuksilla. Tämän tutkimuksen tulosten 
mukaan usea yrittäjä arvioi kuitenkin epäonnistuneensa 
erilaistamisessa. Yrittäjien pitäisi pystyä kehittämään tuotteitansa ja 
palveluitansa niin, että asiakas kokisi erilaistamisen tuovan lisäarvoa 
ja siten halua maksaa lisähintaa. Tämä edellyttää yrittäjiltä 
innovointikykyä ja ymmärrystä, mitä ominaisuuksia asiakas 
tuotteissa/palveluissa arvostaa.  

 

• Vastaavasti kustannustehokkuus kilpailustrategian valinneen 
yrittäjän on pystyttävä puristamaan tuotantoprosessit sellaisiksi, että 
kustannukset/tuotettu yksikkö ovat mahdollisimman pienet, vaikka 
asiakkaan haluamasta laadusta ei tingitä. 
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• Sekä liiketoimintaosaaminen, että kyky havaita ja toteuttaa 

mahdollisuuksia ovat yrittäjään kytköksissä olevia 

ominaisuuksia, jotka ovat luonteeltaan melko pysyviä. 

Erityisesti liiketoimintaosaamista voi myös tietoisesti kehittää, 

joskin se vaatii yrittäjältä kiinnostusta ja omaa aktiivisuutta.  

 

• Oman liiketoiminta- ja ammattiosaamisen kehittäminen on 

investointi, joka hyvin todennäköisesti kannattaa pitkällä 

aikavälillä. Se vaatii kuitenkin samalla tavalla panostusta kuin 

muutkin investoinnit.  
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KIITOS! 


