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Strategian jatkuva arviointi avain perheyrityksen menestykseen
SUKUPOLVENVAIHDOKSEN JÄLKEEN
ON UUDEN SANKARIN AIKA
Liisa Niemi tutki kolmen pienen tekstiili-,

ten selviytymisstrategioita. Ratkaisevaa oli se,
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yrittäjä sai rahoittajan vakuuttuneeksi uuden
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Niemi selvitti, kuinka sukupolvenvaihdos

tannuksia, luopui kannattamattomasta tuotanto-
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Perheyrittäjyyteen kasvetaan
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kineet yrityksissään hyvän teknisen osaamisen
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sitoutuminen, ylpeys perheyrityksestä ja itsenäinen päätöksenteko painoivat vaakakupissa
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tyksen vaativan tarvittaessa jatkuvaa toiminnan
kyseenalaistamista. 
Lisätietoja: liisa.niemi@cop.ﬁ
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Requirements Elicitation for
Wide Audience End-Users
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aineeseen kuuluva väitöskirja “Requirements

jäyleisöille. Tästä esimerkkeinä ovat kolmannen
sukupolven matkapuhelinpalvelut ja Digi-tv:n
interaktiiviset palvelut. Tarvemäärittely on nähty
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Miten käyttäjän tarpeita
ymmärretään 3G:n ja Digi-tv:n
aikakaudella?

ja kehittää keskeisenä tutkimustuloksenaan uuden tarvemäärittelymenetelmän – Wide Audience Requirements Elicitation (WARE). Lisäksi tutkimuksessa esitellään kolmiosainen malli tarve-

Nykypäivänä yhä useammat tietojärjestelmäke-

määrittelymenetelmien valintaan eri kehityspro-

hityshankkeet tähtäävät erilaisten palvelujen ja

jekteille. Malli huomioi projektin kehittymisen ja

tuotteiden tuottamiseen erittäin laajoille käyttä-

mukautuu dynaamisesti uusiin tilanteisiin.

Uusi WARE-menetelmä ratkaisee tarvemäärittelyyn liittyviä ongelmia, kun kehitetään

roadmap). Järjestelmän asiakaskenttänä ovat
kaikki Suomen yritysilmoittajat.
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WARE-menetelmän käyttöä tulisi ensisi-
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jaisesti harkita kun käyttäjiä on vaikea tavoittaa
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tehty Suomessa yhteistyössä Digia Oy:n (nyk.
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väitöstutkimuksesta löytyy osoitteesta http://

kanssa. Menetelmä havaittiin toimivaksi, ja yh-

www.tuunanen.ﬁ.

teistyö HS:n Medianetti-projektissa synnytti

Väitöskirja on saatavissa elektronisesta

Helsingin Sanomien strategiselle tietojärjestel-

tietokannasta osoitteessa http://helecon3.hkkk.

mälle kolmevuotisen tuotekehityskartan (ns.

ﬁ/diss/.
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