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BALANCED SCORECARDIN RAKENTAMINEN
CASE: STARTEL OY

Tavoitteet

Tutkielman teoriaosuuden tavoitteena on selvittää kuinka Balanced Scorecard
-malli rakentuu ja toimii. Case-osuuden tavoitteena on rakentaa teorian
pohjalta Startel Oy:lle sen toiminnan tueksi tarkoitettu mittaus- ja ohjausmalli.
Alatavoitteena on kehittää ei-rahamääräisiä mittareita, joita voidaan
hyödyntää Startel Oy:n tulospalkkausjärjestelmässä.
Lähdeaineisto

Lähdeaineistona käytetään strategisia ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä ja
mittaamista käsittelevää kirjallisuutta sekä lehtiartikkeleita. Case-osuuden
aineistona on Startel Oy:stä käyttööni saama kirjallinen materiaali,
dokumentoidut haastattelut ja palaverit.
Tutkielman toteutus

Tutkielman tiedonhankintamenetelminä ovat haastattelut, havainnointi ja
kirjalliset dokumentit. Tavoitteena on yhdessä kohdeyrityksen kanssa
saavuttaa asetetut tavoitteet. En kuitenkaan työskentele yrityksessä, vaan
teen tutkimukseni konsultin roolissa ja toimeksiannon pohjalta.
Tulokset

Projektin aikana Startel Oy:lle on rakennettu koko yrityksen kattava mittarista
ja yksikkökohtaiset mittaristot. Mittaristot sisältävät ei-rahamääräisiä
mittareita, joita voidaan hyödyntää yrityksen tulospalkkausjärjestelmässä.
Avainsanat

Balanced Scorecard
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman aihe, tavoitteet ja rajaus

Työni aihe on Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990- luvun alussa
kehittämä tasapainotettu mittaristo eli Balanced Scorecard (BSC).
Aiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuus, oma mielenkiintoni
aihetta

kohtaan

ja

saamani

toimeksianto.

Case-tutkimukseni

kohdeyrityksenä on Startel Oy.
Teoriaosuuden tavoitteena on selvittää kuinka malli rakentuu ja toimii.
Tarkoitus

on

myös

selvittää

mallin

käyttöä

strategisena

johtamisjärjestelmänä ja sen mittareiden yhdistämistä palkitsemiseen.
Teoriaosuus on tarkoitettu pohjustamaan case-osuutta.

Case-osuuden tavoitteena on luoda Balanced Scorecard -mallin
pohjalta Startel Oy:Ile räätälöity ja sen toiminnan tueksi tarkoitettu
mittaus- ja ohjausmalli. Alatavoitteena on kehittää Startel Oy:n
toiminnan

ohjaamiseen

mahdollisimman

hyvin

soveltuvia

ei-

rahamääräisiä mittareita ja mittareita, joita voidaan hyödyntää Startel
Oy:n tulospalkkausjärjestelmässä. On tarkoitus, että jo Balanced
Scorecard -prosessi ja siitä saatavat väliaikatiedot olisivat Startel
Oy:lle yhtä hyödyllisiä kuin varsinainen lopputulos.
Työssäni en käsittele muita ei-rahamääräisiä suorituskykymittaristoja,
vaan keskityn nimenomaan Kaplanin ja Nortonin luomaan malliin.
Kirjallisuudessa esitettyjä Balanced Scorecardia muistuttavia malleja
ovat esim. Suorituspyramidi ja Maiselin malli (Olve ym. 1998, 26-27).
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Pääpaino tutkielmassani on case-osuudella ja sille asetettujen
tavoitteiden saavuttamisessa.

1.2 Tutkielman rakenne

Johdannon

Balanced

Scorecardin

syntyhistoriaa ja sen perusajatusta eli strategian

muuntamista

tavoitteiksi.

jälkeen

Käyn

esittelen

myös

läpi

lyhyesti

mallin

pohjana

olevat

neljä

eri

näkökulmaa. Kolmannen luvun tarkoituksena on selvittää Balanced
Scorecardin käyttöä Strategisena johtamisjärjestelmänä ja erityisesti
sen käyttöönottoprosessia.

Case osuudessa esittelen case-yritys Startel Oy:n ja sen toimialan.
Käyn läpi tutkimusmenetelmät ja projektin erityistavoitteet Startel Oy:n
kannalta. Viidennessä luvussa käydään läpi Startelin Scorecardin
rakentaminen vaihe vaiheelta. Tarkoitus on myös käsitellä prosessin
aikana ilmenneitä ongelmia ja onnistumisia. Viimeisessä luvussa
tehdään lyhyt yhteenveto tutkimuksesta ja vedetään johtopäätökset.

1.3 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen pohjana on strategisia ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä ja
mittaamista käsittelevä kirjallisuus ja lehtiartikkelit. Teoriaosuus
pohjautuu hyvin pitkälti Kaplanin & Nortonin Balanced Scorecardista
kirjoittamiin lehtiartikkeleihin ja kirjaan. Merkittävä osuus on myös
Olve, Roy & Wetterin teoksella, jossa Balanced Scorecard -ajattelua
viedään eteenpäin ja lähemmäksi käytäntöä Kaplanin ja Nortonin
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mallin

pohjalta.

Empmaosuuden

aineiston

muodostaa

kohdeyritykseltä käyttööni saama kirjallinen materiaali, dokumentoidut
haastattelut ja palaverit.

2 BALANCED SCORECARD

2.1 Mallin tausta ja syntyhistoria

Tämän

päivän

yritysten

toimintaympäristöä

leimaa

kova

ja

kansainvälinenkin kilpailu. Tyypillistä on myös voimakas teknologian
kehittyminen ja nopeasti muuttuvat asiakassegmentit. Näistä seikoista
johtuen yritykset ovat joutuneet siirtämään strategiansa painopistettä
enemmän

laatuun

ja

palveluun.

Yrityksen

on

tunnistettava

asiakkaidensa tarpeet ja kilpailuympäristönsä muutokset nopeasti ja
tarkasti sekä kyettävä vastaamaan niihin. (Smith, 1997, 32)

Kuvio 1: Yrityksen toimintaympäristön haasteita

Jatkuva kehittyminen

Perinteisesti yrityksen strategia luodaan organisaation ylimmillä
tasoilla.

Käytännön

toteutuksesta

vastaa

kuitenkin

alin

eli
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operatiivinen taso. Näiden kahden tason välille muodostuu helposti
kuilu,

jossa

tieto

ei

kulje

kumpaankaan

suuntaan

tarpeeksi

tehokkaasti. Pystyäkseen toteuttamaan strategiaa käytännössä ja
haluttuun

suuntaan

on

ylimmän

johdon

kyettävä

viestimään

tavoitteensa selkeästi ja seurattava niiden toteutumista.

Koko

organisaation on ymmärrettävä ja tunnettava perusstrategia ja
yhteinen tavoite. (Lynch & Cross, 1995, 37-39)
Harvoin yritys kaatuu strategioiden puuttumisen vuoksi, vaan syynä
on juuri

niiden

toteuttamisen

epäonnistuminen.

Norton

viittaa

tutkimukseen, jonka mukaan vain viisi prosenttia työntekijöistä
ymmärtää yrityksen tavoitteet. On myös varsin yleistä, että yritysten
budjetti perustuu edellisen vuoden budjettiin, eikä strategiaan.
(Jokinen, 1999)

Yrityksen johto on perinteisesti seurannut operatiivista toimintaa
laskentatoimen tuottamien lukujen perusteella. Kuitenkaan nämä
luvut eivät yksinään riitä kuvaamaan sitä, kuinka tulos on saatu
aikaan yrityksen operatiivisella tasolla. Jo koko 1900-luvun käytössä
ollutta perinteistä talouden ohjausta, rahamääräisine mittareineen,
kritisoidaan muutoinkin varsin voimakkaasti. (Olve ym. 1998, 17-23,
Lynch & Cross, 1995, 23-24) Menneisiin tapahtumiin ja lyhyen
tähtäimen taloudelliseen menestykseen keskittyvät mittarit eivät riitä
vastaamaan

informaatioajan

kehittyvään

kilpailuun.

Nopeasti

muuttuva toimintaympäristö vaatii kaukonäköisyyttä, ketteryyttä ja
uudenlaisen lähestymistavan: Balanced Scorecardin. (Hoffecker &
Goldenberg, 1994, 5-6, Butler ym. 1997 244-245)
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Tämä uudenlainen lähestymistapa alkoi kehittyä 1988, jolloin Apple
Computer

uudisti

mittausjärjestelmänsä.

Uudessa

mittaristossa

taloudelliset ja operationaaliset mittarit oli tasapainotettu ja siihen oli
lisätty pitkän tähtäimen menestysmittareita. (Hoffecker & Goldenberg,
1994, 6-7) Mittaristo myös yhdisti menestyksen palkitsemiseen.
Robert Kaplan ja David Norton kehittivät ajatusta eteenpäin yhdessä
kahdentoista eri alan yrityksen kanssa.

Kehitettyä järjestelmää

ryhdyttiin kutsumaan Balanced Scorecardiksi. Ensimmäinen artikkeli
aiheesta julkaistiin vuonna 1992 ja kirja 1996. (Kaplan & Norton, 1992
ja 1996a)
Balanced
artikkeleiden

Scorecard
ilmestyttyä.

levisi varsin

nopeasti heti

Leviämistä

on

varmasti

ensimmäisten
edesauttanut

puhtaasti kaupallinen markkinointi ja innokkaat konsultointiyritykset,
yliopistot

ja

korkeakoulut opiskelijoineen.

mittariston

soveltamista

ovat

kokeilleet

Joka

tapauksessa

lukuisat

yritykset

ja

organisaatiot niin Suomessa kuin ympäri maailmaa kukin omalla
tavallaan ja vaihtelevalla menestyksellä.

Balanced

Scorecardin

eli menestystekijä-

tai

tasapainotetun

mittariston perusajatus ei ole mitenkään uusi eikä omaperäinen:
Mallissa kootaan joukosta mittareita tiivis toiminnan kuvaus. Voidaan
puhua jo olemassa olevien teorioiden ja mallien kokoamisesta ja
esittämisestä uudella tavalla. Tätä tapaa ei välttämättä ole syytä
tuomita uudella ismillä rahastukseksi, vaan sillä on myös ansionsa.
Menetelmä antaa muun muassa uusia ja arvokkaita eväitä yrityksen
ohjaamiseen ja perustuu muilta osin seuraaviin tekijöihin:
• lyhytaikaisen ohjauksen yhdistämiseen pitkäaikaiseen visioon
ja strategiaan

10

• neljään tai useampaan eri näkökulmaan
• kolmeen aikaulottuvuuteen
• raha- sekä ei-rahamääräisiin mittareihin
(Olve ym. 1998, 16-17)

Kuvio 2: Balanced Scorecardin perusrakenne

Tiiviin määritelmän löytäminen mittaristolle on vaikeaa, sillä itse
mittaristoa tärkeämpi on sen käyttötapa. Käyttöön liittyvät seuraavat
asiat:
• strategisten suuntaviivojen määrittäminen toiminnan ohjausta
varten
• selkeän kuvan välittäminen kaikille siitä, mitä heidän on
tarkoitus tehdä
• osaamiseen, asiakassuhteisiin ja tietotekniikkaan tehtävien
investointien tulevista tuotoista keskusteleminen
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• tietoisuuden lisääminen siitä, että suuri osa nyt tehtävästä
työstä kasvattaa tuottoja vasta joskus tulevaisuudessa
• tilinpäätöksen

yrityksestä

ulkomaailmalle

antaman

kuvan

täydentäminen
(Olveym. 1998, 5-6)

2.2 Vision ja strategioiden muuntaminen tavoitteiksi

Balanced Scorecardia ei ole tarkoitettu strategian muodostamiseen,
vaan

se

on

ensisijaisesti

jo

olemassa

olevan

strategian

toteuttamisväline. Yrityksellä on siis oltava visio tulevaisuudesta ja
melko selkeä strategia jo Balanced Scorecard -projektiin ryhtyessään.
(Kaplan & Norton 1997, 10)

Kuvio 3: Visio ja siihen vaikuttavat tekijät

(Olve ym. 1998, 55)
“On tärkeää, että yrityksellä on visio, joka pystytään artikuloimaan koko
henkilöstölle. On oltava jonkinasteinen visio siitä mitä yritys on viiden tai kymmenen
vuoden kuluttua. On oltava visio, jota voidaan toiminnassakin hyödyntää. Kasvuyrityksen
visio ja strategia siihen pääsemisestä ovat tärkeitä, vaikka ne osoittautuisivatkin nopeasti
muuttuvassa ympäristössä pian vanhoiksi.Suunta täsmentyy matkan varrella, mutta ilman
päämäärää on vaikea kulkea." Arto Smolander, VTT (Eskola, 1999)

Mallin on tarkoitus selkeyttää visiota ja strategiaa sekä mahdollistaa
strategian muuntaminen selkeiksi tavoitteiksi ja mittareiksi. Mittarit
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voidaan viedä aina prosessitasolle saakka. Tavoitteena on koko
organisaation yhteinen kieli ja keskustelupohja. Työntekijät voivat
näin nähdä oman asemansa kokonaisuudessa ja merkityksensä koko
yrityksen tavoitteen ja vision saavuttamisessa. (Olve ym. 1998, 71)

Kuvio 4: Visiosta mittareiksi

Minne yritys on menossa?
Kuinka sinne päästään?
Missä täytyy onnistua hyvin?
Kuinka mitataan, miten
hyvin onnistutaan?

Taloudellinen
näkökulma

Asiakas
näkökulma

IHketoïmintaprosessit

(Hoffecker & Goldenberg, 1994, 11, mukaillen)
Ei-rahamääräisten

mittareiden

sisältyminen

malliin

liittyy

tarkasteluhorisontin laajentamiseen. Perinteiset rahamääräiset mittarit
kun keskittyvät lähinnä menneisyyden tapahtumiin. Yhdistämällä
rahamääräiset- ja ei-rahamääräiset mittarit saadaan malliin kolme
aikaulottuvuutta: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Näistä juuri
tulevaisuus on se ulottuvuus, joka liittyy vision ja strategian
toteuttamiseen. Yhdistelmä antaa myös tasapainoisemman kuvan
koko yrityksen tuloksesta ja sen muodostumisesta. (Kaplan & Norton
1996a, 38, Newing 1995, 22-23, Smith 1997,35)
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Balanced Scorecard jakaantuu tavallisesti neljään eri näkökulmaan,
joille määritellään tavoitteet ja niiden mittarit. Eräät yritykset ovat
lisänneet

malliin

muitakin

näkökulmia,

esimerkiksi

henkilöstönäkökulman. Näin on syytä menetelläkin, jos henkilöstön
merkitystä halutaan erityisesti korostaa. Muutoin henkilöstöön liittyvät
mittarit voidaan

sisällyttää muihin

näkökulmiin.

Näkökulmajaon

tarkoituksena on viestiä yrityksen strategiaa selkeästi organisaation
joka tasolle. Kun kaikki ovat sisäistäneet strategian, voidaan odottaa
että jokainen toimii sen mukaisesti kohti yhteisiä lyhyen ja pitkän
aikavälin

tavoitteita.

Tavoitteiden

saavuttamista

mittaamalla ja mahdollisesti myös palkitsemalla.

tehostetaan

(Olve ym. 1998, 44,

96-97, Kaplan & Norton 1996a, 31-32)

Balanced Scorecard on siis kokonaisvaltainen, tasapainotettu malli,
joka yhdistää yrityksen strategian operatiivisiin toimintoihin neljän tai
useamman eri näkökulman avulla. Kullekin näkökulmalle määritellään
omat tavoitteet ja niistä johdetut mittarit. Mittarit yhdistetään toisiinsa
siten,

että

kaikki

vuorovaikutussuhteessa

mallin

osa-alueet

keskenään.

ovat

Yrityksen

jonkinlaisessa
tarkastelu

eri

kokonaiskuvan

sen

näkökulmista

ja

toiminnasta.

(Olve ym. 1998, 71) Balanced Scorecardin avulla

aikaulottuvuuksista

antaa

päätösten toteuttajat ymmärtävät helpommin, miten operatiiviset
menestystekijät johtavat taloudellisiin tuloksiin ja yrityksen arvon
kasvamiseen. Tämän perusteella voidaan arvioida esim. investointien
tehokkuutta,

asiakaspalvelun,

henkilöstön koulutuksen kannalta.

tuotteiden

laadun

tai

vaikkapa
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2.3 Mallin näkökulmat ja niiden sisältö
2.3.1 Taloudellinen näkökulma

Kuinka osakkaamme meidät näkevät?

Taloudellisen näkökulman mittarit ovat kaikkien muiden näkökulmien
perustana, huolimatta niihin kohdistuvasta kritiikistä. Taloudellinen
näkökulma mittaa strategian onnistumista taloudelliselta kannalta ja
määrittää toisaalta ne taloudelliset tavoitteet, joihin muilla mittareilla
pyritään.

Eri

näkökulmien

toisiinsa,

päätyen

aina

mittareilla varmistetaan,

mittarit

taloudellisiin

ovat

syy-seuraussuhteessa

mittareihin.

että yrityksen visio,

Taloudellisilla

strategia ja sen

toteuttamiseen valitut keinot lopulta parantavat yrityksen taloudellista
tilannetta. (Kaplan & Norton 1996a, 47, Newing 1995, 23)

Taloudelliset tavoitteet ja mittarit saattavat vaihdella huomattavasti,
riippuen siitä missä elinkaarensa vaiheessa yritys on: Kasvussa,
kasvun tasaantumisvaiheessa vai liiketoiminnan alasajovaiheessa.

Kasvuvaiheessa

eli

tavallisesti

yrityksen

ollessa

elinkaarensa

alkuvaiheessa mittareina käytetään esim. erilaisia kasvua kuvaavia
prosenttilukuja. Yleiset taloudelliset mittarit, kuten sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) tai taloudellinen lisäarvo (EVA) eivät anna oikeaa kuvaa
yrityksen tulevaisuuden taloudellisista päämääristä.(Kaplan & Norton
1996a, 48) Ne soveltuvatkin paremmin kasvun tasaantumisvaiheen
mittareiksi.

Yrityksen

tuotteilla

tai

palveluilla

saattaa

olla

huomattava

kasvupotentiaali. Hyödyntääkseen tämän, yritykset joutuvat tekemään
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huomattavia

taloudellisia

uhrauksia

yrityksen

rakenteisiin

ja

toimintoihin. (Kaplan & Norton 1996a, 48) Satsauksia vaativat mm.
tuotekehitys, jakelu,

markkinointi ja myynninedistäminen.

Näitä

toimintoja varten voidaan myös kehittää aivan oma mittaristonsa.
(Curtis & Ellis, 1997, 12-18) Kasvuvaiheessa yritys joutuu usein
toimimaan jopa negatiivisella kassavirralla. Edellä mainittu pätee
tietyin varauksin myös tutkimuksen kohteena olevaan yritykseen.

Suurin

osa

yrityksistä

toimii

mitä

todennäköisimmin

kasvun

tasaantumisvaiheessa. Yrityksen odotetaan ylläpitävän ja ehkä
kasvattavankin

markkinaosuuttaan vuosittain. Tämä houkuttelee

yritystä investoimaan kasvua ylläpitäviin kohteisiin, kuten kapasiteetin
kasvattamiseen. Tärkeimpänä tavoitteena voidaan tässä vaiheessa
pitää kannattavuuden saavuttamista ja ylläpitämistä. Kannattavuuden
mittaamiseen keskitytään esim. sijoitetun pääoman tuotolla eli
pyritään maksimoimaan investointien rahallinen tuotto. (Kaplan &
Norton 1996a, 49)

Liiketoiminnan

alasajovaiheessa

aikaisemmissa

vaiheissa

tehtyjä

yritys

pyrkii

vähentämään

investointeja.

Investoinneilla

ylläpidetään tarvittavaa kapasiteettia ja niillä on oltava selkeä lyhyen
aikavälin takaisinmaksuaikataulu. Mittareina käytetään kassavirtojen
maksimointia

kuvaavia

tunnuslukuja,

kuten

vähennyksiä

käyttöpääoman tarpeessa. (Kaplan & Norton 1996a, 49-50)
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2.3.2 Asiakasnäkökulma

Kuinka asiakkaamme meidät näkevät?

Tyytyväiset
menestykseen

asiakkaat

ovat

tulevaisuudessa.

avain

yrityksen

Asiakkaisiin

kiinnitetään tänä päivänä yhä enemmän

ja

taloudelliseen
asiakkuuteen

huomiota yrityksissä.

Asiakasnäkökulma onkin myös Balanced Scorecardissa lähtökohtana
tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa.

Määritettäessä asiakasnäkökulman mittareita lähdetään liikkeelle
valitsemalla ne asiakas- ja markkinasegmentit, joilla yritys on
päättänyt kilpailla. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet voidaan selvittää
esim. markkinatutkimuksella. (Newing, 1995, 22) Kun asiakkaiden
tarpeet on kartoitettu kullakin markkinasegmentillä on aika miettiä,
mitä lisäarvoa yritys pystyy heille tuottamaan. Mittareiksi voidaan
saatujen

tulosten

perusteella

valita

esim.

asiakastyytyväisyys,

asiakkaiden pysyvyys, uusasiakashankinta, asiakkaiden tuottavuus tai
markkinaosuus. (Kaplan & Norton 1996a, 26, 63-64)

Päivittäin asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat työntekijät ovat
avainasemassa ja luovat kuvaa yrityksestä. On siis oleellista, että
juuri he ymmärtävät asetetut tavoitteet ja mitä juuri heidän on tehtävä
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun työntekijä ymmärtää asiakkaiden ja
oman merkityksensä koko yrityksen tavoitteen saavuttamisessa, on
hän varmasti motivoituneempi hoitamaan asiakassuhteita.
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Asiakasnäkökulman muita mittareita voivat olla esim. tuotteiden lyhyet
odotusajat ja oikea-aikainen toimitus. Uusilla innovatiivisilla tuotteilla
ja palveluilla saavutetaan myös näkökulman tavoitteita. Mittareiden
avulla

tulisi

voida

seurata

tavoitteeseen

johtavan

prosessin

etenemistä ja tehdä siihen tarvittavia muutoksia. (Kaplan & Norton
1996a, 26,85) Voidaan siis seurata tuloksia prosessin aikana ja
määritellä mitkä osa-alueet toimivat ja mitkä eivät.

2.3.3 Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

Missä meidän täytyy menestyä loistavasti?

Näkökulman tarkoituksena on määrittää tavoitteet ja mittarit sisäisille
liiketoimintaprosesseille siten, että asiakasnäkökulman tavoitteet
voidaan saavuttaa. Yrityksen johdon tehtävänä on selvittää kriittiset
sisäiset prosessit. Näiden prosessien toimivuus on edellytyksenä
asiakkaiden ja osakkeenomistajien tyytyväisyydelle. (Kaplan & Norton
1996a, 26)

Perinteiset

talouden

ohjausjärjestelmät

keskittyvät

ainoastaan

tarkkailemaan jo olemassa olevia prosesseja. Balanced Scorecardin
lähestymistavassa taas lähdetään liikkeelle asiakkaiden tarpeista ja
luodaan uusia tai muokataan vanhoja prosesseja niiden mukaan.
Näkökulman

tavoitteena

ei

esimerkiksi

voi

olla

pelkkä

asiakastyytyväisyyden parantaminen. On lähdettävä liikkeelle siitä
mitä asiakastyytyväisyydellä oikein tarkoitetaan. Tämän jälkeen
voidaan miettiä mitä taitoja työntekijät tarvitsevat parantaakseen
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asiakastyytyväisyyttä ja mitä taitoja heillä jo on. (Kaplan & Norton
1996a, 115)
Sisäisten
osaan:

liiketoimintaprosessien
Innovaatio-,

näkökulma jakaantuu

operaatio-,

ja

kolmeen

jälkimarkkinointiprosessiin.

Prosessit lähtevät asiakkaiden tarpeen havaitsemisesta ja päätyvät
sen tyydyttämiseen. Innovaatioprosessilla on keskeinen asema, sillä
se

mahdollistaa

uusien

tarpeiden

tyydyttämisen uusilla tuotteilla.

havaitsemisen

ja

niiden

Riittävä panostus tutkimukseen,

suunnitteluun ja uusien prosessien kehittämiseen tuo uusia asiakkaita
ja on edellytys menestykselle tulevaisuudessa. Operaatioprosessi
keskittyy

nykyisten

asiakkaiden

tarpeiden

tyydyttämiseen

ja

jälkimarkkinointiprosessi jo toimitetusta tuotteesta tai palvelusta
saatujen kokemusten hyödyntämiseen. (Kaplan & Norton 1996a, 115116)
Kuvio 5: Liiketoimintaprosessien arvoketju
Innovaatioprosessi

Asiakkaiden
tarpeiden
määrittäminei

Analy

Tuote

sointi

kehitys

Operaatioprosessi

Jälkimarkkinointi

Tuotanto > Toimitus

\ Myynnin
MyyntiX jälkeiset
/ palvelut

Asiakkaiden
tarpeet
tyydytetty

(Kaplan & Norton, 1996a, 96)
Prosessit voidaan jakaa myös ydinprosesseihin,

joissa ollaan

tekemisissä asiakkaan kanssa ja niitä tukeviin tukiprosesseihin.
Seuraava kaavio on esimerkki tästä jaottelusta.
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Kuvio 6: Ydin ja tukiprosessit
Jälkimarkkinointi
Tilaus - toimitus
Valmistus
Markkinointi / Myynti
Hankinta
_______________________________________ TUKIPROSESSIT
Tietohallinto____________________________________________
Henkilöstö_____________________________________________
Talous________________________________________________
Toiminnan kehittäminen___________________________________
Johtaminen
YDINPROSESSIT

2.3.4 Oppimisen ja kasvun näkökulma

Voimmeko luoda jatkossakin lisäarvoa?

Neljäs näkökulma käsittää tavoitteet ja mittarit, jotka tähtäävät
organisaation

oppimiseen

ja

kasvuun.

Näiden

tavoitteiden

toteutuminen on edellytyksenä menestymiseen kaikissa kolmessa
edellä kuvatussa näkökulmassa. Oppimisen ja kasvun tekijöitä ovat
työntekijät, tietojärjestelmät ja organisaatiorakenne (Kaplan & Norton
1996a, 146). Huippuhyvään tulokseen tähtäävät strategiat vaativat
panostuksia juuri näihin tekijöihin.
Oppimisen ja kasvun näkökulma erottaa Balanced Scorecardin
useista

perinteisistä

mittausjärjestelmistä.

Malli

painottaa

tulevaisuuteen panostamista, mikä toteutuu investoimalla jatkuvasti
uusiin

välineisiin,

tuotekehitykseen,

ihmisiin

ja

järjestelmiin.
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Painopiste

onkin

pitkän

aikavälin

tuloksissa

ja

lyhytjänteistä

tulosjohtajuutta pyritään välttämään.

2.3.5 Henkilöstönäkökulma

Onko menestyksemme riippuvainen henkilöstöstä?

Henkilöstö on tänä päivänä yritysten kriittinen menestystekijä ja usein
jopa tärkein sellainen. Näin voi olla asian laita esim. tietotekniikkaalan yrityksissä. Osaavaa henkilöstöä on vaikea rekrytoida ja myös
saada pysymään yrityksen palveluksessa. Tämä vaatii panostuksia
palkkaukseen,

koulutukseen

ja

työviihtyvyyden

lisäämiseen.

Henkilöstö voi näin olla sekä merkittävin kulu- että omaisuuserä.
Henkilöstön

merkityksen

korostuminen

näkyy

myös

esim.

henkilöstötilinpäätösten laatimisen yleistymisestä.

Useimmiten

yritykset

valitsevatkin

mittaristonsa

viidenneksi

näkökulmaksi juuri henkilöstönäkökulman. Henkilöstönäkökulmassa
voidaan

mitata

esim.

henkilöstön

osaamista,

ikä-

ja

sukupuolijakaumaa, henkilöstön vaihtuvuutta ja työkokemusta. (Olve
ym. 1998, 240) Erillistä henkilöstönäkökulmaa ei kuitenkaan Kaplanin
ja Nortonin mielestä välttämättä tarvita, koska se sisältyy oppimisen ja
kasvun
halutaan

näkökulmaan.
erityisesti

Mikäli

henkilöstön

korostaa,

on

merkitystä

kuitenkin

henkilöstönäkökulman

sisällyttäminen mittaristoon perusteltua.

Yrityksen tulee harkita tarkkaan onko neljä näkökulmaa sisältävä
perusmittaristo sille soveltuvin vai tulisiko sitä muokata sopivammaksi.
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Tämä voi tapahtua joko lisäämällä näkökulmia tai muuttamalla niiden
sisältöä.(Wahlström, 1998, 56) Mittariston selkeyden kannalta on
parempi välttää liian monen näkökulman mukaan ottamista ja
näkökulmien sisältöä muutettaessa voi kadota mallin alkuperäinen
idea.

3 BALANCED SCORECARD STRATEGISENA JOHTAMISVÄLINEENÄ

3.1 Mittaristosta johtamisjärjestelmäksi

Kaplanin ja Nortonin alkuperäinen versio Balanced Scorecardista oli
lähinnä mittaristo, jossa rahamääräisiä mittareita täydennettiin eirahamääräisillä. Tänä päivänä mittariston kehittäjät näkevät sen
paremminkin strategisena johtamisjärjestelmänä. Myös käytäntö on
osoittanut,

että

yritykset

hyödyntävät

Balanced

Scorecardia

useimmiten strategisessa johtamisessaan (Kaplan & Norton 1996b,
75, Butler ym. 1997, 244).

Simonsin (1995,5) mukaan toiminnan ohjaus- ja kontrollijärjestelmillä
tarkoitetaan

muodollisia,

toimintaohjeita,

joita

informaatioon
johtajat

perustuvia

käyttävät

rutiineja

ylläpitääkseen

ja
tai

muuttaakseen organisationaalisten toimintojen malleja. Ne ovat myös
työkaluja liiketoimintastrategioiden implementoinnissa. Simons jakaa
kontrollijärjestelmät
diagnostiseen

uskomus-,

järjestelmään

(mt,

rajoitus,157-159).

interaktiiviseenNäistä

ja

Balanced

Scorecard liittyy mielestäni kahteen viimeksi mainittuun, ja eniten
siinä on interaktiivisen järjestelmän piirteitä. Kontrollijärjestelmistä on
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kirjoittanut myös mm. Merchant (1998) ja niistä löytyy yhteneviä
piirteitä Balanced Scorecardiin.

Perinteisen

rahamääräisiin

johtamisjärjestelmän

mittareihin

korvaaminen

Balanced

perustuvan
Scorecardilla,

ei

kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Voidaan myös kysyä onko se
aina edes tarpeen, ottaen huomioon esim. yrityksen koko tai sen
kulloinenkin tilanne. Balanced Scorecard saatetaan todeta liian
raskaaksi järjestelmäksi ja päätyä jatkamaan kuten ennenkin tai ottaa
käyttöön vastaava, mutta kevyempi järjestelmä. Mallia kritisoidaan
myös mm. eri sidosryhmien puutteellisesta huomioon ottamisesta
(Atkinson ym. 1997, 26).

Mallin käyttöönotto vaatii yrityksiltä sitoutumista, innovatiivisuutta ja
ennen kaikkea motivaatiota uuden lähestymistavan omaksumiseen.
Muutosvastarintaa ja alkuhankaluuksia esiintyy varmasti ainakin
jossain määrin, kuten Vaivio (1995, 13-14) ei-rahamääräisiä mittareita
käsittelevässä lisensiaattityössään toteaa. Balanced Scorecardia ei
tulisikaan

käyttää

kontrollin

lisäämiseen

ylhäältä

päin,

vaan

pikemminkin johdon ja työntekijöiden välisenä vuorovaikutteisena
ohjausjärjestelmänä (vrt. Simons, 1995, 157). Vuorovaikutteisuus,
ymmärrettävät
mahdollisuus

ja

havainnollistetut

osallistua

mallin

mittarit,

kehittelyyn

sekä

henkilöstön

vähentävät

varmasti

vastarintaa. Henkilöstö kokee näin mallin omakseen ja pitää sitä
tärkeänä.

Pitkän

aikavälin

strategian

linkittämiseen

lyhyen

aikavälin

toimenpiteisiin, on kuitenkin mitä ilmeisimmin ollut yrityksissä tarvetta
ja halukkuutta. On myös haluttu tehdä strategia ymmärrettäväksi
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kaikilla organisaation tasoilla eli luoda yhteinen kieli ja yhteiset
päämäärät. Samoin on haluttu laajentaa tarkasteluhorisonttia eli
siirtyä

menneisyyden

tapahtumien

mittaamisesta

tulevaisuuden

mahdollisuuksien kartoittamiseen. (Olve ym. 1998, 40-41)

Kaiken edellä mainitun

huomioon

ottava

Balanced

Scorecard

vaikuttaa siis hyvältä lähtökohdalta yrityksen johtamisjärjestelmän
kehittämiseen

tämän

päivän

vaatimuksia

vastaavaksi.

Kehittämisprosessi käydään läpi vaiheittain seuraavaksi.

3.2 Mittariston rakentamisprosessin kulku

Kuvio 7: Prosessin kulku
Mittariston luominen
Kehitetään Balanced Scorecard
Selkiytetään visio ja ollaan siitä
Yhtä mieltä.
oppiminen
©Strateginen
Vhriistetään mittaristo
mittarista johtamis
int
Yhdistetään
prosessiin.
• kuukausittainen seuranta
• strateginen suunnittelu

i

©Viestintä
Viestitään
Viestitään visio kalkille

M

Organisaation tasoille

©Sitoutuminen
/Liitetään
iitetään mittaristo
mittar
paikitsemisjärjestelmään

(Kaplan & Norton 1996b, 77-79, mukaillen)
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3.2.1 Toimialan, sen kehityksen ja yrityksen aseman määrittäminen

Prosessi lähtee liikkeelle toimialaan ja yrityksen asemaan liittyvien
pohjatietojen hankinnasta. Tämä voidaan tehdä haastattelemalla
yritysjohtoa.

Samalla

muokataan

yhteistä

näkemystä

lähiajan

kehityksestä ja pohjustetaan prosessin seuraavaa vaihetta eli vision
ja strategioiden määrittämistä tai selkeyttämistä. Haastatteluissa on
myös tärkeää saada mahdollisimman monipuolinen kuva yrityksestä
ja

sen

edellytyksistä.

mahdollisimman

monia

On

hyvä

yrityksen

jos

haastatellut

toimintoja,

mieluiten

edustavat
kaikkia.

Haastattelut kannattaa dokumentoida ja kartoittaa erityisesti toisistaan
poikkeavia käsityksiä tärkeistä asioista. (Olve ym. 1998, 51-54)

Prosessiin osallistuvan ryhmän laajuudesta on yrityksissä ollut
monenlaisia käsityksiä. Eräät yritykset näkevät koko henkilöstön
sitouttamisen uhkana, koska strategiat sisältävät liikesalaisuuksiksi
luokiteltavia arkaluontoisiakin asioita. (Kaplan & Norton, 1993, 138)
Yrityksissä saatetaan myös pelätä kauaskantoisten strategisten
päämäärien sekoittavan ja häiritsevän henkilöstön keskittymistä
päivittäisiin toimintoihin. Kaplan ja Norton painottavat kuitenkin
mahdollisimman monen osallistujan mukanaoloa prosessissa ja
yhteisymmärryksen

saavuttamista.

Mikäli

asioiden

välisistä

yhteyksistä ei saavuteta yksimielisyyttä, on vaarana koko prosessin
kaatuminen.
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3.2.2 Vision selventäminen

Balanced Scorecardin lähtökohtana on yrityksen visio tai liikeidea.
Visiolla tarkoitetaan yrityksen toivottua tulevaa tilaa, joka on jollain
tavoin parempi kuin nykyhetki. Vision tarkoitus on ohjata koko
organisaatiota kohti sitä. Vision tulee olla tarpeeksi haastava, mutta ei
mahdoton saavuttaa. Onkin selvitettävä löytyykö yritykseltä selkeää
visiota ja onko sen suunta oikea. Mikäli varsinaista visiota ei ole,
voidaan

tässä

vaiheessa

laatia

sellainen.

Vision

laatimiseen

vaikuttavat mm. ympäristö, ydinosaamisalueet ja tekninen kehitys.
(Olve ym. 1998, 43-44, 57-58) Esimerkiksi tietotekniikan kehityksellä
voi olla suuri vaikutus yritykseen ja sen toimialaan. Tämä pitää
paikkansa juuri tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä.

Vision

selventäminen

voidaan

aloittaa

ylimmän

johdon

tiimityöskentelyllä. Tiimityöskentelyn aikana yrityksen visio muodostuu
tai jo olemassa oleva visio selkenee. Tämä onkin varsin oleellista,
sillä ellei visiota pystytä esittämään selkeästi viestittävässä muodossa
on

sitä

varsin

työlästä

toteuttaa.

Tärkeää

on

myös

vision

selventämiseen osallistuvien yksimielisyys lopputuloksesta. Kaikkien
on siis oltava matkalla samaan suuntaan. (Kaplan & Norton 1996a,
10-12, 1996b 75-76)

3.2.3 Näkökulmien valinta ja vision suhteuttaminen niihin

Näkökulmia voi olla joko alkuperäisen mallin mukaiset neljä tai
useampia.

Joidenkin

yritysten

käyttämää

viidettä,

eli

26

henkilöstönäkökulmaa ei välttämättä tarvita, koska sen voidaan
katsoa sisältyvän prosessi- ja oppimisnäkökulmaan. Perusmallin
mukaiset neljä näkökulmaa eivät edes välttämättä aina ole strategian
kannalta ainoat oikeat. Organisaation tavoitteiden toteuttamiseen
voidaan tarvita myös muita näkökulmia. Näkökulmien tulee nivoutua
toisiinsa siten, että eri näkökulmien välillä toimii syy-seuraussuhde.
Esim.

oppimisnäkökulman

kehittäminen

täytyy

näkyä sisäisten

prosessien paranemisena ja siten lisäarvona asiakkaille. Lopulta
vaikutuksen tulee näkyä taloudellisessa näkökulmassa. (Olve ym.
1998, 57)
Vaiheen

toisena tavoitteena

on

vision

konkretisointi

valittujen

näkökulmien avulla. Kokonaisvisio puretaan osiin ja suhteutetaan
valittuihin näkökulmiin. Vision jakaminen näkökulmiin edesauttaa
tasapainon löytämistä eri näkökulmien välillä. Tämä onkin Olven,
Royn ja Wetterin mukaan Balanced Scorecard -mallin erityinen piirre.

3.2.4 Yleisten strategisten tavoitteiden muotoilu

Strategia kytkee yhteen yrityksen vision ja päivittäisen toiminnan
ohjauksen. Strategia kuvaa
Balanced

Scorecard

on

siis keinoja, joilla visio toteutetaan.
lähinnä

yrityksen

strategioiden

selventämiseen ja toteuttamiseen tarkoitettu työkalu. Mallin avulla
visio puretaan konkreettisiksi strategioiksi ja edelleen mittareiksi, jotka
koko

organisaatio

strategioista

ymmärtää ja

saavutetaan

myös

yksimielisyys

samaistuu

niihin.

neuvottelemalla,

Kun
niihin

Kaplanin ja Nortonin mielestä myös sitoudutaan. (Kaplan & Norton
1996a, 10-12, 1996b 75-76)
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Hyvin toteutetun Balanced Scorecardin tulisi olla kuvaus yrityksen
strategiasta,

joka

on

muunnettu

konkreettisiksi

mittareiksi

ja

tavoitteiksi. Strategisia tavoitteita voidaan muotoilla esim. pyytämällä
vaiheeseen osallistuvia henkilöitä kuvaamaan niitä asioita, joiden
toteutuminen johtaa toivottuun visioon. Kuvatut asiat jaotellaan sen
jälkeen eri näkökulmiin. (Olve ym. 1998, 57) Täytyy muistaa ettei
Balanced Scorecard ole tae vision ja strategian menestyksellisyydelle.
Mallin vahvuutena onkin Olven, Royn ja Wetterin käsityksen mukaan
itse prosessi, joka konkretisoi ja juurruttaa yrityksen vision ja
strategian.

3.2.5 Kriittisten menestystekijöiden määrittäminen

Tässä

vaiheessa

pohjalta

määritetään

kriittisimmät

edellä

menestystekijät.

käsiteltyjen
Mittariston

strategioiden
tulee

linkittyä

suoraan liiketoimintastrategioihin tunnistamalla niiden saavuttamisen
kannalta

keskeisimmät

menestystekijät.

menestystekijöitä ei johdolla ole selkeää

Ilman

kriittisiä

kuvaa liiketoiminnan

tavoitteista, joiden toteutumista tulisi edistää päätöksenteolla. Vaihe
voidaan toteuttaa ryhmäkeskustelulla, jossa valitaan yhteisesti esim.
viisi

strategian toteuttamisen kannalta tärkeintä menestystekijää.

Valitut menestystekijät ovat pohjana avainmittareiden määrittämiselle.
(Olve ym. 1998, 65).

Ennen mittareiden määrittämistä on menestystekijät sovitettava
yhteen sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Menestystekijät
sovitetaan yhteen vertikaalisesti asettamalla ne tärkeysjärjestykseen.
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Horisontaalinen

yhteensovittaminen

tarkoittaa

sitä,

että

menestystekijöillä on luonteva yhteys eri näkökulmien välillä. On
myös varmistettava, etteivät menestystekijät toimi toisiaan vastaan.
(Olve ym. 1998, 65-66)

3.2.6 Mittareiden kehittäminen, valinta ja sovittaminen organisaatioon

Mittareiden kehittämisessä on apuna esim. aivoriihi, jossa voidaan
ideoida vapaasti.
valitaan

Riihen tuloksena syntyneistä perusmittareista

myöhemmin

käyttökelpoisimmat.

Haasteena on

löytää

kytkennät ja tasapaino valittujen näkökulmien eri mittareiden välille.
On huomioitava niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin tavoitteet ja
saavutettava tasapaino niiden välillä. Mittareiden ei tule johtaa
osaoptimointiin, vaan niiden on tuettava koko yrityksen visiota ja
strategiaa. (Olve ym. 1998, 66-67)

Mittareiden sovittamisessa organisaatioon on kyse siitä, kuinka alas
viedään

mittaaminen

organisaatiossa.

Tähän

vaikuttaa

esim.

organisaation koko. Mittarit on vietävä niin alas, että organisaatiossa
saadaan konkreettinen käsitys vision ja strategioiden vaikutuksesta
päivittäiseen työntekoon. Organisaatio on harvoin niin pieni, ettei
minkäänlaista

sovittamista tarvita.

(Olve

ym.

1998,68)

Tässä

yhteydessä törmätään samoihin ongelmiin kuin valittaessa prosessiin
osallistujia.

Jos

mittarit päätetään viedä

organisaatiossa, on

mahdollisimman alas

myös päätettävä milloin uudet osallistujat

otetaan mukaan prosessiin, elleivät he ole olleet mukana alusta
saakka.
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3.2.7 Tavoitteiden asettaminen ja liiketoiminnan suunnittelu

Yrityksen on asetettava jokaiselle mittarille sekä pitkän että lyhyen
aikavälin

tavoitteet.

Tavoitteita

tarvitaan

toiminnan

jatkuvaan

kontrolloimiseen. Mikäli tavoitteet eivät toteudu on syytä ryhtyä
välittömästi

toimenpiteisiin.

Tässä

vaiheessa

sovitaan

myös

tavoitteiden asettamisen ja tulosten mittaamisen vastuujaosta. On
löydettävä vastaukset kysymyksiin: Miten, missä, kuinka usein ja kuka
tekee mitäkin? (Olve ym. 1998, 69)

Liiketoiminnan

suunnittelu

pitää

sisällään

toimintasuunnitelman

laatimisen. On määritettävä toimenpiteet, valittava vastuuhenkilöt ja
tehtävä aikataulu, jotka varmistavat rakennetun mallin toimivuuden.
Toimintasuunnitelma

on

mittareiden

ohella

tärkein

seurannan

pohjatieto. (Olve ym. 1998, 70)

3.2.8 Balanced Scorecardin ylläpito

Toimiakseen
Scorecard
raportoinnin

dynaamisena ja innostavana työkaluna
vaatii

jatkuvaa

seurantaa.

yksinkertaistamista

kehittämistä tiedonkeruuseen.

ja

Tämä

taas

sopivien

Atk-ratkaisu

riippuu

Balanced
edellyttää

atk-ratkaisujen
hyvin

paljon

yrityksen koosta ja mahdollisuuksista investoida ratkaisuun. Kaplan
varoittaakin korostamasta liikaa tietotekniikkaa; Kynällä ja paperillakin
pärjää, ainakin periaatteessa (Vihma, 1998, 47).
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On myös tärkeää, että mallia käytetään jokapäiväisessä johtamisessa
organisaation kaikissa osissa. Tavoitteena on, että mallista tulee
luonteva osa jatkuvaa seurantaa ja ohjausta, jolloin siitä saadaan
kaikki hyöty irti. Tärkeää on myös kyseenalaistaa jatkuvasti etenkin
lyhyen aikavälin mittareita ja vaihdettava ne tarpeen tullen.

Seuraavassa

taulukossa

yksinkertaistetussa

ja

on

vielä

kertauksena

havainnollisessa

koottu

muodossa

yhteen

mittariston

laatimisprosessi. Sen mukaisesti on helppo edetä vaiheesta toiseen.

Kuvio 8: Yleiskuva prosessin etenemisestä
Visio
Mikä on tulevaisuuden visiomme?

(Olve ym. 1998, 44)
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3.3 Mittarit ja palkitseminen

Se mitä mitataan, tehdään paremmin. Se mitä mitataan ja palkitaan, tehdään vielä paremmin.

Usein toiminnan parantamiseksi riittää siis jo Balanced Scorecardin
rakentaminen ja sen monipuoliset mittarit.

Kun pyritään vielä

parempiin tuloksiin, voidaan malliin liittää palkitseminen. (Kaplan &
Norton

1996a)

Esimerkiksi

kannustepalkkioiden
toimitusjohtajan

mukaan

eräs

öljy-yhtiö

ainoana
korvausten

käyttää

mittaristoa

laskuperusteena.

Yhtiön

nivominen

mittaristoon

on

auttanut muovaamaan yhtiön strategiansa mukaiseksi ja tuottaa siten
sekä kilpailuetua että tulosta. ( Kaplan & Norton 1996b, 81 , Kaplan
1996)

Kun palkitsemisjärjestelmä kytketään mittaristoon, on mittareiden
valinnassa

käytettävä

harkintaa.

Vaikka

järjestelmä

tuntuukin

kiinnostavalta ja tehokkaalta liittyy siihen myös vaaratekijöitä. On
nimittäin mahdollista, että asetetut tavoitteet kyllä saavutetaan, mutta
laiminlyödään jokin tärkeä asia, jota ei ole huomattu
Mittaamatta jätetyn asian hoitumista on

mitata.

myös saatettu pitää

itsestäänselvyytenä. Eli mitä mittaat, sitä myös saat. (Olve ym. 1998,
103) On siis valittava mittaristoon oikeat mittarit ja varmistuttava siitä,
että yrityksellä on pätevät ja luotettavat tiedot valitsemistaan
mittareista. Täytyy myös varmistua, ettei tavoitteiden saavuttamisen
tavoilla ole odottamattomia seurauksia. (Kaplan & Norton 1996b, 81)
Yleensä yritykset määrittävät yksiköittäin palkkioiden

perustana

oleville päämäärille painoarvot ja laskevat korvauksen sen mukaan,
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missä

määrin

kukin

päämääristä toteutui.

Tämä

mahdollistaa

huomattavat palkkiot, vaikka vain muutamat päämäärät toteutuisivat
erinomaisesti, muiden jäädessä alle tavoitteen. Parempi ratkaisu olisi
asettaa vähimmäistaso, joka strategisten mittareiden osalta on
saavutettava. Mikäli suoritus jäisi jonain kautena yhdenkin mittarin
vähimmäistason alapuolelle, ei palkkioita maksettaisi lainkaan. Tämä
kannustaisi yksiköitä pyrkimään tasaisempiin suorituksiin lyhyen ja
pitkän aikavälin päämäärien osalta. (Kaplan & Norton 1996b, 81-82,
Kaplan 1996, 7-8)

Kun mittarit viedään aina yksilötasolle saakka, voidaan niitä käyttää
myös

henkilökohtaisen

palkitsemisessa

on

palkitsemisen

pohdittava

menestyksestä vai

Balanced

perustana.

palkitaanko

Scorecard-

Yksilöiden

lyhyen

ideologian

aikavälin
mukaisesti

pitkäjänteisestä työstä. Herää myös kysymys, onko pelkkä yksilöiden
palkitseminen mielekästä, vai tulisiko palkkiot kytkeä vain ryhmä tai
osastotasolle. Mittaamiseen ja palkitsemiseen liittyy myös oikean
palkkiokynnyksen

löytäminen.

Liika

haasteellisuus

johtaa

turhautumiseen ja helppous taas lisää esim. osaoptimoinnin riskiä.
(Olve ym. 1998, 129-130)

4 CASE: STARTEL OY

4.1 SanomaWSOY -konserni

Startel Oy kuuluu SanomaWSOY -konserniin, joka on Pohjoismaiden
suurin listattu viestintäalan konserni. Yhtiö kustantaa lehtiä ja kirjoja
sekä harjoittaa sähköistä viestintää. Konserni syntyi toukokuussa
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1999, kun Helsinki Media, Sanoma Osakeyhtiö ja WSOY sulautuivat.
SanomaWSOY:n tavoitteena on olla kehityksen kärjessä kulkeva
dynaaminen

viestintäyhtiö,

joka

perustaa

toimintansa

konserniyhtiöiden parhaisiin perinteisiin, (www.sanomawsoy.fi, 1999)

Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiön kasvutavoitteet kohdistuvat uusiin
liiketoimintoihin
painopiste

on

ja

kansainvälistymiseen.

televisiotoiminnan

ja

Kotimaan

kehityksen

verkkoviestinnän

uusissa

tuotteissa. SanomaWSOY-konsernin liikevaihto on yli seitsemän
miljardia

markkaa

ja

henkilöstön

määrä

(www.sanomawsoy.fi, 1999)

Kuvio 9: SanomaWSOY:n organisaatiorakenne
Sanoma-WSOY Oyj

Toimitusjohtaja
Jaakko Rauramo

sijainen
Antero Säjota

Hallintoja tatous
Aarno Heinonen

Lakiasiat ja suunnittelu
Kerstin Rinne
Rahoitus ja sijoitus
Nils Itkonen

Helsinki Media
Company Oy

Toimitusjohtaja
Tapio Kaihoja

Kehitys

sijainen

Pekka Jaakola

EijaAilasmaa

Sjoittajasirteet
ja konsemiviestinta

Osakeyhtiö

Raija Kariota

Toimitusjohtaja
Seppo Kievari

sijainen
Martti qares
Werner Söderström
Osakeyhtiö

Pääjohtaja
Antero Sajóla

sijainen
Jorma Kaimk?

Rautakirja Oyj

Toimitusjohtaja
Hannu Syrjänen

(www.sanomawsoy.fi, 1999)

noin

12000.
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Sanoma Osakeyhtiö

Sanoma Osakeyhtiö on Suomen johtava korkeatasoisesti toimitetun
tiedon tuottaja ja välittäjä. Se kustantaa Pohjoismaiden suurinta
päivälehteä Helsingin Sanomia, Suomen suurinta iltapäivälehteä
llta=Sanomia ja Taloussanomia. Yhtiön toiminta perustuu journalismin
parhaisiin

perinteisiin

ja

se

Kustannustoiminnallaan

pyrkii

vahvaan

osaamiseen.

edistämään

yhteiskunnallista

oikeudenmukaisuutta, mielipiteenvapautta, kehitystä ja hyvinvointia.
(www.sanoma.fi, 1999)

Kuvio 10: Sanoma Osakeyhtiön organisaatiorakenne
Hallituksen puheenjohtaja
3. Rauramo

I

Toimitusjohtaja
S. Kievari
HALLINTO JA TALOUS
Varatoim.joht. M. Ojares
Päälakiini« V-P Elonen
Talouspäällikkö E. Rinta
Materiaalitoimenjohtaja P. Puolakka

i
HELSINGIN SANOMAT
Kustantaja. S. Kievari
Vastaava päätoim. J. Virkkunen
Päätöin. R. Meriläinen
Päätöin. H. Savela
Tuotantojoht. S. Nuutinen
Markk.joht. P. Soini

4

f
ILTA-SANOMAT
Vastaava paätoim.
V-P Koljonen
Paätoim. H. Savola
Markk.joht. P. Harju

STARTEL OY
Toim.joht. А-P Pietilä
Markk.joht. T. Junge II

i
HELSINGIN SANOMAIN LEHTIPAINO
Tuotantojoht. P. Salmin

LEUONAJAKELU OY
Toimitusjoht. T. Savolainen

TALOUSSANOMAT
Vastaava paätoim.
А-P Pietilä
Uutispäätoim.
M. Hurmeranta

1

KYMEN LEHTIMEDIA OY
Toim.joht. A. Mäkelä

LEHTIKUVA OY
Toimitusjoht. 0. Ahlfors

ESMERK OY
Toim.joht. 1. Räsänen

(www.sanoma.fi, 1999)

4.2 Startel Oy: n esittely

Startel Oy on Sanoma Osakeyhtiön ja TS-Yhtymä Oy:n omistama
kustannusyhtiö, jonka tuotteet muodostavat Suomen oloissa täysin
uudentyyppisen mediakokonaisuuden. Sanoma Osakeyhtiö omistaa
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Startel Oy:stä 90 prosenttia ja TS-Yhtymä Oy 10 prosenttia.
(www.sanoma.fi, 1999)
Startel Oy on taloustiedon tavaratalo, johon kuuluvat yli kymmenen
vuotta toiminut Uutistoimisto Startel sekä 18.11.1997 ilmestymisensä
aloittanut

Taloussanomat

ja

sen

internet-versio

Verkko-

Taloussanomat. (www.sanoma.fi, 1999)

Perustamisvuotenaan Startel Oy keskittyi yhtiön perustamistoimiin,
organisaation
kouluttamiseen,

rakentamiseen,
sähköisten

henkilökunnan

palvelujen

ja

hankintaan

ja

taloussanomalehden

yhteistoiminnan luomiseen sekä Taloussanomien ja verkkolehden
perustamiseen. Startel Oy:n liikevaihto 1.7. - 31.12.1997 oli 11,4
miljoonaa markkaa, josta 8,3 miljoonaa tuli sähköisistä palveluista ja
3 miljoonaa ilmoitustuotoista. Liiketappio, 18,9 miljoonaa, johtui
yrityksen ja erityisesti Taloussanomien perustamiskustannuksista.
(Sanoma Osakeyhtiön vuosikertomus, 1997)

Vuosi

1998 oli Startel Oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Kokonaisuutena Startel Oy:n tulos myös vuonna 1998 oli odotetusti
tappiollinen. Liikevaihto oli noin 39 miljoonaa markkaa ja liiketappio
63 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta 17 miljoonaa tuli sähköisistä
palveluista ja uusmediasta. Kannattavuuden uskotaan kohentuvan
nopeasti sähköisten palvelujen kysynnän kasvaessa. Yhtiö panostikin
voimakkaasti
kehittämiseen,

sähköisten

taloustietopalvelujen

(www.sanoma.fi,

1999,

tuotantoon

Sanoma

ja

Osakeyhtiön

vuosikertomus, 1998)

Startel Oy osti maaliskuussa 1999 yritysjohdon informaatiopalvelujen
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tuottajan Esmerk Oy:n. Esmerk tuottaa asiakkaan tarpeen mukaan
koostettuja

uutismuistioita

yli

tuhannesta

tietolähteestä

ympäri

maailmaa, (www.sanoma.fi, 1999)

Toukokuussa

1999

Startel

Oy

hankki

osuuden

ruotsalaisesta

Ecovision AB :sta. Startel Oy:n omistusosuus Ecovision AB:sta on
25,5 % osakkeista ja 30,5 % äänistä. Ecovision AB on ruotsalainen
talousuutisia

ja

finanssidataa

tuottava

talousuutistoimisto

ja

ohjelmistotalo. Startel Oy:n ja Ecovision AB:n välinen omistuksellinen
ja toiminnallinen yhteistyö tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia molempien
yhtiöiden

toiminnan

kehittämiseksi

ohjelmistokehityksen,
hankinnan,

mm.

yhteisen

tietoliikenneyhteyksien,

tuotteistuksen

ja

informaation

asiakaskontaktien

kautta.

(www.sanoma.fi, 1999)

Startel Oy:n palveluksessa oli vuoden 1998 lopussa 93 vakinaista tai
määräaikaista

henkilöä.

Hallinto-,

laki-,

talous-,

levikki-,

ja

painopalvelut yritys on ostanut Sanoma Osakeyhtiöltä. Henkilökunnan
palkkauksessa noudatetaan tulospalkkausta, jossa huomioidaan
yhtiön tuloskehityksen ohella henkilökohtaiset saavutukset. (Sanoma
Osakeyhtiön vuosikertomus, 1998)

UUTISTOIMISTO

Uutistoimisto Startel on erikoistunut finanssialan

ammattilaisille

tarkoitetun talousinformaation välittämiseen. Sen päätuotteet ovat
reaaliaikaisten
seurantaan

talousuutisten

kehitetty

lisäksi

InfoScreen,

erilaisten

noteerausten

analysointityökalu

InfoChart,

salkunhallintaohjelmisto DigiPort sekä pörssin seurantaan räätälöity
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työasema InfoDesk. (www.sanoma.fi, 1999)

LEHTI

Taloussanomat on viisipäiväinen taloussanomalehti, joka ilmestyy
painettuna ja sähköisenä versiona tiistaista lauantaihin. Lehden etuna
kilpailussa on vahvan toimituksellisen sisällön lisäksi varhaisjakelu.
Lisäksi lauantain lehti on käännettävissä kotiosoitteeseen ja se
voidaan tilata myös erikseen, (www.sanoma.fi, 1999)

Taloussanomat on ulkomaisen aineiston osalta yhteistyössä Financial
Timesin ja Bridge Information Systemsin kanssa. Uutisyhteistyötä
tehdään

myös

uutistoimisto

Bloombergin

kanssa.

Kotimaassa

keskeisin yhteistyökumppani on Tieto Oyj. (www.sanoma.fi, 1999)

Taloussanomien tavoitteena on kohota tasavertaiseksi kilpailijaksi
markkinoita

tähän

asti

hallinneelle

Kauppalehdelle

ja

pitkällä

aikavälillä nousta sisällön painoarvolla, levikillä ja ilmoitustuotoilla
mitattuna maan johtavaksi taloussanomalehdeksi. Uutena tuotteena
Taloussanomat

joutuu

ilmoitusmarkkinoille.

raivaamaan

Lehden

tietään

odotetaankin

tilaaja-

ja

muodostuvan

kannattavaksi vasta muutaman vuoden aikavälillä, (www.sanoma.fi,
1999)

Huhtikuussa 1999 Taloussanomilla oli keskimäärin noin 20.000
tilaajaa ja yksityistalouteen

keskittyneellä

lauantainumerolla

keskimäärin noin 30.000 tilaajaa, (www.sanoma.fi, 1999)
VERKKOLEHTI

oli
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Verkko-Taloussanomat on paljon enemmän kuin vain pelkkä painetun
lehden

sähköinen

versio.

Se

päätettiinkin

muuttaa

pääosin

maksulliseksi vuoden 1999 alkupuolella. Päivän lehdessä julkaistun
aineiston

lisäksi

Verkko-Taloussanomista

löytyy

taustoittavia

artikkeleita sekä linkkejä lisätietojen hankinnan helpottamiseksi.
(www.sanoma.fi, 1999)

Kuvio 11: Starte! Oy:n Balanced Scorecard -yksiköt ja vastuuhenkilöt

Startel Oy
TJ Antti-Pekka
Pietilä

Markkinointi
yhteiset

Kehitys
Mikko Vuorikoski

Tom Jungell

Levikki
Reino Paavola

Ilmoitusmarkkinointi

Uutistoimisto
Startet

Uma Pihlaja

Atte Rantanen

Toimitus
Tapani Pilzen

4.3 Toimiala ja sen kehitys sekä Startelin asema

Startel

Oy:n

toimii

kahdella

liiketoiminta-alueella.

Nämä

ovat

sähköisten taloustietopalvelujen tuottaminen ja myynti sekä painetun
taloussanomalehden kustantaminen. Startel Oy:n asiakkaat ovat
kahdella taloustiedon päämarkkinalla, jotka ovat reaaliaikainen ja
päivitetty finanssidatan ja talousuutisten markkinat. Näillä markkinoilla
kysyntä

kohdistuu

laadukkaaseen,

nopeaan,

syvälliseen,
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analyyttiseen ja selkeästi esitettyyn tietoon. Tiedon käyttäjät etsivät
siis hyötytietoa jota he voivat käyttää hyväkseen ja pyrkivät
välttämään informaatiotulvaa, joka ei lisää tietämistä ja asioiden
ymmärtämistä. Haasteena on tiedon muuttaminen lukijalähtöisesti
uutiseksi, josta se edelleen muuttuisi hyötytiedoksi. Taloustiedon
markkinoiden

odotetaan

useista

syistä

johtuen

kasvavan

tulevaisuudessa. (Startel Oy:n Peruskirja ja sisäinen materiaali)

Toimialalla

kilpailu

tulee

kovenemaan

entisestään

ja

markkinaolosuhteet saattavat muuttua suurestikin. Jo nyt Suomessa
julkaistaan joka arkipäivä 400-600 talousuutista, mukaan lukien
ulkomaiset uutistoimistot. Talousuutisista ei siis Suomessa ole pulaa,
vaan nimenomaan hyötytiedosta. Tämä kehitys johtaa toimialan
pirstoutumiseen. Tiedotusvälineiden yleisöt jakautuvat pienempiin
ryhmiin ja kuluttajat valitsevat yhä tarkemmin itselleen hyödylliset
tiedotusvälineet. Kaikille lukijoille ei tarjota enää automaattisesti
kaikkea. Tiedonkuluttajat jakautuvat Suomessakin viihteellisen tiedon
ja yhä ammattimaisemman hyötytiedon kuluttajiin. (Startel Oy:n
sisäinen materiaali)

Kovenevaan

kilpailuun

Startel

Oy

on

varautunut

pitämällä

ydinorganisaationsa mahdollisimman pienenä ja ostamalla palveluita
Sanoma Osakeyhtiöltä.

Viiden vuoden kuluessa Startel Oy:n

liikevaihdon ennakoidaan olevan noin 100 miljoonaa markkaa, jolloin
myös tulos tulee

olemaan voitollinen.

Sähköisten

palveluiden

osuuden arvioidaan tällöin olevan noin 30 % liikevaihdosta. (Sanoma
Osakeyhtiön vuosikertomus 1997)
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4.4 Tutkimusmenetelmä

Kliinisen

eli

haastattelut,

case-tutkimukseni
havainnointi

Tutkimusmenetelmänä

voidaan

tiedonhankintamenetelminä
ja

kirjalliset
tietyin

ovat

dokumentit.

rajauksin

pitää

toimintatutkimusta, koska tavoitteena on yhdessä kohdeyrityksen
kanssa saavuttaa asetetut tavoitteet. En kuitenkaan ole työskennellyt
yrityksessä, vaan teen tutkimukseni konsultin roolissa toimeksiannon
pohjalta.

4.4.1 Projektin tavoitteet ja syyt projektin aloittamiseen

Projektin tavoitteena on räätälöidä Startel Oy:n toiminnan tueksi
tarkoitettu, Balanced Scorecardiin pohjautuva mittaus- ja ohjausmalli.
Tarkoitus on samalla kehittää Startel Oy:n toiminnan ohjaamiseen
mahdollisimman hyvin soveltuvia ei- rahamääräisiä mittareita sekä
mittareita,

joita

voidaan

hyödyntää

Startel

Oy:n

tulospalkkausjärjestelmässä.

Lisätavoitteeksi on työn edetessä tullut pohtia mallin käyttöönotosta
aiheutuvia kustannuksia ja resurssitarvetta. Mallin käyttöönottoon
tarvittavan koulutuksen ja viestinnän määrää ei tule aliarvioida eikä
myöskään mallin käytöstä aiheutuvaa työmäärää ja kausittaisen
raportoinnin kustannuksia. Tältä pohjalta ja mallin rakentamisesta
saatavien käytännön kokemusten myötä on tarkoitus myös arvioida
mallin soveltuvuutta kyseiselle yritykselle. Yrityksen johto suhtautuu
Balanced Scorecardiin tietyllä varovaisuudella ja odotukset tulevan
mallin suhteen ovat realistiset. Mikäli aikaansaatu malli osoittautuu
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liian raskaaksi ja kalliiksi kyseiselle organisaatiolle, on syytä pohtia
sen korvaamista ”kevyemmällä” järjestelmällä. Tässäkin tapauksessa
on pohdittava, mitä kustannuksia syntyy, sillä kaikki vaihtoehdot
vievät joka tapauksessa resursseja.

Eräs syy projektiin ryhtymiseen oli Startel Oy:n tarve toiminnan
järkeistämiseen ja systemaattisuuden lisäämiseen. Intuitiopohjalta
toimimisesta ja huutoäänestyskulttuurista haluttiin

kehitysjohtaja

Vuorikosken mukaan päästä eroon lisäämällä analyyttisyyttä ja
mitattavien asioiden määrää. Haluttiin ohjausjärjestelmä joka lisää
tietoisuutta organisaatiosta ja tunnusluvuista.

Markkinointijohtaja Jungell pitää positiivisena puolena sitä, että
yrityksen

ollessa tiensä alussa voidaan

luoda juuri

sellainen

järjestelmä kuin katsotaan parhaaksi. On myös tärkeää viedä
toimintaa vahvasti eteenpäin valitun strategian mukaisesti ja pystyä
seuraamaan sen toteutumista tehokkaasti.

Vaikka Balanced Scorecard ei lopulta osoittautuisikaan Startel Oy:lle
soveltuvaksi ei sen rakentamisen eteen tehty työ ole hukkaan
heitettyä. Kuten kirjallisuudessa todetaan (Olve ym. 1998, 40) on jo
Balanced Scorecard- prosessi sinällään arvokas. Yrityksen johto
pitääkin prosessia yhtä tärkeänä kuin siitä saatavia lopputuloksia. Eri
toimintojen läpikäymiseen ja uudelleenarviointiin halutaan yrityksessä
panostaa.

Projektin

aikana

voidaan

kyseenalaistaa

vallitsevia

toimintatapoja ja ohjata organisaatiota uudella tavalla. Tärkeää Startel
Oy:n kannalta on toimitusjohtaja Pietilän mukaan ymmärtää mitä ja
missä ollaan. On myös huomattava, että aikaansaatuja mittareita
voidaan hyödyntää ”kevyemmässäkin” järjestelmässä.
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4.4.2 Projektin läpivienti, vastuuhenkilöt ja työskentelytavat

Projekti käynnistyi yhteistyösopimuksen allekirjoittamisella elokuussa
1998 ja sen on tarkoitus olla valmis viimeistään 31.12.1999. Ajan
tarpeeseen vaikuttaa sekä yrityksen koko että sen kulloinenkin
tilanne. Työn edetessä on tarkoitus antaa Startelille väliaikatietoja,
joista

heille

on

hyötyä

esimerkiksi

erilaisten

ohjaussignaalien

muodossa.

On huomattava, ettei Balanced Scorecard todellisuudessa ole
koskaan ”valmis”, sillä mittaristoa on

koko ajan sopeutettava

kulloisenkin tilanteen mukaan. Tällaista sopeutusta aiheuttaa mm.
Startelin

maaliskuussa

1999

tekemä

yritysosto.

Tutkielman

kirjoittaminen ja yrityksessä työskentely muodostavat tavallaan kaksi
erillistä projektia, jotka kootaan yhdeksi raportiksi.

Projektin alussa yhteyshenkilönä Startel Oy:ssä toimi controller
Marika Relander ja toimitusjohtajana vuoden 1998 loppuun saakka
Sakari Almi. Alkuvaiheessa projektia vietiin läpi kolmen yrityksen
johtoryhmän jäsenen kanssa. Nämä vastuuhenkilöt olivat vastaava
päätoimittaja ja 1.1.1999 alkaen myös Startel Oy:n toimitusjohtaja
Antti-Pekka Pietilä, markkinointijohtaja Tom Jungell ja kehitysjohtaja
Mikko Vuorikoski. Tuoreimmalla vastuuhenkilöllä eli syyskuussa 1998
aloittaneella Tom Jungellilla on myös kokemusta vastaavanlaisesta
projektista aikaisemmasta työpaikastaan.

Pietilän aloitteesta edettiin projektin alussa tämän suppeamman
ryhmän kanssa, koska on olemassa riski, että tulevaisuuteen
painottuvat BSC:n tavoitteet sekoittavat henkilöstön keskittymistä
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tämän päivän asioihin. Ryhmä edustaa joka tapauksessa varsin
kattavasti yrityksen eri toimintoja. Sen jäsenet eivät myöskään ole
vielä ehtineet kangistua kaavoihin, vaan osaavat kyseenalaistaa
nykyisiä toimintamalleja ja esittää kysymyksiä. Koska Balanced
Scorecardin tavoitteena on laajentaa perinteisen laskennan rajoja on
hyvä, että ryhmään kuuluu muitakin kuin vain yrityksen taloudesta
vastaavia henkilöitä.

Projektin aluksi haastatelin vastuuhenkilöitä yksitellen. Haastattelujen
tarkoituksena oli hankkia toimialaan ja yrityksen asemaan liittyviä
pohjatietoja. Tavoitteena oli

niin oman

kuin

haastateltavienkin

tietämyksen kasvattaminen sekä yrityksestä että BSC -projektista.
Tämä tavoite toteutuikin varsin hyvin ja lisäksi havaitsin, että
jokaisella johtoryhmän jäsenellä oli oma alueensa, jonka merkitystä
he halusivat erityisesti painottaa. Dokumentoin kaikki haastattelut
huolellisesti nauhuria apuna käyttäen.

Teoria-alustuksena toimi tutkielmaseminaarin l-vaiheen raporttini.
Sain

lisäksi

käyttööni

Startel

Oy:n

liiketoimintasuunnitelman

sisältävän peruskirjan, josta löytyvät yrityksen visio ja strategiat
valmiiksi kirjallisessa muodossa. Näiden selventämiseksi ja alustavan
koko yrityksen mittariston laatimiseksi pidimme vastuuhenkilöiden
kanssa palaverin 24.3.1999. Palaverin pohjana käytettiin alustavaa
hahmotelmaani

Startel

Oy: n

kriittisistä

menestystekijöistä

ja

mittareista. Hahmotelmaa muokattiin ja siihen tehtiin useita lisäyksiä.
Näin syntynyttä uutta versiota muokattiin vielä jatkossa edelleen ja
käytettiin pohjana liiketoimintayksiköiden mittaristojen laatimisessa.
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Lisäksi olen haastatellut yhteyshenkilönä toimivaa controller Marika
Relanderia, käynyt hänen kanssaan useita lyhyempiä keskusteluja ja
saanut häneltä käyttööni aiheeseen liittyvää hyödyllistä materiaalia.
Relanderin jäätyä äitiyslomalle toukokuussa 1999, astui hänen
paikalleen Leena Kaikkonen, joka on ollut vastaavassa projektissa
mukana Sanoma Osakeyhtiössä.

Leena

Kaikkosen

vastuuhenkilöiden

haastattelussa

kävimme

läpi

kanssa muokkaamaani versiota Startel Oy:n

menestystekijöistä ja mittareista.
lukuisia

28.4.1999

parannusehdotuksia

Haastattelun aikana tuli esiin

mittareihin

ja

päädyimme

myös

ehdottamaan mittariston pudottamista yhtä tasoa alemmaksi. Ehdotus
hyväksyttiin

johtoryhmässä

liiketoimintayksiköiden
rakentamaan

jokaiselle

ja

yhdessä

vastuuhenkilöiden
yksikölle

omaa

Kaikkosen

ja

eri

kanssa

ryhdyimme

mittaristoa

palaverissa

31.5.1999. Palaverin tuloksena syntyneitä mittaristoja muokattiin vielä
toisessa palaverissa 6.10.1999. Yhteenveto projektista on tarkoitus
pitää 22.11.1999, jolloin pohditaan myös jatkotoimia.

5 STARTELIN SCORECARDIN RAKENTAMINEN

5.1 Startel Oy:n visio, strategia ja johtaminen

Startel Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota luotettavaa uutispalvelua
sekä taloustiedon ammattilaisille että muille taloustiedon tarvitsijoille.
Tavoitteena on

myös olla riippumaton terveen taloudenpidon

äänenkannattaja. Taloustiedon tuotanto-, jakelu- ja käyttöongelmia

45

ratkaistaan painetun ja sähköisen palvelukokonaisuuden avulla.
Startel Oy:n visio koostuu seuraavista komponenteista:

Vuonna xxxx

e Taloussanomat on Suomen johtava taloussanomalehti.
• Sähköisillä palveluilla on x %:n osuus markkinoista ja se on
edelleen suurin suomalainen sähköisten taloustietopalvelujen
tuottaja.
• Startel Oy tuottaa Suomen parasta ja hyödyllisintä taloustietoa

Yhteen lauseeseen kiteytettynä visiona on olla Suomen johtava
lukijalähtöisen taloustiedon tuottaja. Startelin missiona taas on
parantaa

suomalaisten

yritysten

kilpailukykyä

ja

kohentaa

yksityishenkilöiden taloudellista menestystä. Startel Oy:n tavoitteena
on kasvaa merkittäväksi suomalaiseksi viestintäyritykseksi, joka
muodostaa kolmannen tulosyksikön Sanoma Osakeyhtiöön, Helsingin
Sanomien ja llta=Sanomien rinnalle. (Startel Oy:n sisäinen materiaali
ja peruskirja)

Startel Oy:tä johdetaan niin, että kaikki työntekijät ovat motivoituneita
ja tuntevat keskeisen toiminta-ajatuksen sekä toiminnalle asetetut
tavoitteet.

Startel Oy:n sisäisen ilmapiirin tulee olla avoin ja

keskusteleva.

Tiedottamisen

Työsuorituksista annettavan

tulee

olla

palautteen

nopeaa
on

ja

rehellistä.

oltava välitöntä ja

oikeuden mukaista ja sisäiset erimielisyydet pyritään ratkomaan
viipymättä. Henkilöstön menestystä mitataan toiminnallisten, teknisten
ja

taloudellisten

tavoitteiden

saavuttamisen

ohella

myös

ihmissuhdetaitojen hallinnalla ja kyvyllä kannustaa työryhmän kaikkia
jäseniä parempiin suorituksiin. (Startel Oy:n peruskirja)
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Startel Oy toimii terveiden liikeperiaatteiden mukaan tavoitellen
alansa

parasta

perusasioihin,

kannattavuutta

joiden

investointipanoksiin
palvelujen

mittakaava

verrattuna.

keskittymällä

vain

sellaisiin

on

suuri

työ-

riittävän

Taloussanomien

tuotantokustannusten tulee

olla

ja

oikein

ja

sähköisten
suhteutettuja

tuottoihin nähden ja tätä seurataan jatkuvasti tunnusluvuilla. Startel
Oy:n tuloskehityksen tulee olla nouseva siten, että break even
saavutetaan kolmantena tai neljäntenä toimintavuotena ja yrityksen
kumulatiivinen tulos on

positiivinen viidentenä tai

kuudentena

toimintavuotena. (Startel Oy:n peruskirja)

Startel Oy:ssä harjoitetaan jatkuvaa, aktiivista ja systemaattista
tuotekehittelyä, joka takaa tuotteiden ajanmukaisuuden ja riittävän
uutuusarvon.

Työntekijöitä

kannustetaan

parantamaan

henkilökohtaista osaamista ja hankkimaan jatkokoulutusta. Tätä
tukee kilpailukykyinen tulospalkkaus, jossa painotetaan sisäistä
yrittäjyyttä

sekä

yhteisesti

asetettujen

ja

henkilökohtaisesti

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. ( Startel Oy:n peruskirja)

5.2 Näkökulmat ja vision suhteuttaminen niihin

Näkökulmia

päädyttiin

yhdessä

johtoryhmän

jäsenten

kanssa

ottamaan mukaan viisi. Kaplanin & Nortonin perusmalliin kuuluviin
neljään näkökulmaan lisättiin henkilöstönäkökulma, koska Startelin
tapauksessa on henkilöstön rooli erittäin oleellinen. Henkilöstön
merkitystä haluttiin näin korostaa, eikä sisällyttää siihen liittyviä
mittareita prosessi- ja oppimisnäkökulmaan. Startelille vähintäänkin
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yhtä tärkeä kuin henkilöstönäkökulma on asiakasnäkökulma. Startelin
visio lähtee juuri asiakkaan huomioon ottamisesta ja korostaa
asiakkuus -ajattelua.

5.3 Kriittiset menestystekijät ja mittarit

Kriittisten menestystekijöiden ja mittareiden määrittäminen aloitettiin
laatimalla koko yrityksen kattava alustava mittaristo.

Mittaristo

pohjautuu Startelin visioon ja strategioihin ja se on pohjana alemman
tason mittaristojen laadinnalle.

5.3.1 Taloudellinen näkökulma

* Menestystekijät: kannattavuus, jatkuvuus, pysyvyys
Mittarit:
• käyttökate (kasvu-% suhteessa edelliseen vuoteen)
• break even
• levikkipito (uusmyynnin osuus asiakkaista)
• nettoilmoitustuotot/asiakas
• nettolevikkituotot/asiakas
• sähköisten tuotteiden kate

Taloudelliseen näkökulmaan löytyy Startelilta jo nyt käytössä olevia
mittareita. Näiden käyttö on myös kustannustehokasta, kunhan vain
osataan valita ne oikeat mittarit. Break evenin saavuttaminen 3-4
vuoden kuluessa on asetettu tavoitteeksi peruskirjassa ja sen
toteutumista on hyvä seurata.
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Asiakasnäkökulman menestystekijät asiakaspysyvyys ja lojaliteetti
vaikuttavat

levikkipitoon,

joka

on

ratkaisevaa

kannattavuuden

kannalta. Jos joudutaan jatkuvasti tekemään runsaasti uusmyyntiä,
on liiketoimintaa vaikea saada kannattavaksi. Uusmyynnin osuus voi
Kaikkosen mielestä olla kuitenkin työläs kuukausittain seurattavaksi.
Levikkipidolla

mitataan

myös

jatkuvuuden

ja

pysyvyyden

saavuttamista.

Asiakaskohtaiset

tuotot

voidaan

määritellä

joko

ilmoitusmarkkinoinnissa tai levikkipuolella tai sitten molemmissa.
Pelkkä rahamäärä ei kerro juuri mitään ja siksi sitä suhteutetaan
asiakasmäärään.

Pietilän

mittaaminen

juuri

on

tällä

mukaan
alalla

asiakaskohtaisen
oleellista,

koska

tuoton
asiakas

todennäköisesti tuottaa tappiota ensimmäiset 2-2M> vuotta. Kaikkosen
mielestä on hyvä käyttää nettomarkkoja, koska saadaan aikaan
todellisempi kuva karsimalla pois annetut alennukset ym.
Sähköisellä puolella asiakasmäärän määrittelemisen vaikeudesta
johtuen käytetään mittarina sähköisten tuotteiden katetta. Tähän
liittyen on koko liiketoiminnan kannalta on tärkeää ymmärtää
katteiden takapainotteisuus. Asiakkuus edellyttää tiettyä aikamäärää,
ennen kuin katetta alkaa syntyä. Samoin printtipuolella vasta
viimeisistä lehdistä saadaan katetta. Mittareissa vaaditaan siis
asiakaskohtaista ajattelua ja pitkäjänteisyyttä.

5.3.2 Asiakasnäkökulma

* Menestystekijät: levikki, ilmoitusmyynti, kohderyhmän laatu,
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markkinaosuus, asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys, lukijalähtöisyys
Mittarit:
• levikin kasvuprosentti halutussa kohderyhmässä
• kokonaismarkkinaosuus ja asiakkaan sisäinen markkinaosuus
(printtipuoli)
• Kauppalehden ja Taloussanomien välinen levikkiero
• kävijämäärä

sivuilla/kuukausi

ja

sivuilla

vierailun

kesto

(sähköinen puoli)
• nettoilmoitusmyynti/levikkikappale
• referenssiasiakkaiden määrän muutos suhteessa edelliseen
ajanjaksoon
• tarkennettujen asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
• dokumentoitu, kohdennettu ja selvitetty asiakaspalaute

Levikki ja sen kehittyminen on oleellinen menestystekijä tässä
Startelin kannalta tärkeimmässä näkökulmassa. Jungell toteaa levikin
vaikuttavan niin ilmoitusmyyntiin kuin toimittajien motivaatioonkin.
Suurtuotannon edut toimivat myös tässä tapauksessa ja tuottavat
tulosta.

Kun

painokone

käynnistetään

voidaan

sillä

pienin

lisäpanostuksin painaa 50 000 lehteä, eikä vain 20 000. Sähköisellä
puolella etu on vielä suurempi, koska painatuskustannuksia ei ole ja
jakelukustannukset ovat hyvin pienet.

Levikistä puhuttaessa on tärkeä huomioida, että kohderyhmän laatu
on erittäin kriittinen menestystekijä. Pietilä tähdentää sitä, että levikki
tulee lehtipuolella pienenemään ja kohdentumaan entistä pienempiin
kohderyhmiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on V8 -lehti: Tarkka
kohdentuminen houkuttelee niin lukijoita, kuin ilmoittajiakin ja tekee
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lehdestä erittäin kannattavan. Tästä johtuen levikin kasvua tulee
tarkastella suhteutettuna haluttuun kohderyhmään.

Markkinaosuutta

voidaan

printtipuolella

mitata

varsin

helposti.

Markkinaosuus vaikuttaa ratkaisevasti toimintatapaan ja strategioiden
valintaan. Markkinaosuuksista puhuttaessa täytyy Jungellin mukaan
erottaa asiakkaan sisäinen- ja kokonaismarkkinaosuus. Tämä on asia
joka varsin usein jää liian vähälle huomiolle. Kuinka asiakkaan
sisäistä markkinaosuutta sitten mitataan, on vielä epäselvää. Mikäli
tieto ei ole tarpeeksi helposti saatavissa joudutaan

mittarista

luopumaan.
Sähköisellä

puolella

ongelman

muodostaa

markkinaosuuden

määrittämisen vaikeus. Jungellin mukaan kokonaismarkkinoiden ja
kilpailijoiden

määrittäminen

erilaisimpiin

arvioihin.

perustuu

Sähköisestä

sähköisellä
mediasta

puolella
puuttuu

mitä
vielä

systemaattinen seuranta ja erityinen katto-organisaatio, mikä olisi
hyödyksi koko alalle. Esim. Startelin verkkosivuilla kävijöiden määrä
voidaan määrittää, mutta sitä ei voida suhteuttaa oikein mihinkään.
Ongelmana on myös se, mitkä kilpailijat otetaan mukaan vertailuun.
Lisäksi tiedon käyttäjät eivät aina halua paljastaa tietolähdettään,
koska se mistä tieto hankitaan on Pietilän mukaan usein strateginen
tieto, joka halutaan pitää salassa. Tilanteen ollessa kuvatunlainen on
tyydyttävä mittaamaan käyttöintensiteettiä ja käyttötapaa.

Ilmoitusmyyntiä varten on määritelty myös oma mittarinsa, koska sen
merkitys tuloksen kannalta on varsin oleellinen. Mittariksi on otettu
Kaikkosen ehdotuksesta nettoilmoitusmyynti, jotta voidaan seurata
esim. annettujen alennusten vaikutusta. Toiminta ei kannata, jos
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keskitytään vain kasvattamaan ilmoitusvolyymiä esim. antamalla
ylisuuria

alennuksia.

Nettoilmoitusmyynti

suhteutetaan

levikkiin

käyttämällä mittarissa jakajana levikkikappaletta. Jungellin mukaan
näin täytyy olla, jos oletetaan, että levikki kasvattaa ilmoitusmyyntiä.
Jakajana on oltava suure joka menee liiketoimintamallin läpi ja
linkittää mittarit näin toisiinsa. Tämä täytyy huomioida myös muissa
mittareissa ja on vältettävä liian irrallisia mikrotason mittareita.

Referenssiasiakkailla tarkoitetaan

palvelujen

käyttäjiksi

erityisen

haluttuja asiakkaita. Tällaisia ovat esimerkiksi ammattilaispuolella
pankit ja pankkiiriliikkeet sekä suuryritykset. Referenssiasiakkaat ovat
alalla erittäin merkittäviä niin brandien luomisessa kuin asiakas- ja
ilmoitushankinnassakin.

Mitä

vahvemmaksi

brandi

tulee,

sitä

suuremmassa määrin asiakas tekee päätöksensä juuri sen, eikä
välttämättä sisällön perusteella. Tähän liittyy toki myös riski, jos
palvelun sisältöön ei panosteta tarpeeksi ja se ei tyydytäkään
asiakasta. Referenssiasiakkaisiin liittyy myös hinnoittelujousto: Tietty
yritys saatetaan haluta asiakkaaksi, miltei hinnalla millä hyvänsä,
olettaen että tuottoja saadaan tällä tavoin muualta. Kannattamaton
referenssiasiakas voi houkutella palvelujen käyttäjiksi suuren joukon
hyvinkin kannattavia ”tavallisia” asiakkaita. (Johtoryhmä 24.3)

Mikäli kyselytutkimuksia tehdään on tiedettävä tarkkaan mitä ja miten
tutkitaan. Jos kyselytutkimuksessa kysyttäisiin millaisen lehden lukijat
haluavat, olisi sellainen Pietilän mukaan mahdoton toteuttaa eikä sitä
kukaan lukisi. Mitään yleistä asiakastyytyväisyyttä ei siis voida mitata
vaan

esimerkiksi

sähköisellä

puolella

on

mitattava

vaikkapa

käyttöliittymän toimivuutta tai uutisten saannin nopeutta. Mittarina
tarkennettu

asiakastyytyväisyystutkimus

on

hyvä

indikaattori
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verrattuna esim. tulokseen tai liikevaihtoon. Jos myynti laskee
tiedetään, että jokin on mennyt pieleen jo 3 kuukautta sitten. Jos taas
asiakastyytyväisyys laskee voidaan asialle tehdä voidaan asialle
tehdä jotain ennen kuin se vaikuttaa tulokseen.

Palautteen mittarina voidaan käyttää esim. jakelureklamaatioiden
määrää.

Oleellista

on,

että

saatu

palaute

dokumentoidaan

huolellisesti, kohdennetaan reklamaation aiheuttaneelle toiminnolle ja
selvitetään asiakkaan kanssa. On huomattava, että yhden palautetta
antavan henkilön taakse saattaa kätkeytyä satoja muita, jotka eivät
pääse valituskynnyksen yli. Pietilän mukaan yhdeltäkin ihmiseltä
saatu suora palaute ja kehitysehdotukset voivat olla arvokkaampia
kuin tuhannen ihmisen haastattelu.

5.3.3 Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

* Menestystekijät: Tiedon hankinta, jalostus, levikki- ja
ilmoitusmarkkinointi, painatus, jakelu, jälkimarkkinointi ja seuranta
Mittarit:
• kustannustehokkuus (prosessin kulu-tuotto rakenteen kriittiset
kohdat)
• kustannusten kohdentuminen (matriisimuotoinen mittaristo)
• aineiston monikäyttö
• kapasiteetit (käyttöaste)
• laatu
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Sisäisten

liiketoimintaprosessien

näkökulman

menestystekijät

kattavat koko uutistuotantoprosessin. Tämän ketjun häiriötön toiminta
on menestymisen ehdoton edellytys.

Kriittiset

kulurakennekysymykset

prosesseihin.
tuottavien

liittyvät

kuitenkin

kiinteästi

Jungell painottaa kustannustehokkuutta eli arvoa
ja

sitä

syövien

prosessien

tunnistamista.

Kustannusrakennetta tarkastellaan yleensä toiminnoittain,

mutta

toimintojen sisällä tehdään muidenkin toimintojen työtä. Tulisi siis
pystyä

määrittämään

mitkä

kustannukset

kuuluvat

millekin

prosessille. Startelilla on yhä paljon toimintoja, joissa kustannukset
kulkevat

vääriin

paikkoihin,

huolimatta

järjestelmään

tehdyistä

muutoksista. Pietilän pitää Balanced Scorecardin tärkeimpänä antina
organisaatiosta,

toiminnasta

ja

kulujen

kohdentamisesta

muodostuvaa yhtenäistä kokonaisuutta. Vain tätä kautta pystyy hänen
mukaansa

ymmärtämään

liiketoimintojen

onnistumisia

yritystä
ja

ja

sen

liiketoimintaa.

epäonnistumisia

täytyy

Eri

pystyä

tarkastelemaan, eli ne on saatava kirjalliseen muotoon.

Vuorikoski ehdottaa kustannusten kohdentamiseen matriisimuotoista
mittaristoa. Matriisista näkee helposti mihin prosessin osaan mitkäkin
kustannukset kohdistuvat ja se yhdistää myös prosessi-

ja

asiakasnäkökulmaa. Erillisen mittariston käyttäminen mittarina on
ajatuksena mielenkiintoinen, mutta Startelin tapauksessa se voi
osoittautua liian monimutkaiseksi ja raskaaksi toteuttaa.

Aineiston monikäytöllä tarkoitetaan kerran jalostetun tiedon myymistä
useaan kertaan hiukan eri tavalla paketoituna ja eri kanavien kautta.
Varsinkin sähköisellä puolella monikäytöllä saavutetaan

selvää

54

tulosparannusta, koska jakelukustannukset eivät juurikaan riipu
volyymistä.
Kapasiteetin hyödyntämistä voidaan tarkkailla käyttöasteen avulla.
Laadun tarkkailuun on Startelille tulossa printtilehden laatua päivittäin
arvosanoin

1-3 mittaava järjestelmä, jota hyödynnetään

palkkiojärjestelmässä.

Arvosanojen

myös

keskiarvoa tietyllä aikavälillä

voidaan käyttää laadun mittarina. Pisteiden takana on tietyt kriteerit,
kuten virheiden määrä. Näitä yksityiskohtaisempia kriteereitä voisi
hyödyntää alemman tason mittaristoissa.

5.3.4 Oppimisen ja kasvun näkökulma

* Menestystekijät: tuotekehitys, koulutus, investoinnit
Mittarit:
• lisäarvoa tuottavat investoinnit, kuten
tuotekehitys/kokonaisinvestoinnit
• koulutuspäivien määrä/kuukausi
• koulutustarve ja koulutuksen kohdentaminen
(matriisimuotoinen mittaristo)
• koulutusmarkat/henkilö

Investointikysymys on Pietilän mukaan äärimmäisen mielenkiintoinen,
koska investointien käsite on muuttunut. Tänä päivänä investoinnit
eivät ole vain koneita ja kalustoa, vaan investointi voi olla esimerkiksi
toimittajan

lähettäminen

ulkomaisille

messuille

tai

helikopterin

vuokraaminen jutuntekoa varten. Jungell pitää investointi ja kulu
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käsitteiden

eroa

mielenkiintoisena.

Esim.

toimistokalusteiden

ostaminen on investointi kirjanpitomielessä, mutta todellisuudessa
puhdas kulu, joka ei tuota jatkossa mitään. Arvoa tuottava investointi
taas on esim. satsaus henkilöstön kehittämiseen, joka varmasti
tuottaa pitkällä aikavälillä. Investointi siis luo mahdollisuuden tehdä
jotakin tulevaisuudessa. Investointimittarin tulee osoittaa tämä ero,
mikäli mahdollista, ja mittari tulee sitoa esim. tuotekehitykseen tai
koulutukseen.

Jungell haluaa painottaa koulutuksen merkitystä, jota on helppo
mitata koulutuspäivien määrällä tiettynä ajanjaksona. Koulutusta
täytyy olla riittävästä, mutta sitä ei saa olla häiritsevästi. Koulutuksen
laadun

arviointi

onkin

jo

vaikeampaa.

Vuorikoski

koulutustarpeen määrittämiseen ja koulutuksen

ehdottaa

kohdentamiseen

matriisia. Matriisissa arvioidaan osaamisalueittain niiden tärkeyttä nyt
ja tulevaisuudessa, osaamisen tämän päivän tasoa ja haluttua
tulevaisuutta. Näin koulutusta pystytään kohdentamaan sinne missä
sitä kipeimmin tarvitaan. Jotta matriisia voitaisiin käyttää mittarina,
täytyisi siitä pystyä laskemaan jonkinlainen seurattava tunnusluku.
Sellaisenaan matriisia voidaan pitää erillisenä tarkemman tason
valmennussuunnitelmana ja käyttää mittaristossa vaikka Kaikkosen
ehdottamaa konkreettista koulutusmarkat/henkilö -mittaria.

5.3.5 Henkilöstönäkökulma

* Menestystekijät: tyytyväisyys, motivaatio, tehokkuus
Mittarit:
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• vaihtuvuus %
• kyselytu lokset
• tulos/henkilö

Henkilöstönäkökulma otettiin mukaan myöhemmässä vaiheessa,
joten sen mittareista ja niiden taustoista ei ole vielä käyty keskustelua.
Yllä alustavat mittarit ja yhtä päteviä löytyy varmasti muitakin
linkitettäviksi muiden näkökulmien mittareihin.

5.4 Mittareiden kehittäminen ja valinta

Aikaansaatu mittaristo on kolmas kehitysversio ja silti vasta alustava.
Muutoksia ja karsintaa tullaan suorittamaan jatkossakin. On pidettävä
mielessä vanha totuus siitä, että yksinkertainen on kaunista ja
selkeintä.

Kustannustehokkaan

ja

toimivan

lopputuloksen

aikaansaamiseksi tulee mittareiden määrä puristaa mahdollisimman
pieneksi ja saatavuus helpoksi. Myös yksiköittäin luotavat mittaristot
tulevat muovaamaan koko yrityksen mittaristoa karsittaessa esim.
päällekkäisyyksiä ja linkitettäessä mittaristoja toisiinsa.

5.5 Mittareiden linkittäminen ja tasapainottaminen

Osittaista linkittämistä on mittareiden osalta jo tehty.

Etenkin

taloudellisen- ja asiakasnäkökulman mittarit liittyvät vahvasti toisiinsa.
Yhteys on saatava toimimaan kaikkien näkökulmien välillä. Syyseurausketjujen rakentaminen ei ole kaikkein helpoin tehtävä, joskaan
ei mahdotonkaan.
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5.6 Kriittiset menestystekijät ja mittarit yksiköittäin

Yksikkökohtaisten
seuraavanlaista

mittaristojen
controller

laadinnan
Marika

pohjana

Relanderin

käytettiin
laatimaa

mittaristoluonnosta.

Menestystekijä

Mittari

llmoitusmarkkinointi:

• Kannattavuus

llmoituskate = ilmoitustuotot ilmoitusmarkkinointikustannukset

(Ilmoitustuotot / kuukausi omakustannushinta) /

ilmoitussivujen

määrä / kuukausi

• Asema ilmoitusmarkkinoilla

Markkinaosuus taloussanomalehtillmoittelun markkinoista prosentteina

• Asiakastyytyväisyys

Reklamoitujen ilmoitusten lukumäärä
(kpl / tietty aika)
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos
Ilmoitusten huomioarvotutkimuksen tulos

• Tehokkuus

Myyty ilmoitussivumäärä /
asiakaskontaktien lukumäärä
Rahaa / myyjä
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Levikkimarkkinointi:

• Kannattavuus

Levikkikate = Levikkituotot levikkimarkkinointikustannukset

• Asiakkaiden odotukset

Levikkiero Kauppalehteen
Levikkikehitys
Markkinaosuus
taloussanomalehtimarkkinoilla
Lopetettujen tilausten lukumäärä

• Tehokkuus

Kampanjan vaikutus myyntiin

Kampanjan kustannusseuranta
(break even)

Toimitus:

• Laatu

Oikaisujen lukumäärä

• Sisällön onnistuminen

Levikki, lukijoiden palaute

• Aikataulussa pysyminen

Myöhästymiset aikataulusta

• Tuotteen kehittäminen

Uusien osien myynti- tai levikkivaikutus

Sähköiset palvelut:

Sähköisten palvelujen tuotot - sähköisten

Myyntikate

palvelujen kustannukset

Suora asiakaspalaute (reklamaatiot,

Asiakastyytyväisyys

parannusehdotukset)
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos
Irtisanottujen sopimusten lukumäärä /
kuukausi

Tuotteen kehittäminen

Uuden ominaisuuden tai tuotteen
vaikutus myynnin määrään

Markkinoinnin tehokkuus

Tehdyt sopimukset / asiakaskontaktien
määrä

Luonnoksen

pohjalta

määritettiin

yksikkökohtaiset

mittaristot

palaverissa, johon osallistuivat yksiköiden päälliköt ja controller Leena
Kaikkonen.

Mittaristoja tarkennettiin vielä myöhemmin toisessa

palaverissa yksiköiden päälliköiden kanssa. Mittareita valittaessa on
kiinnitetty

huomiota

kustannustehokkuuteen.

niiden

helppoon

Mittareista

on

myös

saatavuuteen
pyritty

ja

tekemään

mahdollisimman käytännönläheisiä ja helppoja ymmärtää.
Yhteistä

kaikille

mittaustöille

on

työilmapiirin

mittaaminen

henkilöstönäkökulmassa ja yhteistyö eri osastojen välillä sisäisten
liiketoimintaprosessien

näkökulmassa.

Jokaisessa

yksikössä

kiinnitetään lisäksi huomiota kustannustehokkuuteen vertailemalla
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esim. toteutuneita kustannuksia budjetoituihin.

5.6.1 llmoitusmarkkinointi

Myyntijohtaja Uma Pihlaja

Taloudellinen näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Markkinaosuus uusissa asiakkaissa

* Uusmyynti/nykyiset
asiakkaat

• Sivun keskihinta (muutos)

* Nettokeskihinta / sivu

• Levikki

* Markkinaosuus
toimialoittain
* 5 päätoimialan
mainosmarkkojen vertailu
Kauppalehden kanssa
* 5-päiväinen keskilevikki

Asiakasnäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Kontaktipinta

* Myyntikäynnit / kk
(eri asiakkaat)

• Myyntiorganisaatio

* Kaupat / kk (Sales Power)
(Uudet vs. vanhat
asiakkaat)
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Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Julkisten mittareiden saatavuus

* Julkinen mittari tai oma
vastaava

• Reklamaatiot

* Painojäljen arviointi

• Yhteistyö osastojen kesken

* Tyytyväisyysselvitys

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Koulutus

* Koulutuspäivät / vuosi

Henkilöstönäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Työilmapiiri

* Työilmapiirin mittaustulos

Taloudellisessa

näkökulmassa olennaisinta ilmoitusmarkkinoinnin

kannalta on Uma Pihlajan mielestä markkinaosuuden ja sivun
keskihinnan
nykyisten

kasvattaminen.

asiakkaiden

osalta,

Markkinaosuutta

seurataan

että toimialoittain.

sekä

Tärkeä tekijä

ilmoitusmarkkinoinnin onnistumisen kannalta on myös 5-päiväisen
keskilevikin kasvattaminen.
Asiakasnäkökulmassa kontaktipinnalla tarkoitetaan yhteydenpitoa
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asiakkaaseen

ja

tätä

voidaan

mitata

esim.

asiakaskäyntien

lukumäärällä kuukaudessa. Asiakaskäyntien osalta täytyy kuitenkin
karsia samalle asiakkaalle tehdyt käynnit. Mitattaessa kuukaudessa
tehtyjen kauppojen määrää täytyy eritellä uudet ja vanhat asiakkaat.
Mittarit näkökulmaan saadaan käytössä olevasta Sales Power ohjelmasta.
Sisäisten liiketoimintaprosessien kehittämisessä on Pihlajan mukaan
tällä hetkellä ongelmana julkisten mittareiden saatavuus. Mikäli
sopivaa julkista mittaria ei ole saatavilla täytyy toiminnan kehittymisen
seuraamiseen kehittää vastaavanlainen oma mittari.
Henkilöstönäkökulmaan on suunnitteilla Taloustutkimuksen tekemä
työilmapiirin mittaus, jonka tuloksia voidaan käyttää joka yksikön
henkilöstönäkökulman

mittarina.

Myös

kehityskeskusteluiden

yhteydessä voidaan selvittää työilmapiirikysymyksiä ja saada näin
yksikkökohtaista

tietoa

työilmapiirin

kehittymisestä.

Mahdollisiin

ongelmakohtiin voidaan näin puuttua ja käyttää mittaristoa toiminnan
tukemiseen ja ongelmien ratkaisuun.

5.6.2 Levikkimarkkinointi

Levikkijohtaja Reino Paavola

Taloudellinen näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:
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• Levikki

* 5-päiväinen keskilevikki
(kpl)

• Kannattavuus

* Levikkikate
(laskentasäännöin)

Asiakasnäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Asiakastyytyväisyys

* Jakelun
reklamaatioprosentti

• Jatkuvuus
• Pysyvyys

* Peruutusprosentti
(levikkipito)

Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Tuotanto, kuljetus ja jakelu

* Myöhästymiset
tuotannossa / kk

• Uusmyynti

* Pull-% eli kampanjan
hyötysuhde

• Yhteistyö osastojen kesken

* CPO eli kustannukset
tilausta kohden
* Jatkohyöty-% / kampanja
* tyytyväisyysselvitys

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:
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* Peittoprosentin kasvu:

• Markkinoinnin kohdentaminen

- kohderyhminä

• Toiminnan tehostaminen

suuryritykset, pk- ja
yksityissektori
* Koulutuskustannukset / hlö

Henkilöstönäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Työilmapiiri

* Työilmapiirin mittaustulos
- Taloustutkimuksen

• Alihankkijat

tekemänä tai kehityskeskustelujen pohjalta

Levikkimarkkinoinnin ja koko yrityksen kannalta on tällä hetkellä
ensisijaisen

tärkeää

pyrkiä

kasvattamaan

levikkiä.

Levikin

kasvattamiseen on pyrittävä miltei hinnalla millä hyvänsä, sillä sen
kehityksestä riippuu kaikki muukin ja ilman levikin kasvua ei
toiminnasta saada kannattavaa. Paavola totesi levikin olevan varsin
pääkaupunkikeskeinen, mikä on hyvä asia esim. jakelukustannusten
kannalta, mutta potentiaalisia tilaajia löytyy varmasti enemmän
pääkaupunkiseudun
tarvitaan

tietyt

sellaisenaan,

ulkopuolelta.

säännöt,
kannattaisi

pääkaupunkiseudun

Levikkikatteen

koska jos

sitä

markkinointi

ulkopuolelle,

kun

laskemisessa

käytettäisiin
lopettaa
huomioidaan

mittarina
kokonaan
jakelu

kustannukset ym.

Asiakasnäkökulman reklamaatioprosentti saadaan Leijonajakelulta.
Reklamaatioiden

vastaanottamisessa

on

havaittu

puutteita.
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Pahimmassa

tapauksessa asiakas

ei

ole

päässyt

esittämään

reklamaatiotaan ja purkamaan kiukkuaan henkilökohtaisesti vaan
automaatille.

Siksi

Leijonajakelulta

tuleekin

vaatia

parempi

reklamaatiopalvelu ja parannuksia onkin luvassa kunhan järjestelmä
saadaan kunnolla toimimaan.

Sisäisten

liiketoimintaprosessien

näkökulmassa

käytetään

uusmyynnin tehokkuuden mittarina kampanjoiden Puli-prosenttia ja
kustannuksia tilausta kohden (CPO). Koska edelliset mittaavat vain
uusmyyntiä on jatkomyyntiä varten otettava jatkohyötyprosentti eli
kuinka

suuri

osuus

määräaikaistilauksista

saadaan

muutettua

kestotilauksiksi. Tämä on tärkeää, koska määräaikaistilaukset ovat
vain markkinointikeino ja vasta kestotilauksilla saadaan kannattavia
asiakkaita. Levikkimarkkinoinnin sisäisissä keskusteluissa on todettu
valittujen mittareiden, kuten CPO olevan edelleen hiukan etäisiä ja
vaikeita ymmärtää. Tästä syystä olisikin aiheellista viedä mittaristo
aina henkilötasolle saakka, jolloin päästäisiin todella konkreettisiin
mittareihin.
Oppimisen

ja

kasvun

kohdentamisessa

näkökulmaan

voidaan

käyttää

valitussa
hyväksi

markkinoinnin

mm.

päättäjien

mediatutkimuksesta ja tilaajarekisterianalyysistä saatavia

lukuja.

Mediatutkimukseen mukaan pääseminen edellyttää kuitenkin tietyn
levikkirajan

ylittämistä.

Kohdentumisen

seuranta

jaetaan

suuryritysten, pk-sektorin ja yksityissektorin kesken. Näin saadaan
arvokasta

tietoa,

jonka

perusteella

opitaan

kohdentamaan

markkinointia entistä tehokkaammin ja kilpailemaan juuri halutuissa
kohderyhmissä.
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Henkilöstönäkökulman alihankkijoilla tarkoitetaan esim. Helsingin
Sanomien puolella toimivaa call-centeriä, atk-toimintoja ja Leijonajakelua. Myös näiden sidosryhmien työtyytyväisyyteen täytyy kiinnittää
huomiota

levikkimarkkinoinnin

puolella.

Alihankkijoiden

toiminta

kohdentuu kuitenkin aina lopulta toimeksiantajaan.

5.6.3 Toimitus

Toimituspäällikkö Tapani Ritzen

Taloudellinen näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Levikki

* 5-päiväinen keskilevikki
(kpl)

• Budjetti pito

* kulut / sivu
* kumulatiiviset kulut/
toimittaja suhteessa
edellisvuoteen

Asiakasnäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Lehden sisältö ja laatu

* Lukijatyytyväisyys

- Uutistoiminnan nopeus,

* Benchmarkkaus

analyyttisyys ja kiinnostavuus

kilpailijoihin
asteikolla 1-3 arvioiden
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Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Uutishankinta

* Lehden ja uutistoimiston

arviointi
• Aikataulupito

asteikolla 1-3
* Toiseksi viimeisen mustan
sivun lähtöajan keskiarvo

• Yhteistyö osastojen kesken

* Tyytyväisyysselvitys

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Parempi ja kattavampi taloustieto

* Koulutuskustannukset /
henkilö

• Tiedon nopeus ja kiinnostavuus

* TYKY- projektin pohjalta
mittari

Henkilöstönäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Työilmapiiri

* Työilmapiirin mittaustulos
* TYKY- projektin pohjalta
mittari

Toimituksen suorituksen mittaaminen taloudellisilla mittareilla on
Pitzenin mukaan aina ollut hieman hankalaa. Syynä tähän on se ettei
toimitus suoranaisesti tuota juuri muuta kuin kuluja. Tästä syystä
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mittaamisessa täytyy keskittyä kulujen

seuraamiseen.

Voidaan

kuitenkin kysyä, kuinka toimituksen tuottaman tiedon arvoa voidaan
mitata. Taloudellisessa näkökulmassa mittarina käytetään kulut/sivu,
koska tämä on vertailukelpoinen muihin lehtiin.
Asiakasnäkökulmassa
lukijatyytyväisyyteen

toimituksen
ja

sen

on

mittaamiseen

panostettava
sopivalla

tavalla.

Mittaamiseen ei vielä ole sopivaa mekanismia, mutta sellainen tulee
rakentaa. Lehden sisällön laatu ei kuitenkaan ole niitä helpoimmin
mitattavia asioita. Uutisten sisältöä ja laatua voidaan parantaa
kiinnittämällä huomiota uutistoiminnan nopeuteen, analyyttisyyteen ja
kiinnostavuuteen. Benchmarkkauksella kilpailijoihin tarkoitetaan sitä,
että jokainen lehti käydään läpi aamukokouksessa ja sille annetaan
arvosana asteikolla 1-3. Tarkastelun kohteena ovat mm. uutisvalinnat,
pääjutut, otsikoinnit, kansi ja tärkeimpien uutisaiheiden huomioiminen.
Vertailukohteina

käytetään

Kauppalehteä,

Helsingin

Sanomia,

Talouselämää ja television talousuutisia. Seurataan myös sitä onko
jokin

lehden

jutuista

otettu

esille

Yleisradion

tai

MTV

3:n

aamulähetyksissä.
Sisäisissä liiketoimintaprosesseissa uutishankinta ja aikataulupito
kertoo toimituksen kannalta samasta asiasta. Painon ja prosessin
kannalta on syytä pysyä aikatauluissa, mutta uutishankinnan kannalta
taas on hyvä jos aikatauluja pystytään venyttämään. Mitä enemmän
aikataulussa pystytään venymään, sen tuoreempia uutisia lehteen
saadaan, mutta ääripäässä lehti ei tästä johtuen mene tilaajalle
lainkaan. On siis haettava kompromissia tähän rakenteelliseen
ristiriitaan.
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Oppimisen ja kasvun näkökulmassa on kiinnitettävä huomiota
osaamisen ja kokemuksen lisäämiseen talousasioissa. Toimitukseen
on

olosuhteiden

pakosta

jouduttu

palkkaamaan

nuoria

ja

kokemattomia toimittajia. Heidän taloustiedollista osaamistaan tulee
parantaa, joka heijastuu tuotteen laatuun ja kilpailukykyyn. Tätä
voidaan mitata koulutuskustannuksilla henkilöä kohden.

5.6.4 Sähköiset palvelut

Markkinointipäällikkö Atte Rantanen

Taloudellinen näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Kannattavuus

* Sähköisten tuotteiden kate

• Myynti

* Uusmyynti kappaleissa
ja markoissa tai kokonaisnettomyynti

Asiakasnäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Kävijämäärät

* Verkkotaloussanomien
kävijämäärä /kk

• Sopimusasiakkaat

* Sopimusasiakkaiden
määrä / kk
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• Asiakastyytyväisyys

* Asiakastyytyväisyys
tutkimuksen tulokset
(Toimitus ja Sähköinen)
* Tuotteiden esittelyt / kk
* Toteutuneet kaupat / kk

Sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Nopeus

* Osallistuminen
kehitysprojekteihin

• Virheettömyys

joista arvio asteikolla 4-10
tai 1-3
* Asiakastyytyväisyys
tutkimuksesta mittari

• Yhteistyö eri osastojen kesken

* Tyytyväisyysselvitys

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:

• Tuotekehitys

* Tuotekehityskustannukset /
Verkkotaloussanomien
liikevaihto

• Asiakaspalaute

* Asiakastyytyväisyys liittyen
tuotekehitykseen

Henkilöstönäkökulma

Menestystekijät:

Mittarit:
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* Työilmapiirin mittaustulos

• Työilmapiiri

Taloudellisessa näkökulmassa kannattavuutta mittaava sähköisten
tuotteiden kate on helposti saatavissa oleva ja varsin käyttökelpoinen
mittari.

Myynnissä

mitataan

nimenomaan

uusmyyntiä

sekä

kappaleissa että markoissa. Toinen tapa mitata myyntiä on tarkastella
kokonaisnettomyyntiä. Se saadaan laskemalla yhteen uusmyynti,
lisämyynti ja kertamyynti ja vähentämällä näistä irtisanotut sopimukset
ja hyvitykset.

Yksi tuote muiden joukossa on Taloussanomien sähköinen versio.
Vielä tällä hetkellä verkkolehden myynti ei kilpaile painetun version
kanssa,

koska

verkkolehti

keskittyy

etupäässä

asiakkaiden

hankkimiseen ulkomailta ja on painettua versiota täydentävä tuote.
Poikkeuksen muodostavat esim. suuret konsernit, jotka päättävät
tilata

lehtensä

vain

sähköisessä

muodossa.

Tästä

syystä

verkkolehden myyntilukuja tuleekin seurata ja niiden kasvaessa
huomattavasti

alkaa

jakaa

mielestä

on

myös

kustannuksia

vastaavassa

suhteessa.
Rantasen

asiakasnäkökulmaan

kuuluvan

asiakastyytyväisyystutkimuksen tekeminen erityisen tärkeää. Kun
tutkimukseen saadaan tietty systematiikka, voidaan mittarit jatkossa
poimia

vaivatta

siitä.

Kävijämäärien

ja

sopimusasiakkaiden

selvittäminen onnistuu kustannustehokkaasti ja varsin vaivattomasti.

Sisäisten liiketoimintaprosessien puolella nopeutta ja virheettömyyttä
tulee Rantasen mukaan tarkastella niin toimituksen kuin tekniikankin
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osalta. Kehitysprojekteihin osallistumista on helpompi arvioida 1-3
mittaristolla, kuin kouluarvosanoin.

5.7 Tiedonkeruun ja raportoinnin atk- ratkaisut

Tiedonkeruun ja raportoinnin atk-ratkaisuksi
valmiita

ohjelmistoja.

Ne

on

kuitenkin

löytyy markkinoilta

suunniteltu

etupäässä

suurempien yritysten tarpeisiin. Korkean hankintahinnan lisäksi uuden
järjestelmän sisäänajo vaatii resursseja.
Startelin tapauksessa pyritään atk-ratkaisut toteuttamaan Exceltaulukkolaskennalla. Se, kuka varsinaisen työn tekee on vielä avoinna
ja kattavan ratkaisun suunnittelussa olisi ainesta vaikka uuteen
lopputyöhön.

Kevyemmän

version

toteutus

onnistuu

varmasti

nykyisilläkin resursseilla.

5.8 Mittariston yhdistäminen palkitsemiseen

Mittareita

tullaan

soveltuvin

osin

liittämään

Startel

Oy: n

palkitsemisjärjestelmään. Mitään palkitsemisjärjestelmän korvaajaa
mittaristosta ei siis ole tarkoitus tehdä, vaan järjestelmät ovat erilliset
ja täydentävät toisiaan. Yksikkökohtaiset mittaristot soveltuvat varsin
hyvin ja pienellä hiomisella ryhmätason palkitsemisperusteiksi, joka
muodostaa

osan

Startel

Oy: n

palkitsemisjärjestelmästä.

Kun

mittaristo saadaan vietyä yksilötasolle saakka, voidaan mittareita
käyttää myös henkilökohtaisten bonusten jakamisen apuvälineenä.
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5.10 Henkilökohtaisten mittaristojen laadinta

Yksikkökohtaiset mittaristot ja niiden jo varsin konkreettiset mittarit
luovat hyvän pohjan henkilökohtaisille mittaustöille. Henkilökohtaisten
mittaristojen

laatiminen

vaatii

projektiin.

Henkilöstölle

koko

on

henkilöstön

selvitettävä

osallistumista

mahdollisimman

yksinkertaisella tavalla tasapainotetun mittariston perusperiaatteet.
On myös painotettava jokaisen panoksen tärkeyttä koko mallin
toimivuuden kannalta.

Tämän jälkeen ei oikotietä ole, vaan jokaisen on laadittava oma
mittaristonsa.
jokainen

Pohjana

johtaa

ovat

parhaiten

yksikkökohtaiset
omaan

mittaristot,

työkuvaansa

joista

soveltuvat

menestystekijät ja mittarit. Apuna voivat olla yksiköiden päälliköt ja
mittaristot voidaan laatia myös kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Palkitsemisen liittämisestä mittaristoon ei tässä vaiheessa kannattaisi
mainita, koska se vaikuttaa väistämättä mittareiden valintaan. Kukapa
haluaisi työtään arvioitavan liian kovalla kädellä. Saatuja mittareita
voidaan

ja

tuleekin

käyttää

myös

palkitsemisperusteena.

Ideaalitilanne olisi myös jos työntekijät voisivat seurata kehittymistään
esim. intranetin kautta helppokäyttöisen atk-sovelluksen avulla.

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Projektin aikana Startel Oy:lle on tavoitteen mukaisesti ja teoriaan
pohjautuen

rakennettu

koko

yrityksen

kattava

mittaristo

sekä

74

yksikkökohtaiset mittanstot. Näiden mittaristojen hiominen jatkuu yhä
ja lisäksi edessä on mahdollisesti vielä henkilökohtaisten mittaristojen
laatiminen yksikkökohtaisten pohjalta. Pohjatyö tätä ajatellen on
edennyt hyvin, joskin varsin verkkaisesti.
Se tullaanko mittaristoa käyttämään jatkossa aktiivisesti ja missä
muodossa on vielä avoinna ja yrityksen johdon päätettävissä. Oma
ajatukseni on se, että Startelin malli voisi perustua pelkistettyihin
yksikkökohtaisiin mittaristoihin ja niiden aktiiviseen seuraamiseen.
Ylimmällä

johdolla

mittaristoakin,

joten

on

kuitenkin

sen

selvät

seuraaminen

tavoitteet
voisi

jo

ilman

tapahtua

melko

harvakseltaan.

Sanoma Osakeyhtiön ja WSOY:n fuusio, samoin kuin Startel Oy:n
suorittamat

yrityskaupat

tuovat

varmasti

muutoksia

johtamisjärjestelmään. Se millaisia muutoksia on luvassa on vielä
avoinna.

Mittaristot

sisältävät

alatavoitteen

mukaisia

ei-rahamääräisiä

mittareita, joita voidaan hyödyntää tulospalkkausjärjestelmässä ja
toisinpäin.

Projektin

hyödyllisyyttä

Startel

Oy:lle

tulee

yritys

arvioimaan palkkiotani määritellessään. Omalta osaltani olen joka
tapauksessa kokenut projektin erittäin hyödylliseksi sekä oppimisen
että urakehityksen! kannalta.

Balanced

Scorecard

osoittautui

projektin

aikana

hyödylliseksi

työvälineeksi yrityksen strategian hahmottamiseen ja muuntamiseen
konkreettisiksi
näkökulmien

mittareiksi.
avulla

tuo

Systemaattinen
esiin

koko

lähestymistapa

liiketoiminnan

eri

kannalta
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oleellisimmat seikat. Niiden, ja vain niiden ottaminen mittaristoon
auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.

Saamieni kokemusten perusteella rohkenen väittää, että projektin
onnistumisen ja toimivan mittariston luomisen edellytyksenä ovat
ainakin seuraavat neljä asiaa:

1. Johdon sitoutuminen projektiin. Tällä tarkoitan niin motivaatiota,
tietopohjaa kuin ajan ja resurssien käyttöäkin.
2. Yrityksen puolelta osoitetun projektiryhmän ja yhteyshenkilön
kokemus vastaavasta projektista

ja toimialan tuntemus sekä

innostus aihetta kohtaan.
3. Operatiivisen johdon mukanaolo projektissa.
4. Asioiden pitäminen riittävän yksinkertaisina. On tarpeetonta ja
kallista luoda liian monimutkainen järjestelmä, jonka kustannukset
ylittävät hyödyn. Järjestelmän räätälöinti on juuri yritykselle
sopivan optimiratkaisun etsimistä.
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