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Tavoitteet

Tutkielman tarkoituksena oli aluksi arvioida yleisellä tasolla Balanced Scorecardin sopivuutta 
johdon ohjausjärjestelmäksi Eitel Networksin Siirtoja Jakelu -liiketoiminta-alueelle.

Arvioinnin jälkeen tutkielman keskeisenä tavoitteena oli määritellä Balanced Scorecard 
mittaristo liiketoiminta-alueen strategisen ohjausjäijestelmän perustaksi. Kehitettävän mittariston 
keskeisenä tavoitteena oli auttaa johtoa ohjaamaan liiketoiminta-alueen toimintaa niin, että se 
auttaisi maksimoimaan koko yrityksen arvoa.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosuus pemstuu yrityksen strategista johtamista ja Balanced S corecardia 
käsittelevään kirjallisuuteen. Empiirisen osan case-tutkimuksen aineisto muodostuu Eitel 
Networksissa tehdyistä haastatteluista, yhtiöstä saadusta kiijallisesta materiaalista, osallistuvasta 
havainnoinnista sekä yrityksen tietojäijestelmistä saaduista tiedoista.

Tulokset

Yleisellä tasolla tehdyn arvioinnin perusteella Balanced Scorecard näyttäisi olevan sopiva johdon 
ohjausjärjestelmäksi Eitel Networksin Siirto ja Jakelu -liiketoiminta-alueelle. Se näyttäisi myös 
tarjoavan ratkaisun keskeisiin liiketoiminta-alueen ongelmiin.

Tutkimuksen tuloksena Eitel Networksin Siirto ja Jakelu -liiketoiminta-alueelle määriteltiin 
Balanced Scorecard mittaristo liiketoiminta-alueen strategisen ohjausjärjestelmän perustaksi. 
Taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi nousi yrityksen 
arvon kasvattaminen. Asiakasnäkökulmassa korostui asiakasläheisyys ja asiakkaan tunteminen. 
Prosessinäkökulmasta toimintaa tarkasteltaessa keskeisenä tavoitteena oli asiakkaanhallinnan ja 
toiminnan tehokkuuden parantaminen. Oppimis- ja kasvunäkökulman strategioiden tavoitteena 
oli taas osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö. Mainittujen näkökulmien keskeiset strategiset 
tavoitteet johdettiin strategiakartaksi, jonka pohjalta Balanced Scorecardin mittarit sitten 
määriteltiin.
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1. JOHDANTO

Teknisen kehityksen ja tietotekniikan antamien mahdollisuuksien aikaansaama ns. Informaa

tioteknologia-aikakausi on vaikuttanut voimakkaasti kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Yri

tysten täytyy yhä enenemässä määrin pystyä luomaan ja hyödyntämään aineettomia hyödyk

keitä1, kuten tuotemerkkejä, asiakassuhteita, henkilöstön tietotaitoa ja erilaista informaatio

teknologiaa ja niillä aikaansaatavia tietokantoja.

Yksi yritysten suurimmista ongelmista on kuitenkin siinä, että näiden aineettomien hyödyk

keiden arvo riippuu niiden organisatorisesta kontekstista ja samalla yrityksen strategiasta. Ai

neettomien hyödykkeiden arvo muodostuu siten monien hyödykkeiden sarjasta ja ne yhteen 

liittävästä strategiasta. Jotta yritysjohto pystyisi ymmärtämään kuinka organisaatio luo arvoa 

ja siten hyödyntämään koko organisaation potentiaalin, tarvitaan avuksi tasapainotettuja mit- 

taristoja (Balanced Scorecard), jotka mittaavat organisaation toimintaa useista en näkökul

mista ja useilla aikaulottuvuuksilla. (Kaplan & Norton 2000,167-170)

Yrityksen toiminnan kuvaamisessa on toki ennenkin käytetty erilaisia mittaristoja ja myös 

muita kuin rahamääräisiä mittareita. Suurin ero näillä mittareilla Balanced Scorecardiin on 

siinä, että Balanced Scorecardilla pyritään tietoisesti valittuun ja havainnolliseen joukkoon 

mittareita, joilla samalla pyritään saamaan aikaan yksimielisyys strategisista suuntauksista. 

(Olve 1998, 14)

Viime vuosina on myös kritiikki käytettyjä taloudellisia mittareita vastaa kasvanut. Kritiikki 

kohdistuu pääasiassa mittareiden historialliseen luonteeseen. Mittareista saadut tulokset ker

tovat tarkasti yrityksen tehdyistä toimista, mutteivät kerro mitään mahdollisista tulevaisuuden 

näkymistä. (Nørreklit 2000, 65)

Kaplan ja Norton ovat esittäneet Balanced Scorecardia ratkaisuksi edellämainittuun kritiikkiin 

ja uuden teknologia-ajan haasteisiin. Balanced Scorecardissa voidaan integroida perinteiset 

taloudelliset mittarit toiminnallisiin ja pehmeämpiä arvoja edustaviin asiakas- ja henkilöstö-

1 Aineettomilla hyödykkeillä ei tässä tarkoiteta Euroopan Unionin neljännen direktiivin mukaista jaottelua
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toimintoihin, jotka ovat yritykselle elintärkeitä pitkän tähtäimen kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi. (Nevving 1994, 52)

Balanced Scorecardin yhtenä keskeisenä etuna johdolle voidaan pitää sitä, että yhdellä lo

makkeella johto saa tietoonsa niin kaikki keskeiset taloudelliset tavoitteet kuin tärkeimmät ei- 

rahamääräiset suoritusta ennakoivat mittarit. Balanced Scorecard taijoaa myös johdolle mah

dollisuuden perustella, että saavuttamalla ei-rahamääräiset tavoitteensa, hän tekee kaiken 

mahdollisen omistajien tavoitteiden saavuttamiseksi. (Schneiderman 1999, 6)

KPMG -konsultointiyhtiön tekemät tutkimukset osoittavat, että keskimäärin vain 10 % yri

tyksen toiminnoista luo lisäarvoa. Loput 90 % taloudellisista resursseista käytetään aktiviteet

teihin, jotka ovat joko pakollisia tai muuten tarpeellisia, mutteivät luo lisäarvoa. Toimintojen 

arvoa voidaan korottaa useilla tavoilla, yleisin pyrkimys on tehdä mainitun 90 %:n käyttö 

halvemmaksi, esimerkiksi uusien jäijestelmien tai ulkoistamisen avulla. Balanced Scorecard 

tarjoaa mahdollisuuden lisäarvon tuottamiseen osoittamalla kuinka johdon informaatiota voi

daan käyttää päätöksenteon parantamiseen. (McCunn 1998, 36)

1.1 Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet

Tämän tutkielman tarkoituksena on aluksi arvioida yleisellä tasolla Balanced Scorecardin so

pivuutta johdon ohjausjärjestelmäksi yhdelle case-yrityksen strategiselle liiketoiminta- 

alueelle, jonka toimintaa ollaan parhaillaan ohjaamassa tekniikkapainotteisesta urakoinnista 

kohti asiakaslähtöistä palvelua.

Arvioinnin jälkeen tutkielman keskeisenä tavoitteena on määritellä mittarit liiketoiminta- 

alueen strategisen ohjausjärjestelmän perustaksi. Kehitettävän mittariston keskeinen tavoite 

on auttaa johtoa ohjaamaan liiketoiminta-alueen toimintaa niin, että se auttaa maksimoimaan 

koko yrityksen arvoa. Mittariston tulisi kyetä antamaan johdolle riittävät tiedot, joilla johto 

kykenee arvioimaan kuinka hyvin organisaatio on onnistunut käyttämään hyväksi resursse

jaan arvon luomiseen. Mittariston tulisi näin myös pystyä mittaamaan keskeisiä yrityksen ar

voon vaikuttavia muuttujia.
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Määritellyn mittariston pitäisi osoittaa johdolle yrityksen toimivan sen vision ja strategian 

mukaisesti. Mittariston avulla tulisi myös pystyä kommunikoimaan yrityksen strategiat ja vi

siot kaikille liiketoiminta-alueen tulosyksiköille.

Tutkimuksen tavoitteena on aluksi selvittää ja täsmentää kohteen visio ja tämän jälkeen 

muuntaa visio helposti ymmärrettäviksi tavoitteiksi ja strategisiksi päämääriksi. Tavoitteiden 

asettamisen jälkeen pyritään määrittämään ne kriittiset toiminnot ja menestystekijät, jotka 

ovat välttämättömiä näiden päämäärien saavuttamiseksi. Tämän jälkeen tutkimuksessa pyri

tään arvioimaan ja valitsemaan sopivat mittarit edellämainittujen tavoitteiden toteutumisen 

mittaamiseen Mittarien ja päämäärien välistä kausaalisuutta pyritään arvioimaan yrityksen 

toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.

1.2 Tutkielman rakenne ja rajaukset

Tutkielman toisessa luvussa käsitellään strategista johtamista ja johdon ohjaus- ja 

kontrollijärjestelmiä. Luvussa tarkastellaan aluksi strategian implementointia käytäntöön. 

Tämän jälkeen luvussa tutkitaan ohjauksen keinoja elinkaaren eri vaiheissa ja vaihtoehtoisia 

tapoja toteuttaa johdon ohjausta yrityksissä sekä tutustutaan näiden vaihtoehtojen 

heikkouksiin ja vahvuuksiin. Tämän jälkeen käydään läpi muutamia vaihtoehtoisia 

johtamismalleja ja luvun lopuksi esitellään muutamia keinoja kontrolliongelmien 

välttämiseksi.

Kolmannessa luvussa käydään läpi Kaplanin ja Nortonin luoman Balanced Scorecardin taus

tat ja rakenne. Seuraavaksi luvussa esitellään Balanced Scorecard merkitys ja sisältö strategi

sena ohjausjärjestelmänä sekä selvitetään strategiakartan perustiedot. Tämän jälkeen luvussa 

esitetään keskeiset vaihtoehdot Balanced Scorecardin rakennusprosessille sekä käsitellään 

palveluyrityksen erityispiirteitä Balanced Scorecardin rakennusympäristönä. Luvun lopussa 

esitetään mittaristoa kohtaan kohdistettua kritiikkiä.

Neljännessä luvussa käydään läpi case-tutkimus. Luvun alussa esitellään tutkimusmetodi ja 

tutkimuksen toteutuksen yksityiskohdat. Tämän jälkeen käydään läpi Balanced Scorecard - 

projektin lähtökohdat sekä Eitel Networksin ja Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen



6

perustiedot. Teoreettisen viitekehyksen ja tehdyn tutkimuksen pohjalta arvioidaan myös 

Balanced Scorecard in sopivuutta case-yritykselle. Luvun lopuksi käydään läpi varsinainen 

Balanced Scorecardin rakennusprosessi.

Viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksesta sekä johtopäätökset. Luvussa esite

tään myös mahdolliset lisätutkimuksen aiheet.

Tutkielma rajoittuu selvittämään Balanced Scorecardin määrittelyprosessia ja rakentamista. 

Tutkimuksessa ei oteta kantaa valmiin mittanston tavoitetasojen asettamiseen eikä mittarien 

käyttöönottoon ja vastuuttamiseen, vaan nämä jätetään vastuullisen johdon tehtäviksi. Tutki

muksessa ei myöskään selvitetä minkälaisen atk-järjestelmän Balanced Scorecardin käyttä

minen vaatisi eikä miten saatuja tuloksia tulisi käyttää toiminnan strategisessa ohjaamisessa.
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2. STRATEGINEN JOHTAMINEN

Yrityksen strategista johtamista voidaan yleisellä tasolla tarkastella kolmelta eri näkökulmal

ta. Ensinnäkin tarkastelu voidaan suorittaa strategian luomisen kannalta. Toinen tarkastelu

kulma on strategian implementoinnin näkökulma, jossa strategian kytketään käytäntöön. 

Kolmas näkökulma strategian tarkasteluun on ohjaus. (Wright ym. 1998, 4) Strategian luo

misprosessia ei tässä tutkimuksessa käsitellä, vaan luvussa keskitytään Balanced Scorecardiin 

läheisesti liittyviin strategian implementointiin ja strategiseen ohjaukseen. Luvun painopiste 

on toiminnan ohjausjäijestelmissä, erityisesti toiminnan ohjauksen eri muodoissa.

2.1 Strategian implementointi

Strategian implementoinnissa keskeisiä vaiheita ovat organisaation rakenteen suunnittelu, 

valtasuhteiden, roolien ja tehtävien määrittäminen, rakenteen ja ohjauksen kytkeminen strate

giaan sekä strategisen muutoksen implementointi. (Hill 2001, 383-384, 420. Wright ym. 

1998, 200-258)

Organisaation rakenteen suunnittelussa strategian implementoinnin kannalta tärkeintä on vali

ta sellainen rakenne ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka vastaa yrityksen strategiaa. Raken

teen valinnan jälkeen, johdon on vielä valittava organisaation liiketoimintaan sopivin hierar

kia ja vallan hajauttamisen taso. (Hill 2001,383-384. Simons 2000, 46)

Ylimmällä johdolla on useita vaihtoehtoja käytettävissään, joilla se pystyy kannustamaan 

keskijohtoa ja henkilöstöä osallistumaan tehokkaasti strategian implementointiin. Yksi kes

keinen keino vaikuttaa implementoinnin tehokkuuteen on johtajuus. Johtajien on kyettävä 

kommunikoimaan strategiset tavoitteet kaikille ja toisaalta motivoitava ja tuettava koko orga

nisaatiota näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toinen keskeinen keino on vallankäyttö. Joh

tajia voidaan pitää organisaatiossa asiantuntijoina, joiden päätöksiin luotetaan. Toisaalta he 

voivat myös käyttää valtaansa keskeisen tiedon jakelussa tietyille avainhenkilöille ja näin 

saada tukea toiminnalleen. Oman esimerkin ja karisman vaikutusta ei tule myöskään vähätel

lä. (Wright ym. 1998, 240-243)
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Strategian kytkeminen organisaation rakenteeseen ja ohjaukseen on usein pitkä ja kallis pro

sessi. Erilaiset strategiat, kuten hintajohtajuus tai erilaistaminen, vaativat kaikki erilaisia ra

kenteellisia ja ohjauksellisia ratkaisulta. Tästä syystä niiden yhtäaikainen implementointi or

ganisaatioon on erittäin vaikeaa. (Hill 2001,454-459)

Strategisen muutoksen implementointi on oma kokonaisuutensa. Strategisella muutoksella 

tarkoitetaan organisaation muutosta nykyisestä tilastaan kohti jotain toivottua tulevaisuuden 

tilaa. Päämääränä prosessissa on usein kilpailukyvyn parantaminen tai arvon luominen. Muu

tosprosessi alkaa yleensä muutoksen tarpeen määrittämisellä. Tässä vaiheessa voidaan käyttää 

apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä tai muuta vastaavaa. Tämän jälkeen prosessissa tulisi 

määritellä mahdolliset muutosta vaikeuttavat esteet, kuten organisaation kulttuuri, rakenne tai 

sen henkilöstön asenteet. Lopuksi prosessissa implementoidaan muutos ja arvioidaan sen vai

kutuksia. (mt. 491-498)

Strategiset muutokset jaotelleen usein kolmeen päätyyppiin: (Hill 2001,486-490)

• Reengineering, joka on perustavanlaatuinen toiminnan uudelleen ajattelu, jolla pyri

tään saavuttamaan huomattavia parannuksia kriittisissä toiminnan osa-alueissa. Reen- 

gineeringissä koko liiketoimintaprosessi joudutaan ottamaan uudelleen arvioitavaksi, 

ei vain jokin yksittäinen toiminto.

• Uudelleenjärjestelyllä (restructuring) tarkoitetaan strategista muutosta, jolla pyritään 

parantamaan toimintaa. Uudelleenjärjestely koostuu yleensä kahdesta vaiheesta. En

simmäisessä organisaatio vähentää erikoistumisensa ja integraationsa määrää eli

minoimalla divisioonia, osastoja ja hierarkiatasoja. Toisessa vaiheessa organisaatio 

yleensä vähentää työvoimaansa kulujen karsimiseksi.

• Innovatiivisuudella tarkoitetaan prosessia, jossa organisaatio käyttää tietojaan ja re

surssejaan, luodakseen paremmin asiakkaiden vaatimuksia vastaavia tuotteita ja palve

luita
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2.2 Ohjauksen keinot elinkaaren vaiheissa

Liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa, yritys kulkee läpi joukon odotuksenmukaisia elin

kaaren vaiheita. Jotta yritys pystyisi tasapainottamaan kasvun, tuotot ja kontrollin, tulee ohja

uksen keinot sovittaa näiden vaiheiden mukaisesti. Seuraavassa käydään läpi yrityksen tyypil

linen elinkaari ja siihen liittyvät ohjauksen muodot. (Simons 2000, 309-313)

Liiketoiminnan aloitusvaihe

Liiketoiminnan aloitusvaiheessa yritys on juuri aloittanut toimintansa ja sen rakenne on 

yleensä varsin vapaamuotoinen eikä tarvetta kaavamaiseen kontrolliin ole. Keskeiset toimin

nan mittarit liittyvät liikevaihdon kasvuun ja kassavirtaan, koska yritys usein taistelee ole

massaolostaan. Uhkat ja mahdollisuudet hoidetaan nopeasti, kun henkilöstö yhdessä pohtii 

ratkaisulta eri ongelmiin. Työntekijöiden roolit vaihtelevat tilanteen mukaan.

Kun yritys rupeaa menestymään ja kasvamaan, nämä vapaamuotoiset ohjauskeinot eivät enää 

riitä. Perustajat eivät enää itse voi osallistua kaikkiin tärkeisiin päätöksiin, vaan valtaa täytyy 

delegoida muille. Johdon on aluksi kehitettävä toimintasuunnitelmat johtamisen tueksi ja oh

jauksen aikaansaamiseksi. Muodolliset tietojärjestelmät, joilla johto voi tarkkailla organisaa

tion toimintaa ja asettaa toiminnan tavoitetasot, on myös integroitava toimintaan. Usein myös 

jonkinlaisia toimintarajoitteita asetetaan turvaamaan yritystä liialta riskiltä ja väärinkäytöksil

tä.

Kasvuvaihe

Kasvuvaiheessa avataan uusia toimistoja ja perustetaan uusia tuotelinjoja. Parantaakseen te

hokkuutta, johto usein luo erikoistuneita yksiköitä, jotka suorittavat tiettyjä toimintoja. Mark

kinointi, tuotekehitys ja rahoitus keskitetään omiin kustannuspaikkoihinsa. Johto asettaa yksi

tyiskohtaisia toimintasuunnitelmia ja budjetteja, joita valvotaan ja analysoidaan tarkasti.

Kasvu on usein nopeaa ja kannattavaa, mutta varjopuolena funktionaalisella rakenteella on, 

että henkilöstö alkaa menettää luovuuttaan ja aloitteellisuuttaan, johtuen kapea-alaisista
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erikoistumisesta ja tiukoista tavoitteista. Jotta yritys kykenisi vastaamaan ympäristön 

haasteisiin, pitäisi ylimmän johdon hajauttaa päätösvaltaa ja antaa keskijohdon itse ohjata 

toimintaansa kuten he parhaaksi näkevät.

Vallan hajauttaminen vaatii kuitenkin useita ohjauksen menetelmiä toimiakseen. Ylimmän 

johdon on ensinnäkin kyettävä kommunikoimaan yrityksen keskeiset arvot ja toimintatavat 

alayksiköiden johtajille. Johdon on myös kehitettävä selkeä toiminta-ajatus ja visio sekä 

kommunikoitava nämä motivoidakseen alayksiköitä ja antaakseen heille oikean toimintasuun

nan. Näissä prosesseissa keskeisenä kontrollinkeinona on henkilö- ja kulttuurikontrolIin eri

muodot. 2

Toiseksi johdon on selvitettävä ja kommunikoitava strategiset rajat, joita alayksiköiden johto 

ei saa ylittää. Lisääntyvä vallan ja päätöksenteon jakaminen lisää epäonnistuneiden investoin

tien ja huonojen projektien mahdollisuuksia, joten johdon on selkeästi ilmoitettava tietyt toi

minnot kokonaan yrityksen liiketoiminnan ulkopuolelle kuuluviksi.

Kolmanneksi laskentatoimen mittarit eivät saisi keskittyä pelkästään tuottavuuden mittaami

seen, vaan myös omaisuus, jolla tuotot saadaan aikaiseksi on huomioitava laskelmissa. Tästä 

johtuen keskeisiksi toiminnanohjausmittareiksi tulevat usein RONA.n ja EVA:n kaltaiset mit

tarit. Nämä mittarit tulisi liittää Balanced Scorecardeihin kommunikoimaan yrityksen strategi

aa ja strategista oma-aloitteellisuutta läpi koko liiketoiminnan.

Kypsyysvaihe

Tässä elinkaaren vaiheessa yritys on yleensä suuri ja rakenteeltaan monimutkainen. Yrityksel

lä on useita divisioonia ja se toimii useilla markkinoilla. Jotta ohjaus ja vastuut saadaan linjat

tua kokoaa ylin johto usein yhteen erilaisia liiketoimintayksiköitä ja perustaa suurempia mark

kinaperusteisia sektoreita, liittäen yhteen samanlaisia liiketoimintoja tuotteiden tai asiakkaiden 

mukaan.

2 Kontrollin eri muodot käsitellään kappaleessa 2.4
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Suunnittelun tärkeys sekä omaisuuden allokointi ja tehokas käyttö korostuvat. Johdon täytyy 

myös oppia luottamaan alaistensa mahdollisuuksia etsivään käyttäytymiseen saadakseen uusia 

innovaatioita ja aloitteita. Ohjausjärjestelmiä tulisi tehdä entistä interaktiivisemmiksi, jotta 

johto saisi tiedon missä uudet mahdollisuudet ovat ja missä oppimisen tulisi tapahtua. Esikun

nan rooli on auttaa tiedonkeruussa ja tulkinnassa sekä toimia asiantuntija-apuna erilaisissa on

gelmatilanteissa.

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmät

Laajasti tarkastellen toiminnanohjausjäijestelmällä voidaan katsoa olevan kaksi perustoimin

toa: Ensinnäkin strateginen ohjaus (strategic control) ja toisaalta toiminnan ohjaus (manage

ment control). (Merchant 1997, 4-5)

Strateginen ohjaus koostuu sen laajuuden määrittämisestä, miten organisaation strategiat ky

kenevät saavuttamaan asetetut päämäärät ja tavoitteet. Jos päämääriä ei kyetä saavuttamaan 

kuten on suunniteltu, silloin ohjauksen päämääränä on strategioiden tai niiden implementoin

nin muuttaminen niin, että näiden päämäärien saavuttamisen mahdollisuus kasvaa. Strategi

sessa kontrollissa tarkasteluajanjakso ulottuu yleensä parista vuodesta aina vuosikymmeniin 

ja siinä huomioidaan niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiiviakin mittareita. Ylimmän johdon 

keskeisin tehtävä on linjata yrityksen sisäiset toiminnot edeltäkäsin vastaamaan ulkoista ym

päristöä ja sen mahdollisia muutoksia, (mt. 259, 274-275)

Toiminnan ohjauksella taas tarkoitetaan yrityksen johdon toimenpiteitä asetettujen tavoittei

den saavuttamiseksi. Tähän johto tarvitsee avuksi ohjausvälineitä (controls), jotka käsittävät 

kaikki ne menettelytavat, joita johto käyttää varmistaakseen, että organisaation jäsenten käy

tös ja päätökset ovat organisaation tavoitteiden ja strategian mukaisia. (Merchant 1997,5. Vir

tanen 2000) Yksi vaikutusvaltaisimmista ja käytetyimmistä malleista, joka auttaa johtoa ke

hittämään yritykselle sopivan ja sen toimintaa tehostavan strategisen toiminnanohjausjärjes- 

telmän, on Balanced Scorecard. (Hill 2001, 422-423)
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2.4 Ohjauksen muodot

Yrityksen toiminnan eri ohjausvälineet ovat käyttökelpoisia erilaisissa tilanteissa, joten joh

don tulisi valita ohjaukseen sellainen yhdistelmä, josta saatava nettohyöty on suurin. Vaihto

ehtojen tarkastelu on syytä aloittaa selvittämällä riittäisivätkö henkilö-ja kulttuurikontrollit, 

sillä niillä on alhaiset kustannukset ja vain vähän haitallisia sivuvaikutuksia. Mainitut kontrol- 

limuodot ovat riittäviä, jos ohjattavat ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, kykenevät hyvään 

suoritukseen ja ovat motivoituneita ilman palkitsemista. Edellämainitut ehdot täyttyvät erit

täin harvoin, joten ohjausjärjestelmää on yleensä täydennettävä toiminta-ja tuloskontrolleilla. 

(Virtanen 2000)

Seuraavissa alaluvuissa käydään ohjauksen erilaiset muodot läpi yksityiskohtaisemmin Mer

chants (1998) esittämän jaottelun mukaisesti3. Strategiajohtamisen teonoissa ohjaus

järjestelmiä ja -keinoja on esitetty myös monilla muilla tavoilla jaoteltuina tai käsiteltyinä. 

Esimerkiksi Simons (2000, 128, 310) näkee yrityksen ohjauksen koostuvan neljästä osa- 

alueesta, joita hän nimittää uskomus-, rajoitus-, diagnostisiksi- ja mteraktiivisiksi järjestel

miksi. Nämä osa-alueet korostuvat eri tavoin yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

2.4.1 Toimintakontrolli

Toimintakontrolleilla (action controls) pyritään varmistamaan, että organisaation jäsenten 

toiminta on organisaation edun mukaista. Toisaalta niillä pyritään myös estämään henkilöstöä 

toimimasta vastoin organisaation etuja. Toimintakontrollit ovat kaikkein suorin ohjauksen 

muoto, koska niillä puututaan suoraan yksilöiden toimintaan ja määrätään kuinka heidän pitää 

toimia. (Merchant 1997, 27)

Toimintakontrollimuodot luokitellaan yleensä neljään luokkaan. Käyttäytymisen rajoitteilla 

estetään tiettyjen toimien tekeminen, esimerkkeinä kulkmajoitukset, salasanat tai hallinnolli

set päätökset. Ennakkotarkastukset ovat toinen toimintakontrollin muoto, niillä rajoitetaan

3 Kontrollilla (controls) tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja ja menettelytapoja, joita johto käyttää varmistaakseen, että 
organisaation jäsenten käytös ja päätökset ovat organisaation tavoitteiden ja strategian mukaisia. Kontrollin syno
nyymina käytetään tässä tutkimuksessa myös termiä ohjaus.
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johdon toimivaltaa niin, että tietyt päätökset pitää ennalta hyväksyä ylemmällä johtotasolla. 

Kolmas kontrollimuoto on toimintavastuu, jossa henkilöstöä pidetään vastuullisena 

tekemistään päätöksistä ja toiminnoista. Neljäs tapa ohjata toimintaa on ylimiehitys. Siinä 

toimintoihin määrätään enemmän ihmisiä ja koneita, kun teoreettisesti tarkastellen 

tarvittaisiin tai ainakin huolehditaan varamiehityksen järjestämisestä. (Merchant 1997,27-30)

Jotta toimintakontrollit olisivat tehokkaita, johdon on tiedettävä millainen toiminta on halut

tua. Lisäksi johdon on kyettävä varmistamaan, että haluttu toiminta tapahtuu. Toiminta- 

kontrollien käyttöön liittyy kuitenkin monia haittoja, jotka rajoittavat niiden käyttämistä. En

sinnäkin niiden soveltaminen ei ole usein edes mahdollista. Toiseksi ne ovat passivoivia, ei

vätkä kannusta luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Toimintakontrolli voi johtaa välinpitämät

tömyyteen muista asioista ja ne myös synnyttävät usein negatiivisia asenteita. Lisäksi joistain 

toimintakontrollin muodoista voi aiheutua huomattavia kustannuksia, (mt. 255-256)

2.4.2 Tuloskontrolli

Tulospohjaisessa ohjauksessa kiinnitetään huomio toiminnan tuloksiin, eikä ohjattavien toi

mintaa rajoiteta, vaan he saavat itse kehittää ja valita keinot tulosten saavuttamiseksi. Tu

losohjaus (results control) kannustaakin henkilöstöä löytämään ja kehittämään omia kyky

jään. Jotta tuloskontrolli toimisi, täytyy johdon määrittää suorituksen dimensiot ja mittaami

nen sekä asettaa suoritustavoitteet ja määritellä palkkiot näiden tavoitteiden saavuttamisesta. 

Myös mahdolliset rangaistukset epäonnistumisista tulee määritellä. (Merchant 1997, 69-75)

Jotta tulosohjaus toimisi tehokkaasti, on johdon tiedettävä mitä tuloksia se haluaa ja toisaalta 

ohjattavalla on oltava merkittävä vaikutusmahdollisuus tulokseen. Lisäksi tuloksia pitää pys

tyä mittaamaan tarkasti ja tehokkaasti, (mt. 75-80)

Tuloskontrollin yksi keskeisin muoto on taloudellinen tuloskontrolli (financial result control), 

jossa tavoitteet on ilmaistu rahamitallisesti, yleensä laskentatoimen termein. Suurin osa yri

tyksistä onkin valinnut tämän kontrollimuodon, koska sen käyttäminen luo monia etuja.
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Ensinnäkin taloudellisten päämäärien vaikutus yrityksen toimintaan on erittäin suuri, 

esimerkiksi tuotot ja kassavirrat varmistavat yrityksen koko olemassaolon. Toiseksi ne 

tarjoavat kattavan yhteenvedon koko yrityksen toiminnasta. Kolmanneksi taloudelliset 

mittarit ovat suhteellisen tarkkoja ja objektiivisia. Neljäs varsin merkittävät etu nykyajan 

liiketoimintaan on kontrollien kyky taijota tehokas toiminnanohjaus ja kuitenkin samalla 

antaa ohjattaville suhteellisen vapaat kädet tehdä päätöksiä, mikä taas kannustaa luovuutta ja 

innovatiivisuutta. Lisäksi taloudellisen tulosohjauksen käyttöala on varsin laaja ja niiden 

käyttöönottokustannukset suhteellisen alhaiset. (Merchant 1997, 301-302)

Tuloskontrollilla on havaittu kolme keskeistä ongelma-aluetta, jotka haittaavat sen tehokasta 

käyttöä. Ensinnäkin tulosmittarit ovat epätäydellisiä toiminnan indikaattoreita. Toinen on

gelma ilmenee kun tuloksiin vaikuttaa tekijöitä, jotka eivät ole henkilöstön vaikutettavissa 

olevia. Kolmanneksi tuloskontrollimittareilla on usein kaksi vastakkaista ohjaustehtävää, mo

tivointi ja kommunikointi, (mt. 257-258)

2.4.3 Henkilöstö- ja kulttuurikontrolli

Henkilöstö-ja kulttuuriohjauksella (personal and cultural controls) pyritään varmistamaan, et

tä organisaation jäsenet itse ohjaavat omaa toimintaansa. Samalla pyritään myös rohkaise

maan yksilöiden keskinäistä ohjausta. Ohjauksen toimivuuteen vaikuttaa erityisesti henkilös

tön valinta ja sijoittaminen, koulutus sekä työtehtävien hyvä suunnittelu. Henkilöstö-ja kult- 

tuurikontrollit ovat lähes kaikkialla käyttökelpoisia ja aiheuttavat yleensä vain vähän haitalli

sia sivuvaikutuksia.

Henkilöstö-ja kulttuurikontrollin muodot jaetaan yleensä, kuten nimikin jo osoittaa, kahteen 

luokkaan. Henkilökontrollit auttavat työntekijöitä tekemään työnsä hyvin. Ensinnäkin ne aut

tavat henkilöstöä ymmärtämään mitä heiltä odotetaan. Toiseksi niillä pyritään varmistamaan, 

että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot tehtävien suorittamiseen ja kolmanneksi joillakin 

henkilököntrolleilla saadaan lisättyä henkilöstön itsekontrollia. Henkilökontrollin keskeiset 

muodot ovat: henkilöstön valinta ja sijoittaminen, koulutus sekä työsuunnitteluja tarvittavien 

resurssien tarjonta.
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Kulttuurikontrolleilla taas pyritään kannustamaan jäsentenvälistä valvontaa. Ne ovat tehok

kaimmillaan, kun yhteisön jäsenillä on tunnepitoiset suhteet toisiinsa. Keskeisiä kulttuunoh- 

jauksen muotoja ovat: käyttäytymissäännöt, ryhmäperusteinen palkitseminen, organisaation 

sisäiset siirrot, sosiaaliset järjestelyt ja johdon esimerkki. (Merchant 1997, 124-130)

2.5 Vaihtoehtoisia yrityksen johtamismalleja

Strategiseen johtamiseen on teoriakiijallisuudessa esitetty useita erilaisia viitekehyksiä ja 

malleja, joilla yrityksen ohjaus ja toiminnan analysointi voidaan järjestää. Seuraavassa käy

dään läpi kolme keskeistä tapaa Otleyn (1999) esittämän tarkastelun pohjalta. Luvussa käy

dään läpi ensin ”perinteistä ajattelua” edustava budjettiperusteinen johtaminen ja tämän jäl

keen uudempaa johtamismallia edustava arvonlisäperusteinen johtaminen. Kolmas yleisesti 

käytössä oleva johtamis- ja ohjausmalli on Balanced Scorecard, joka on myös valittu tämän 

tutkielman ohjausjärjestelmän toteuttamisvaihtoehdoksi. Luvussa ei tulla vertailemaan mikä 

malleista olisi paras tai esittämään perusteluja miksi Balanced Scorecard on valittu tähän tut

kielmaan. Luvussa ainoastaan esitellään erilaisia vaihtoehtoja ja pyritään esittämään muuta

mia seikkoja, jotka rajoittavat tai haittaavat kyseisen mallin käyttöä. Myöhemmin tutkimuk

sen luvussa 4.4.6. tullaan esitetään arviointi sitä, miksi Balanced Scorecardin katsotaan oleva 

sopivia tutkimuksessa esitetyn liiketoiminta-alueen strategisen ohjausjäijestelmän perustaksi.

Budjettiperusteinen johtaminen

Budjetointi on perinteisesti ollut yksi keskeisin yritysten ohjauskeinoista. Se on yksi harvoista 

tekniikoista, joilla koko yrityksen toiminta saadaan esitettyä muutaman luvun avulla. Budjet- 

tiperusteisessa ohjausmallissa toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan yleensä kannattavuuden 

perusteella. Yritykseen määritellään kustannuspaikkoja, joille sitten tuotot ja kustannukset 

kohdistetaan. Budjetoinnin tarkoituksena on saada nämä kaksi vastakkaista elementtiä ”oike

aan” tasapainoon. (Otley 1999, 370)
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Tuottojen kohdistaminen kustannuspaikoille on muodostunut yhdeksi jäijestelmän 

ongelmakohdaksi. Tämä on korostunut varsinkin silloin, kun tuloksia ei voida suoraan 

arvioida rahamääräisesti, kuten nykyään yhä useammin on tilanne

Budjettiperusteisen johtamisen ehkä suurin puute on kuitenkin jäijestelmän historiasuuntau- 

tuneisuus. Mallissa tarkkaillaan ainoastaan toteumia eikä välttämättä kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota siihen miten tuloksiin päästiin. Saadut tuloksetkin ovat yleensä varsin epäkäytän

nöllisiä toiminnan ohjauksessa niiden historiallisen luonteen takia. Keskijohdon vaikutus

mahdollisuuden budjettien tasojen asettamisessa ovat yleensä suuret, mikä helposti johtaa 

epäedulliseen osaoptimointiin. (ma. 370-371)

Nykyinen toimintaympäristön nopea muutosvauhti heikentää myös budjettiperusteisen ohja

uksen toimivuutta. Budjetointi tapahtuu ympäristön muutosvauhtiin nähden liian harvoin. 

Toisaalta taas, jos budjetointia suoritetaan toistuvasti tiheällä aikavälillä, muodostuu proses

sista liian aikaa vievää mikä saattaa aiheuttaa ongelmia toiminnan ohjauksessa. Budjetointi- 

prosessin pohjimmiltaan hyvin hierarkkinen rakenne on myös usein ristiriidassa yritysten im- 

plementoimien arvoketjujen ja liiketoimintaprosessien kanssa, (ma. 371)

Edellä olevasta kritiikistä huolimatta budjetointi on usein yrityksen ainoa toimintojen koor

dinoinnin väline. Joten sitä ei tule täysin sivuuttaa, ainakaan ennen kuin sitä korvaava järjes

telmä on implementoitu, (ma. 371)

Arvonlisäperusteinen johtaminen (Value Based Management)

Arvolisäperusteisella johtamisella tarkoitetaan johtamismallia, jossa yrityksen toimintoja tar

kastellaan niiden tuottaman taloudellisen lisäarvon mukaan. Mallin keskeisenä pyrkimyksenä 

on maksimoida omistajien varallisuutta. Taloudellisella lisäarvolla tarkoitetaan tässä tutki

muksessa sitä ylimääräistä tuottoa, joka yritykselle jää, kun kaikkien sidosryhmien tarpeet on 

tyydytetty eli kun niin vieraan pääoman sijoittajien kuin myös omistajien vaatima korvaus si

joittamastaan pääomasta on huomioitu
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Lisäarvon käsite on erittäin lähellä EVA:n käsitettä ja niitä käytetäänkin usein lähes 

synonyymeinä. Muita taloudellisen lisäarvon synonyymeja ovat muun muassa taloudellinen 

tuotto (econimic profit) ja liikevoitto pääomakustannusten jälkeen. (Paavola ym.1997, 20)

EVA (Economic Value Added) on Stern Steward and Co. -konsultomtiyhtiön rekisteröimä 

tuotemerkki. EVA: 11a pyritään mittaamaan yrityksen tuottojen aikaansaamiseksi sijoitetun 

pääoman kustannuksen ylittävää tuottoa. Itse asiassa EVA on vain uusi versio Residual 

Incomista (Rl), joka kehitettiin jo 1960 luvulla. EVA:n kaava on seuraava: (Mcintyre 1999, 

66)

EVA= After-tax operating income - cost of capital * (total assets - current liabilities)

Pääoman kustannus lasketaan painotetulla keskiarvolla (WACC), joka ottaa huomioon sekä 

oman että vieraanpääoman kustannuksen, painottaen niitä pääomien suhteellisella määrällä 

Taloudellinen lisäarvo realisoituu sijoittajille pääasiallisesti kahdella tavalla, osinkoina ja 

yrityksen osakkeiden arvon nousuna.(Rappaport 1998, 14)

Rappaport (1998, 172) esittää omassa arvonlisäperusteisessä johtamismallissaan arvon 

muodostumisen seuraavanlaisena kaaviona (Kuvio 1)

Rappaportin mukaan yrityksen liiketoiminnan kassavirtaa ja täten myös arvoa, voidaan 

ennakoida niin sanottujen arvoajurien (value drivers) kautta. Keskeisiä näistä ajureista ovat 

liikevaihdon kasvu, myyntikate ja pääoman kustannus. Myös sitoutuneen- ja käyttöpääoman 

määrät ovat tärkeitä, sillä ne osoittavat tulevien investointien tarpeen. Yrityksen toiminnan ja 

strategian pohjalta voidaan määritellä ns. arvokartta, jossa arvon eri osatekijät kuvataan. 

Arvon osatekijät jaetaan yleisiin ajureihin, joihin vielä linkitetään niihin vaikuttavat 

osatekijät.
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ARVOKARTTA

Arvon osatekijät Yleiset arvoajurit Mikrotason ajurit

Käyttöpää-

Liikevaihto

MyyntikateKassavirran
tuotto

Pääoman
kustannus

Diskonttaus-

Sitoutunut
pääoma

Investointi
tarve

Verot
Liiketoiminta
yksikön arvo

Liiketoiminnan
kassavirta

Markkinoiden koko 
Markkinaosuus jne.

Kuvio 1. Yrityksen tyypillinen arvokartta (value map). Lähde: Rappaport 1998,172

EVA:lla kuten muillakin mittareilla on kuitenkin omat puutteensa. Ensinnäkin se ei ota huo

mioon osastojen tai yritysten kokoeroja, suuremmalla yksiköllä on yleensä myös suurempi 

EVA.

Toiseksi EVA lasketaan tilinpäätöstietojen pohjalta, joita johto voi niin halutessaan manipu

loida; esimerkiksi jättämällä uusimatta kirjanpidossa kokonaan poistettuja laitteita. Näin si

dottua pääomaa on taseessa vähän eivätkä poistot alenna tulosta. Myös harkinnanvaraisia ku

luja voidaan karsia ja näin parantaa EVA:aa. (Brewer 1999, 8). EVA:n käyttö vaatii myös lu

kuisten oikaisuiden tekemistä, ennekuin todellinen tuotettu lisäarvo saadaan selville.

EVA:n vahvimpana puolena on kuitenkin sen yhtenäisyys ja selkeys. Kaikkia hankkeita 

arvioidaan niiden tuottaman lisäarvon mukaan, minkä pitäisi, ainakin teoriassa, johtaa 

kannattaviin hankkeisiin ja näin yrityksen arvon kasvamiseen. (Otley 1999, 373)
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Edellä esitettyä arvokarttaa tullaan soveltamaan myös tässä tutkimuksessa yhtenä osatekijänä 

Balanced Scorecardin mittarien määritysprosessissa. Tällä pyritään varmistamaan määriteltä

vän mittariston ”kyky ” auttaa johtoa maksimoimaan yrityksen arvoa.

Kolmas keskeinen johtamismalli on jo mainittu Balanced Scorecard, jota tullaan käsittele

mään laajemmin luvussa 3.

2.6 Kontrolliongelmien välttäminen

Erilaisten ohjaus-ja kontrollijäijestelmien implementointi ei aina ole paras tapa saada hyvää 

johdon ohjausta yritykseen, vaan joskus parempi tapa on mahdollisten ongelmien välttämi

nen. Välttämisellä tässä tarkoitetaan yritykselle ongelmien aiheuttamien haittojen tapahtumi

sen mahdollisuuden eliminointia. Johdon kontrolliongelmien välttämiseen voidaan käyttää 

useita keinoja, joista seuraavassa käydään läpi neljä yleisesti tunnustettua. (Merchant 1997, 

10-13)

Toimintojen eliminointi

Toimintojen eliminoinnilla tarkoitetaan sitä, että johto siirtää jonkin tietyn toiminnon poten

tiaaliset tuotot ja niihin liittyvät riskit kolmannelle osapuolelle; esimerkiksi alihankkijalle tai 

lisenssin haltijalle.

Automatisointi

Automatisointi on toinen ongelmien välttämisen keino. Johto voi korvata ihmisiä roboteilla, 

tietokoneilla ja tietojäijestelmillä, välttääkseen joitain kontrolliongelmia. Nämä automaattiset 

laitteet saadaan toimimaan juuri niin kuin yritys haluaa. Lisäksi ne vielä poistavat monia 

muita ihmisten aiheuttamia ongelmia, kuten epätarkkuus ja motivaatio-ongelmat. Automaat

tiset laitteet ovat tekniikan kehittymisen myötä tulleet niin ”viisaiksi”, että niillä pystytään 

korvaamaan aina vaan vaativampia tehtäviä, kuten päätöksentekoa.
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Keskittäminen

Päätöksenteon keskittäminen tietylle ryhmälle tai henkilölle on erittäin yleistä varsinkin pie

nissä yrityksissä, joissa on vahva omistajajohtaja, mutta myös monissa suurissa yrityksissä se 

on suosittu ohjauksenkeino, varsinkin suurten odottamattomien tappioiden jälkeen. Keskeisiä 

alueita, joilla keskittämistä tapahtuu ovat varsinkin strategian muuttamiset ja investointipää

tökset.

Riskin jakaminen

Riskin jakaminen on esimerkki osittaisesta ongelmien välttämisestä. Riskin jakaminen ulko

puolisen tahon kanssa auttaa vähentämään mahdollisen henkilöstön väärinkäytösten aiheut

tamien tappioiden määrää. Yksi yleisin riskin jakamisen muoto on vakuuttaminen.
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3. BALANCED SCORECARD

3.1 Yleistä

3.1.1 Taustaa

Balanced Scorecardin käsite esiteltiin ensimmäisen kerran julkisuudessa vuonna 1992 profes

sorien Robert S. Kaplan ja David P. Norton toimesta. Balanced Scorecard -projekti sai alkun

sa vuonna 1990 Nolan Norton instituutin rahoittamasta tutkimuksesta, jossa lähtökohtana oh 

yleinen tyytymättömyys perinteisiin taloudellisiin suoritemittareihin. Näiden perinteisten mit

tarien katsottiin vain kertovan menneisyydestä, eivätkä ne huomioineet tulevaisuutta lainkaan. 

(Zee & Jong 1999, 139)

Tutkimuksen perusajatuksena olikin olettamus olemassa olevien toiminnanohjaus mittarien 

kyvyttömyydestä kuvata totuudenmukaisesti yritysten toimintaedellytyksiä siirryttäessä kohti 

tiedon aikakautta. Tutkimukseen osallistujat olettivat myös, että pelkästään taloudellisiin mit

tareihin perustuva ohjaus oli esteenä yritysten kykyyn tuottaa tulevaisuudessa taloudellista li

säarvoa. (Kaplan & Norton, 1996a, vii-viii)

Yksi Balanced Scorecardin kehittämisen keskeisiä motiiveja oli myös liian suureksi kasvanut 

informaation määrä. Johdon aika alkoi mennä päätöksenteon sijasta pääasiassa tietojen ana

lysointiin ja epärelevantin tiedon karsimiseen. Toinen keskeinen päämäärä oli vähentää joh

don ennakkoasenteita muita kuin taloudellisia mittareita kohtaan. (Mooraj ym. 1999, 482)

3.1.2 Määritelmä

Balanced Scorecardilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa professorien Robert S. Kaplan ja Da

vid P. Norton kehittämän mallin mukaista mommittaristoa, joka sisältää yleensä neljä en nä

kökulmaa ja kolme aikaulottuvuutta. Mittariston lähtökohtana ja yhdistävänä tekijänä ovat 

visio ja strategia, jotka kriittisten menestystekijöiden kautta johdetaan mittareiksi. Näiden 

mittarien perusteella voidaan valvoa ja seurata, että yritys ottaa toiminnassaan huomioon
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strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevat tekijät. Tässä tutkimuksessa Ba

lanced Scorecardin (BSC) synonyymeinä käytetään termejä tasapainotettu mittansto ja tie

tyissä selvissä asiayhteyksissä myös pelkkää mittaristo -termiä.

3.1.3 Periaatteet

Balanced Scorecardin yksi perimmäisiä tavoitteita on strategian muuntaminen toiminnaksi. 

Balanced Scorecardin tulisi nimensä mukaiset olla tasapainotettu mittaristo, jossa millään 

osalla ei saisi olla dominoivaa vaikutusta muihin nähden. Balanced Scorecard ei ole vain 

joukko mittareita ja kriittisiä menestystekijöitä, vaan oikein rakennettuna se koostuu joukosta 

päämääriä ja mittareita, jotka täydentävät toisiaan ja ovat yhdensuuntaisia yrityksen strategis

ten päämäärien kanssa. (Kaplan & Norton 1997, 5)

Hyvän Balanced Scorecardin tulisikin sisältää joukot sekä suoriteajureita (performance dri

vers) kuin niitä vastaavia tulosmittareita (outcome measures). Se myös tunnistaa ja selvittää 

syy-seuraussuhteet tulosmittarien ja suoriteajurien välillä.

Vaikka Balanced Scorecard alunperin kehitettiin strategisen ohjauksen välineeksi, monet yri

tykset ovat implementoineet sen muihin tarkoitukseen, kuten suunnittelujärjestelmäksi, käyn

nissä olevan muutoksen mittariksi tai strategian implementoinnin tukijäijestelmäksi. Balan

ced Scorecardia on yritetty myös käyttää ulkoiseen kommunikointiin. (Mooraj ym. 1999, 

484)

Balanced Scorecard suojaa yrityksiä myös osaoptimoinnilta, pakottaen ylimmän johdon otta

maan huomioon kaikki tärkeät liiketoiminnan mittarit samanaikaisesti. Mittansto kertoo joh

dolle, jos jollain alueella tehty parannus on tehty jonkin toisen alueen kustannuksella. Se 

myös kertoo millä alueilla on eniten parantamisen varaa. (Butler ym. 1997, 244)
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3.2 Balanced Scorecardin rakenne

Balanced Scorecard mittaa yrityksen toimintaa “perinteisen” taloudellisen näkökulman lisäksi 

myös asiakkaan-, liiketoimintaprosessien-ja oppimisennäkökulmista. Mittaristo mahdollistaa 

yritysten seurata taloudellista tulostaan ja samalla valvoa tulevaisuuden kasvun vaatimien 

toimenpiteiden toteuttamista. (Kaplan & Norton 1992, 72-73) Mainitut näkökulmat edustavat 

kolmea keskeistä yrityksen sidosryhmää: Omistajia, asiakkaita ja henkilöstöä. (Mooraj ym. 

1999, 482) Alla Kuviossa kaksi on esitetty Balanced Scorecardin näkökulmat Kaplanin ja 

Nortonin mallin mukaisesti.

BALANCED SCORECARD

Taloudellinen
näkökulma

Tavoite Mittari

Asiakas- f Prosessi-
näkökulma Visio ja näkökulma

Tavoite Mittari Strategia ►

1

Tavoite Mittari

Oppimis- ja kas- 
vunäkökulma

Tavoite Mittari

Kuvio 2. Balanced Scorecardin näkökulmat. Lähde: Kaplan ja Norton 1996b, 76

Balanced Scorecard perustuu kolmeen ajalliseen ulottuvuuteen; menneisyyteen 

(taloudellinen näkökulma), nykyisyyteen (asiakas- ja liiketoimintaprosessinäkökulmat) ja 

tulevaisuuteen (oppimisnäkökulma). (Olve ym. 1998, 169) Mittaristo koostuu joukosta
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ennakoivia mittareita (leading indicators)4 ja tulosmittareita (lagging indicators)5, jotka on 

jaoteltu edellämainittuihin neljään näkökulmaan. (Epstein & Manzom 1996, 3) En 

näkökulmat nivoutuvat toisiinsa hierarkkisesti alkaen taloudellisesta näkökulmasta, jossa 

asetetaan päämäärät, päättyen oppimis- ja kasvunäkökulmaan, joka luo pohjan kaikkien 

muiden näkökulmien tavoitteiden saavuttamiselle. Seuraavassa käydään eri näkökulmat läpi 

yksityiskohtaisemmin.

3.2.1 Taloudellinen näkökulma

Taloudellisen suorituskyvyn mittanen tavoitteet osoittavat organisaation pitkän aikavälin 

päämäärät. (Kaplan & Norton 1996a, 61) Samalla taloudellisessa näkökulmassa määritetään 

myös suurin osa organisaation yleisistä pelisäännöistä ja muiden näkökulmien edellytyksistä. 

(Olve ym. 1998, 58)

Taloudellisilla päämäärillä ja mittareilla tulisi olla kaksijakoinen rooli. Ensinnäkin niiden tu

lisi määrittää minkälaista toimintaa strategian noudattaminen edellyttää ja toiseksi niiden tuli

si olla lopullisia tavoitteita ja mittareita kaikille muille Balanced Scorecardin näkökulmille 

(Kaplan & Norton 1996a, 48)

Taloudelliset päämäärät riippuvat kuitenkin huomattavasti yrityksen senhetkisestä tilasta ja 

liiketoiminnan elinkaaren vaiheesta. Vaikka liiketaloustieteen teoria esittääkin useita eri vaih

toehtoja liiketoiminnan mahdollisiksi suunniksi Kaplan ja Norton identifioivat vain kolme eri 

vaihetta; kasvu-, ylläpito-ja korjuuvaihe, joiden valintaa perustellaan mallin pitämisellä riit

tävän yksinkertaisena, (mt. 48-50)

4 Ennakoivilla mittareilla (leading indicators) tarkoitetaan tämänhetkisiä saavutuksia, jotka ovat helposti mitattavissa 
ja viestittävissä. Näillä indikaattoreilla on huomattava positiivinen vaikutus yrityksen pitkän tähtäyksen arvoon 
(esim. asiakastyytyväisyys) (Rappaport 1998.129). Merchant (1998.466) määrittelee leading indicatorin seuraavasti.

“Leading indicators are timely indicators of value changes or measures of the few key aspects ofperform
ance which will lead reliably to profits and cash flows in subsequent accounting periods. ”

5 Tulosmittareilla (lagging indicators) tarkoitetaan haluttua lopputulosta osoittavia mittareita, jotka siis osoittavat sen 
mihin jollain toiminnalla päästiin, (esim. RON A) (Kaplan & Norton 2000,76)
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Taloudellisen näkökulman voidaankin katsoa keskittyvän eniten osakkeenomistajien intres

seihin eli siihen kehittääkö investoinnit tarpeeksi tuottoja sekä taloudellisen lisäarvon luo

miseen. (Epstein & Manzoni 1996, 7)

3.2.2 Asiakasnäkökulma

Asiakasnäkökulmasta toimintaansa tarkastellessaan yritykset identifioivat ne asiakas- ja 

markkinasegmentit, joissa he tulevat kilpailemaan. Nämä markkinasegmentit luovat 

liikevaihtokomponentin yrityksen taloudellisille päämäärille. (Kaplan & Norton 1996a, 63)

Balanced Scorecardin asiakasnäkökulma auttaa yrityksiä linjaamaan niiden keskeiset asiakas- 

tulosmittarit määritellylle markkina-alueelle ja asiakasjoukolle. Se auttaa myös yrityksiä iden

tifioimaan ja mittaamaan yrityksen luoman arvon kyseisille segmenteille ja ryhmille. Johdon 

tulee tässä tarkasteluvaiheessa muuttaa määrittelemänsä strategiat yksityiskohtaisiksi markki

na- ja asiakaskohtaisiksi tavoitteiksi. Balanced Scorecardin tulisi strategisena mittaristona 

identifioida myös asiakkaiden päämäärät kussakin segmentissä. Keskeinen strategiavalinta 

onkin se mitä halutaan tehdä, kuin myös se mitä ei haluta, (mt. 64)

Yrityksen valittua ja identifioitua markkinasegmenttinsä, se voi asettaa päämäärät ja mittarit 

kyseisille segmenteille. Yleensä yritykset valitsevat Balanced Scorecardiinsa aluksi joukon 

”ydinmittareita” (core measures), kuten asiakastyytyväisyys, asiakaskohtainen tuottavuus ja 

markkinaosuus. Näitä mittareita voidaan kytkeä toisiinsa syy-seuraus ketjuilla. Tämän lisäksi 

useat yritykset valitsevat ydinmittareita täydentämään toimintoajureita, jotka osoittavat sen 

mitä yritys haluaa toimittaa asiakkailleen, (mt. 67)

Asiakasnäkökulman tavoitteiden seuraaminen vaatii usein asiakaskyselyiden ja -tutkimusten 

tekemistä. Tutkimuksia tehdessä on tärkeää pitää kyselyn rakenne ja sisältö pääkohdiltaan 

samanlaisina, jolloin pitkän aikavälin muutoksia voidaan seurata. Kyselyt voidaan myös ra

kentaa niin, että vastauksista voidaan tutkia jo käynnissä olevien kehityshankkeiden vaikutus

ta asiakastyytyväisyyteen. Näin saadaan empiiristä aineistoa, jolla Balanced Scorecardin mit

tarien välisiä kausaalisuusoletuksia voidaan testata. (Fredman 1999,29)
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3.2.3 Liiketoimintaprosessien näkökulma

Liiketoimintaprosessien näkökulmassa määritellään ne sisäiset prosessit, jotka ovat kriittisiä, 

jotta saataisiin tyydytettyä omistajien ja asiakkaiden vaatimukset, niin nyt kuin myös tulevai

suudessa. Prosessien mittarit ja päämäärät valitaan yleensä taloudellisen-ja asiakasnäkökul

mien mittarien määrittämisen jälkeen, jotta lnketoimintaprosessivaiheen tavoitteet ja mittarit 

auttavat toteuttamaan em. näkökulmien päämäärät.

Liiketoimintaprosessien vaihetta varten johdon tulisi aluksi määritellä koko liiketoimintapro

sessinsa arvoketju, (kehitystoimintaprosessi - tuotantoprosessi - myynnin jälkeiset palvelut) 

(Kaplan & Norton 1996a, 92-96)

Lähes kaikki yritykset pyrkivät nykyään alentamaan kustannuksiaan, parantamaan laatuaan ja 

minimoimaan eri kiertoajat, joten keskittyminen vain jonkin näistä alueista parantamiseen ei 

enää riitä, vaan toimintaa on pystyttävä parantamaan koko arvoketjussa, (mt. 93)

Arvoketjun läpikäynnin päämääränä onkin selvittää ja eliminoida kaikki sellaiset prosessit, 

joilla ei ole vaikutusta arvon tuottamiseen asiakkaille. Tämän jälkeen selvitetään jäljellä ole

vien prosessien kustannukset, prosessiajat ja laadunvarmistustoimet, käytettäväksi myöhem

min valittavien mittarien perustana. (Olve ym. 1998, 61)

3.2.4 Oppimis- ja kasvunäkökulma

Oppimis-ja kasvunäkökulmasta organisaatiota tarkasteltaessa kehitetään päämääriä ja mitta

reita, jotka kannustavat organisaatiota oppimaan ja kehittymään. Päämäärät ja tavoitteet, jotka 

on asetettu kolmessa edellisessä näkökulmassa, osoittavat organisaatiolle missä sen tulee me

nestyä saavuttaakseen kilpailullisen etulyöntiaseman. Oppimis- ja kasvunäkökulman tavoit

teet ja päämäärät toimivat taas ajureina, joilla organisaatio saavuttaa erinomaiset tulokset Ba

lanced Scorecardin muissa näkökulmissa. (Kaplan & Norton 1996a, 126)

Balanced Scorecard painottaa niin perinteisten kone- ja laiteinvestointien, kuin myös 

ihmisiin, systeemeihin ja toimitapoihin kohdistuvien investointien tärkeyttä tulevaisuuden
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kasvuodotusten täyttämisessä. Organisaatiota oppimis- ja kasvunäkökulmaa tarkasteltaessa 

valitaan kohteiksi yleensä kolme toisiaan täydentävää kategoriaa: Henkilöstön kyvyt, 

informaatiojärjestelmien kyvykkyys sekä motivointi, valtuutus ja yhteensovitus. 

Edellämainittuja kategorioita täydennetään vielä tilannekohtaisilla tulosajureilla, jotka tekevät 

mahdollisiksi asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen. (Kaplan & Norton 1996a, 127)

3.2.5 Vaihtoehtoiset näkökulmat

Balanced Scorecardin neljää näkökulmaa tulisi käsitellä vain ohjeellisena määränä. Yritys voi 

kuitenkin strategiastaan ja tavoitteistaan riippuen lisätä tai vähentää käytettävien näkökulmien 

määrää tai yhdistellä niitä tarpeidensa mukaisesti. Näillä valituilla näkökulmilla tulee kuiten

kin olla keskeinen asema yrityksen strategiassa ja olennainen vaikutus sen toteuttamiseen ja 

toiminnan tuloksellisuuteen. (Kaplan & Norton 1997, 8) Muutamat yritykset ovat lisänneet 

Balanced Scorecardiinsa viidennen, henkilöstönäkökulman. Henkilöstöllä on kuitenkin suuri 

merkitys kaikissa Balanced Scorecardin näkökulmissa, joten monesti näillä yrityksillä onkin 

vaikeuksia löytää mittareita oppimis-ja kasvunäkökulmaan, koska vastaavat mittarit ovat jo 

kytketty henkilöstönäkökulmaan. (Olve ym. 1998, 97).

3.3 Balanced Scorecard strategisena johtamisjärjestelmänä

Balanced Scorecard on talouden seurantajärjestelmä, mutta ennen kaikkea se on strateginen 

johtamisjärjestelmä. (Fredman 2000, 30) Balanced Scorecard auttaa johtoa integroimaan uu

den johtamistavan, jossa pitkän tähtäyksen strategiset päämäärät saadaan linkitettyä lyhyen 

tähtäyksen toimintaan. Balanced Scorecardin määrittäminen strategiseksi johtamisjärjestel

mäksi esitetään yleensä seuraavanlaisena nelivaiheisena prosessina. (Kuvio 3) (Kaplan & 

Norton 1996b, 77)
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BALANCED SCORECARD PROSESSI

Balanced Scorecard

Liiketoiminnan
suunnittelu

Viestintä ja 
kytkennät

Palaute ja 
Strateginen 
oppiminen

Vision
Selkiyttäminen

Kuvio 3. Balanced Scorecardin määritysprosessi. Lähde: Kaplan & Norton 1996b, 77

Ensimmäisessä vaiheessa vision selkiyttämisessä, johdon tulisi päästä yksimielisyyteen yri

tyksen visiosta6 ja strategiasta7. Yhteisymmärrys takaa sen, että organisaatiossa ymmärretään 

käsitteet samalla tavalla, mikä taas minimoi osaoptimomnin riskiä. (Olve ym. 1998, 42)

Asettaakseen taloudelliset päämäärät, johdon täytyy päättää minkälaista toimintaa se hakee, 

kasvua, kannattavuutta vai puhdasta kassavirtaa. Erityisesti asiakasnäkökulman tavoitteita 

asetettaessa, johdon on täsmällisesti kyettävä ilmaisemaan millä asiakas-ja markkinasegmen

teillä se haluaa kilpailla. (Kaplan & Norton 1996a, 10)

6 Visiolla tarkoitetaan yrityksen tavoitteellista tilaa tulevaisuudessa. Olve ym. (1998,43) määrittelee vision 
seuraavasti:

”Visiolla tarkoitetaan yrityksen toivottua tulevaa tilaa. Sen tehtävänä on ohjata ja patistaa koko organisaatio 
kohti yhteistä kuvaa yrityksen tulevaisuudesta.”

7 Strategialla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan organisaation suuntautumista ja toiminnan laajuutta pitkällä aikavälil
lä. Johnson & Scholes (1993,10) määrittelevät strategian seuraavasti:

“Strategy is the dir ection and scope of an organisation over long term: ideally which matches its resources 
to its changing environment, and its particular its markets, customers or clients so as to meet stakeholders 
expectations.”
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Viestintä- ja kytkentävaiheessa Balanced Scorecardin strategiset päämäärät ja mittarit 

kommunikoidaan koko organisaatiolle. Organisaation jäsenille täytyy tehdä selviksi ne 

kriittiset päämäärät, jotka täytyy toteuttaa, jotta yrityksen strategia onnistuisi. Vaiheen 

lopussa kaikkien organisaatiossa tulisi ymmärtää yksikön pitkän tähtäyksen päämäärät sekä 

strategiat, joilla päämääriin pyritään. Lisäksi kaikki organisaatiossa ovat kehittäneet omaa 

toimintaansa niin, että se tukee koko organisaation päämäärien saavuttamista. (Kaplan & 

Norton 1996a, 12. Olveym. 1998, 42)

Liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa johdon tulisi asettaa Balanced Scorecardin pitkän 

aikavälin tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden tulisi ilmaista yrityksen toiminnan jatkuvuutta. 

Jotta pitkän tähtäyksen tavoitteet saavutettaisiin, johdon on tunnistettava asiakas- 

liiketoimintaprosessi- ja oppimistavoitteet sekä ohjattava ne samaan suuntaan strategian 

kanssa. (Kaplan & Norton 1996a, 13-14. Olve ym. 1998, 42)

Prosessin viimeinen palaute- ja strategisenoppimisenvaihe on kaikkein innovatiivisin ja tär

kein vaihe koko strategisessa johtamisprosessissa. Prosessi taijoaa organisaatiolle oppimisen 

mahdollisuuden ylimmällä johtotasolla. Monissa organisaatiossa johdon ongelmana on se, 

etteivät he saa palautetta strategiastaan, eivätkä he täten myöskään pysty testaamaan asetta

miaan hypoteeseja, jotka muodostavat kyseisen strategian perustan. Balanced Scorecardista 

johto voi normaalien taloudellisten suureiden lisäksi tutkia myös miten eri strategiset tavoit

teet ovat toteutuneet tai miten ne ovat toteutumassa. Tämä prosessi siirtää johdon näkökul

man tavallaan menneisyyden tarkkailusta oppimiseen tulevaisuudesta. (Kaplan & Norton 

2001, 15)

3.4 Strategiakartta -konsepti

Strategiakartta on Kaplanin ja Nortonin täydennys Balanced Scorecardiin. Strategiakartan ke

hityksessä oli kantavana ideana huomio siitä, että saadakseen täyden hyödyn Balanced Score

cardista yrityksen täytyy integroida se johtamisjärjestelmiinsä. Balanced Scorecardia käyttä

vät yritykset veivät ideaa vielä eteenpäin havaitessaan mittariston taijoamat mahdollisuudet 

fokusoida koko organisaatio strategiaan. (Kaplan & Norton 2001,22-24)
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Balanced Scorecardin strategiakartta on yleisluontoinen arkkitehtuun strategian kuvaamiseen. 

Kartta ilmaisee selkeästi strategian ja niiden taustalla olevat hypoteesit. Jokainen mittariston 

mittareista tulee kytketyksi kausaalisuusketjuun, joka kytkee halutun tuloksen siihen vaikut

taviin ajureihm. Strategiakartta kuvaa aineettomien hyödykkeiden muutosprosessin aineelli

siksi asiakas-ja taloudellisen näkökulman tuloksiksi. (Kaplan & Norton 2001,69)

Strategiakartassa keskeisenä päämääränä on strategiaan fokusoituneen organisaation luonti. 

Vaikka eri yritykset ovat lähestyneet strategisen fokuksen ja strategian linjausten saavuttamis

ta eri tavoilla, voidaan tästä prosessista kuitenkin erottaa viisi keskeistä perusperiaatetta, jotka 

ovat vaikuttaneet prosessin menestyksellisyyteen, (mt. 8-17)

1. Muunna strategia toiminnallisiksi termeiksi

Tässä prosessissa strategia muutetaan helposti ymmärrettäviksi ja havainnollisiksi termeiksi. 

Keskeisinä välineinä tähän ovat Balanced Scorecard ja strategiakartta.

2. Linjaa organisaatio strategiaan

Synergian saavuttaminen on yksi organisaatiosuunnittelun keskeisistä tavoitteista. Jotta orga

nisaation toiminnan arvo tulisi suuremmaksi kuin sen osien summa, eri strategiat täytyy linja

ta yhteen ja integroida. Strategiaan fokusoituneissa organisaatioissa muodollinen raportointi

järjestelmä korvataan strategisilla teemoilla ja priorisoinneilla, joka mahdollistaa yhtenäisen 

ohjauksen läpi organisaation.

3. Tee strategiasta kaikkien jokapäiväinen työ

Jotta strategian implementointi onnistuisi, täytyy jokaisen henkilön organisaatiossa ymmärtää 

se ja samalla tehdä jokapäiväiset työt niin, että ne myötävaikuttavat strategian toteutumiseen. 

Balanced Scorecardia tulisikin käyttää tässä kommunikoinnin ja opetuksen välineenä, ei yl

häältä käskemisen.

4. Tee strategiasta jatkuva prosessi

Monissa yrityksissä johtamisprosessi rakentuu budjetin ja toimintasuunnitelman ympärille, ja 

johto unohtaa kokonaan strategisen suunnittelun ja strategiasta keskustelun. Edellämainittu
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taktinen ohjaus toimintasuunnitelmineen tulisi kytkeä saumattomasti strategiseen 

suunnitteluun, jolloin siitä muodostuisi yhtenäinen, jatkuva prosessi.

5. Mobilisoi muutos läpi toimeenpanevan johdon

Pelkät välineet ja prosessit eivät kuitenkaan yksinään riitä strategiaan fokusoituneen organi

saation luontiin, vaan myös ylimmän johdon tukija saaminen mukaan prosessiin on ehdotto

man tärkeää. Keskeistä on ymmärtää, ettei kyseessä ole vain mittariston muuttaminen tai ra

kentaminen, vaan kyseessä on muutosprosessi.

3.5 Balanced Scorecardin rakentaminen

Balanced Scorecardin rakennusprosessiin ei voida määritellä yhtä kaikille sopivaa ”ideaali- 

mallia”, koska kaikki yritykset ovat min rakenteeltaan kuin toiminnaltaan ja edellytyksiltään 

erilaisia. Vaikka itse prosessi ja sen edellytykset eri yrityksissä ovat yksilöllisiä, Balanced 

Scorecardin rakennusprosessin keskeiset vaiheet sisältyvät kuitenkin yleensä jossain muodos

sa yritysten rakennusprosesseihin. (Chowym. 1997, 23)

Balanced Scorecardin rakentamisen ja käyttöönoton ensimmäisenä edellytyksenä on, että kai

killa asianosaisilla on sama perusnäkemys yrityksen ja toimialan yleisistä edellytyksistä. Toi

nen keskeinen edellytys on, että kaikilla osallistujilla on riittävät tiedot Balanced Scorecardis- 

ta ja siihen vaikuttavista tekijöistä kokonaiskuvan luomiseksi. (Olve ym. 1998, 48-49)

Kaplan ja Norton (1996a, 294-295) näkevät keskeiseksi rakennusprosessissa yhteis

ymmärryksen saamisen siitä miksi Balanced Scorecard rakennetaan. Toinen keskeinen ele

mentti on saada yhteinen käsitys ja selvyys siitä kuinka yrityksen visio ja strategia muutetaan 

operatiivisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi. Myös yrityksen ylimmän johdon laaja-alainen tuki 

on ehdottoman tärkeää.

Tässä luvussa tarkastellaan seuraavaksi palveluyrityksen erityispiirteitä Balanced Scorecardin 

rakennusympäristönä ja tämän jälkeen Balanced Scorecardin rakentamista kahdella 

vaihtoehtoisella tavalla. Ensin rakennusprosessia tarkastellaan Kaplamn ja Nortonin vuonna
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1993 esittämän alkuperäisen mallin mukaisesti, josta tässä tutkimuksessa käytetään mmeä 

”perinteinen malli”. Toinen tarkasteltava strategisen mittariston rakentamistapa on 

strategiakartan malli, jonka Kaplan ja Norton esittelivät vuonna 2000.

Perinteisestä rakennusprosessista esimerkkinä käytetään Olven ym. (1998, 40-71) käytännön 

kokemuksiin pohjautuvaa mallia. Valitun mallin vahvuuksina voidaan pitää sen selkeää vai

heistusta ja ohjeistusta käytännön toimista Balanced Scorecardin rakentamiseksi. Olven mal

lia täydennetään Kap lanin ja Nortonin (1993,138-139,1996a, 294-311) rakennusprosessiku- 

vauksella, jossa kuvaus tapahtuu yleisemmällä tasolla. Luvussa esitettävän ”perinteisen mal

lin” rakennetta onkin hieman muokattu Olven esittämästä, lähinnä käyttämällä Kaplanin ja 

Nortonin havainnollisempaa terminologiaa ja yhdistämällä joitain vaiheita saman otsikon alle.

3.5.1 Palveluyritys Balanced Scorecardin rakennusympäristönä

Yrityksen toimiala ja toimintaympäristö vaikuttavat sen Balanced Scorecardin muotoutumi

seen. Myös yrityksen toiminnan luonne on merkittävässä roolissa; esimerkiksi valmistaako 

yritys jotain konkreettista tuotetta vai tuottaako se aineettomia palveluita. Tässä luvussa käsi

tellään palveluyrityksen erityispiirteitä Balanced Scorecardin rakennusprosessissa.

Australiassa tehdyssä palveluyritysten tutkimuksessa, havaittiin palveluyritysten olevan 

yleensä keskimäärin pienempiä kuin valmistusyritysten. Varsinkin yli 100 henkeä työllistävi

en palveluyrityksen osuus kokonaiskannasta oli huomattavasti pienempi kuin valmistusyritys

ten osalta. Henkilöstöstä naisten ja osa-aikaisten osuus on jatkuvasti lisääntymässä. Myös 

asiantuntijoiden osuus henkilöstöstä on valmistusyrityksiä suurempi. (Lowry 1990,167-169 )

Palveluyrityksissä tehtävien monimutkaistuminen vaatii usein päätöksenteon siirtämistä 

alemmaksi operatiiviselle tasolle, koska käsitys siitä, miten joku tavoite saavutetaan ei enää 

ole täysin selvää, vaan vaatii asiantuntevaa arviointia. Tällaisissa tilanteissa päätöksentekoa 

pyritään ohjaamaan yhteisten arvojen kautta, joiden uskotaan auttavan tavoitteisiin pääsyssä. 

Lowryn (1990, 177-178) tutkimuksen mukaan edellämainitut tekijät vähentävät myös esimer

kiksi tiukan budjettikontrollin käyttökelpoisuutta toiminnanohjauksessa.
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Kuten jo edellä todettiin palveluyritykset eroavat monessa suhteessa valmistustoimintaa har

joittavista yrityksistä, mutta myös palveluyritysten välillä on huomattavia eroja min panosten, 

prosessien ja tuotosten suhteen. Fitzgerald ja Moon (1996) erottelivat tutkimuksissaan kolme 

erilaista palveluorganisaatiotyyppiä; asiantuntijapalvelut, palvelutyöpajat ja massapalvelut.

Asiantuntijapalvelut ovat korkean kontaktiasteen omaavia palveluita, joissa asiakas on läsnä 

lähes koko ajan. Palveluprosessia voidaan muutella huomattavasti asiakkaiden toiveiden mu

kaisesti. Palvelevalla henkilöstöllä on runsaasti valtuuksia hoitaa prosessi parhaaksi katsomal

laan tavalla. Prosessissa korostuukin miten palvelu tuotetaan, ei niinkään mitä tuotetaan.

Massapalvelut ovat tapahtumia, joita on päivittäin useita ja jotka ovat rakenteeltaan 

samankaltaisia. Palveluissa kontaktiaika asiakkaan kanssa on lyhyt ja henkilöstöllä on vain 

vähän vaihtoehtoja palvelun tuottamiseksi. Palvelutapahtuman voi pilkkoa osiin ja 

standardisoida. Palvelutyöpajat voidaan katsoa asiantuntija- ja massapalveluiden 

välimuodoksi.
Taloudelliset mittarit eivät välttämättä mittaa riittävän tarkasti, miten hyvin valittu strategia 

on toteutunut. Tästä syystä taloudellisia mittareita olisi syytä täydentää sellaisilla mittareilla, 

jotka ilmaisevat yrityksen kilpailukykyä, kuten myynnin kasvu ja markkinaosuus. Kilpailu- 

kykymittarien valintaa vaikuttaa keskeisesti yrityksen palvelutyyppi. Asiantuntijapalveluja 

tarjoavassa yrityksessä hyvä mittari voisi olla tarjouskilpailujen onnistumisaste, massapalve

luita tarjoavassa yrityksessä esimerkiksi asiakkaiden lukumäärä. Palveluverstaassa taas asia

kassuhteen toistuvuus voisi olla sopiva mittari. (Fitzgerald ym.1989, 44-45)

Asiantuntijapalvelulta taijoavassa yrityksessä asiantuntijoiden hankkiminen ja pitäminen yh

tiön palveluksessa on yksi keskeisistä menestymisen edellytyksistä, mutta samalla ehkä vai

kein. Yrityksissä on erilaisia avainhenkilöitä useissa tehtävissä ympäri organisaatiota, mutta 

tutkimukset ovat osoittaneet teknisten asiantuntijoiden eroavan huomattavasti muista asian

tuntijoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa tehdyt tutkimukset ovat identifioineet monia 

kriteerejä, jotka auttavat yritystä saamaan parhaat asiantuntijat itselleen ja pitämään heidät 

pitkään palveluksessa. (Newell 2000, 48)
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Ensinnäkin asiantuntijoille tulee tarjota mahdollisuus niin henkilökohtaiseen kuin 

urakehitykseenkin. Toiseksi heille tulee taijota haasteita ja mahdollisuus hankkia arvostusta 

asiantuntijoina. Kolmas keskeinen tekijä on johtavan teknologisen aseman hankkiminen ja 

ylläpito. Yrityksellä on oltava parhaat laitteet ja välineet, jotka mahdollistavat asiantuntijoille 

heidän työnsä suorittamisen ja tavoitteidensa saavuttamisen. Neljäs ehkä tärkein tekijä on tai

tojen ylläpidon mahdollisuus. Varsinkin teknisillä asiantuntijoilla on ainainen huoli siitä, että 

heidän tietonsa ja taitonsa vanhenevat. Yrityksen tulisi taijota asiantuntijoilleen mahdollisuus 

pitää yllä huipputason osaaminen. Epäonnistuminen tässä aiheuttaa usein uupumista, etään

tymistä ja apaattisuutta asiantuntijoiden keskuudessa, mikä heijastuu suoraan heidän panok

sensa kautta yrityksen toimintaan, (ma. 48-49)

Yrityksen toiminnan joustavuus on myös yksi sen keskeisistä menestymisen edellytyksistä. 

Fitzgerald ym. (1989, 44-45) määrittelevät yrityksissä olevan kolmenlaista joustavuutta. En

sinnäkin volyymijoustavuus, jolla tarkoitetaan yrityksen kykyä vastata vaihtelevaan kysynnän 

tasoon. Palveluyrityksissä volyymijoustavuuden kriittisyys vielä korostuu, koska palveluita ei 

voida varastoida. Volyymijoustavuuden keskeisiä mittareita ovat muun muassa menetettyjen 

asiakkaiden lukumäärä ja erilaiset palvelun saatavuutta kuvaavat mittarit.

Toimitusnopeusjoustavuus tarkoittaa yrityksen kykyä vastata joustavasti asiakkaiden tarpei

siin kahdessa suhteessa: Ensinnäkin palvelupyyntöön vastaamisen nopeudessa ja toisaalta 

palveluprosessin kestossa. Vastaamisnopeutta voidaan mitata esimerkiksi jonotusajan tai asi

akkaan tyytyväisyydellä palvelun ruuhkaisuuteen. Prosessin kestoa mitataan yleensä erilaisil

la kiertonopeuden mittareilla.

Räätälöintijoustavuudella tarkoitetaan taas yrityksen kykyä muokata palvelua tai tuotetta asi

akkaan tarpeiden mukaisesti. Joutavuutta voidaan mitata esimerkiksi erilaisten tuotteiden lu

kumäärällä tai asiakastyytyväisyydellä suhteessa asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimi

sessa.

Palveluyrityksen arvoa voidaan luoda Heskett ym. (1994, 165) mukaan tyytyväisen, lojaalin 

ja tuottavan henkilöstön avulla. Henkilöstön tyytyväisyys perustuu yleensä pitkälti 

korkeatasoisiin tukipalveluihin ja toimintatapoihin, jotka mahdollistavat henkilöstölle
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tuloksellisten palveluiden toimittamisen asiakkaille. Tyytyväisyys taas johtaa lojaalisuuteen 

yritystä kohtaan, mikä osaltaan parantaa tuottavuutta. Tästä syystä esimerkiksi 

henkilöstövoimavarojen mittaamisen integrointi ohjausmittaristoon on erittäin tärkeää.

Asiantuntijapalvelulta tarjoavassa yrityksessä sen pääasiallinen pääoma koostuu sen henkilös

töstä. Tämän ”varallisuuden” mittaaminen on erittäin vaikeaa, eivätkä perinteiset taloudelliset 

mittarit välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksen toiminnasta. Henkilöstön tiedot ja osaaminen 

eroavat monilta osin muusta yrityksen varallisuudesta. Tietoa ei voi kuluttaa. Sitä voi 

hyödyntää moni henkilö samaan aikaan, kuitenkaan sen vähenemättä tai tuhoutumatta. 

Vaikka tietoa ei voi kuluttaa loppuun tai tuhota voi se kuitenkin käydä epäkurantiksi, jos sitä 

ei ylläpidetä ja päivitetä. Tästä syystä jatkuvat koulutus on tärkeää. (Sadler 1993, 7)

Tietoa on omaisuutena myös paljon vaikeampi suojata kuin muuta yrityksen omaisuutta. Sitä 

ei voi patentoida ja se siirtyy työntekijöiden mukana helposti pois yrityksestä. Tietoa on myös 

erittäin vaikea arvostaa taloudellisesti, eikä sen vaikutusta yrityksen arvon luontiin ole helppo 

selvittää. Varsinkaan tiedon käytön tehokkuutta ei pystytä oikeastaan mittaamaan, (mt. 8)

3.5.2 Perinteinen rakennusprosessi

Vaihe 1: Mittausarkkitehtuurin määrittäminen

Balanced Scorecardin rakennusprosessi lähtee liikkeelle sopivan organisaatioyksikön 

valinnalla. Valintaa tehdessä on syytä huomioida, että ideaalisella kohdeyksiköllä tulisi olla 

toimintaa läpi koko arvoketjun. Valittavalla yksiköllä tulisi olla myös omat tuotteet ja 

asiakkaat, sekä omat jakelukanavat ja tuotantolaitokset. Lisäksi yksikön kustannuksia ja 

tuottoja pitäisi pystyä mittaamaan suhteellisen pienellä vaivalla. Keskeinen kysymys valintaa 

tehdessä onkin se, onko ehdotetulla yksiköllä strategia päämääriensä saavuttamiseen. Jos 

strategiaa ei ole, tulisi johdon arvioida tarvitsisiko yksikkö sellaista. (Kaplan & Norton 

1996a, 300-301)

Yksikön valinnan jälkeen tulisi vielä selvittää valitun yksikön suhde muuhun organisaatioon. 

Ensinnäkin tulisi selvittää, mitä taloudellisia tavoitteita yksikölle on asetettu ylhäältäpäin. 

Toiseksi tulisi huomioida koko yrityksen tai konsernin kaikki muut tavoitteet ohittavat
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strategiset teemat, kuten ympäristöasiat, turvallisuus ja viranomaismääräykset. Myös yksikön 

kaikki sidokset, kuten yhteiset resurssit ja hankintakanavat muihin yrityksen yksiköihin tulisi 

selvittää. Edellämainittujen seikkojen selvittäminen on erittäin tärkeää, ettei rakennettava mit- 

taristo ohjaa optimoimaan valitun yksikön tulosta, samalla heikentäen koko konsernin tai 

muiden yksiköiden toimintaedellytyksiä, (mt. 302)

Sopivan aloitusyksikön löydyttyä ja yksikön vaikutusten muuhun yrityksen toimintaan sel

kiydyttyä, voidaan aloittaa varsinainen Balanced Scorecardin rakennusprosessi yrityksen 

aseman määrittämisellä.

Vaihe 2: Yrityksen aseman määrittäminen toimialalla

Tämän vaiheen tavoitteena on selvittää toimialan asettamat vaatimukset ja edellytykset me

nestyksekkäälle toiminnalle sekä samalla määrittää yrityksen nykyinen asema markkinoilla. 

(Olve ym. 1998,51 ) Määrittelyprosessissa tulisi kerätä tietoa muun muassa toimialasta, kilpai

lutilanteesta, tärkeimmistä trendeistä, markkinoiden koosta ja kasvusta sekä teknisistä kehi

tyssuunnista. (Kaplan & Norton 1996a, 302-303)

Yrityksen aseman määrittämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä8, jos

sa määritellään yrityksen tämänhetkiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ympäristön tuomat 

mahdollisuudet ja uhat. Myös Porterin viiden kilpailutekijän mallia9 sekä Hamelin ja Prahala- 

din ydinosaamisalueajattelua10 voidaan käyttää apuna määritystehtävässä. (Olve ym. 1998, 

52) Näiden tutkimusten pohjalta aloitetaan haastattelut yrityksen ylimmän johdon ja muiden 

keskeisten vaikuttajien kanssa. Haastattelujen tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja 

ja syvä kuva yrityksestä ja sen edellytyksistä. (Kaplan & Norton 1996a, 303. Olve ym. 1998, 

51)

8 Katso. esim. Wright ym. 1998.56-82.113-130.
9 Katso, esim Porter. M.E. Competitive Strategy. Free Press. New York 1980.
10 Katso, esim Hamel. G. & Prahaland, C.K. Competing for the Future. Harvard Busmess School Press, 1994
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Vaihe 3: Yrityksen vision määrittäminen ja täsmentäminen

Vision määritys on Balanced Scorecardin rakenteesta johtuen yksi tärkeimmistä vaiheista, 

sillä koko mittaristo rakentuu yrityksen vision ympärille. Määritys aloitetaan selvittämällä 

löytyykö yrityksestä yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, jos ei, tämä vaihe tarjoaa 

erinomaisen tilaisuuden sen määritykseen. Jotta yhteinen visio voidaan laatia, tarvitaan 

ajantasaista tietoa yrityksen sisäisistä ja ulkoisista edellytyksistä sekä markkinoiden tulevasta 

kehityksestä; tietojajotka määriteltiin prosessin edellisessä vaiheessa. (Olve ym. 1998, 55-56)

Vision täsmentämisen onnistumisen ehdoton edellytys on se, että koko yritys on menossa sa

maan suuntaan kohti yhteistä tavoitetta. Tämän valitun suunnan tulisi pohjautua yrityksen 

vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, samalla huomioiden yrityksen heikkoudet ja ulkoiset uhat. 

(mt. 56)

Vaihe 4: Näkökulmien valinta ja strategisten tavoitteiden muotoilu

Vision määrittämisen jälkeen, aloitetaan mittariston näkökulmien valinta. Kaplanin ja Norto

nin mallissa näkökulmia on luvussa 3.2 käsitellyt neljä, mutta myös tästä poikkeavat määrät 

näkökulmia ovat mahdollisia. Näkökulmien valinnassa on keskeistä se miten ne nivoutuvat 

toisiinsa ja miten hyvin ne huomioivat yrityksen keskeiset strategiset tavoitteet. (Olve ym. 

1998, 57)

Balanced Scorecardin mallia voidaan pitää yrityksen strategioiden asettamisen ja toteuttami

sen työkaluna, jonka avulla voidaan muuntaa yrityksen visio ja strategia konkreettisiksi ta

voitteiksi ja mittareiksi. Tämän vaiheen toisena keskeisenä tekijänä onkin konkretisoida yri

tyksen visio määritellyistä näkökulmista ja löytää niille tasapaino.

Vaihe 5: Kriittisten menestystekijöiden määrittäminen

Strategisten tavoitteiden muotoilun jälkeen määritellään kriittiset menestystekijät eli 

selvitetään mitä vision toteuttaminen käytännössä vaatii ja mitkä ovat eniten siihen 

vaikuttavat tekijät. Kun kriittiset menestystekijät ovat selvillä, tulee varmistaa mittariston 

horisontaalinen ja vertikaalinen yhteensopivuus. Vertikaalinen yhteensovittaminen tapahtuu
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usein automaattisesti kriittisten menestystekijöiden määrityksen ja priorisoinnin yhteydessä. 

Horisontaalinen yhteensovittaminen on yksinkertaisinta tehdä piirtämällä mittaristo 

virtakaavioksi ja varmistaa näin mittarin välinen luonteva yhteys. On myös varmistettava, 

etteivät kriittiset menestystekijät ole ristiriidassa toistensa kanssa. (Olve ym.1998, 60)

Vaihe 6: Mittarien valinta ja mittariston rakentaminen

Tässä rakennusprosessin vaiheessa kehitetään tai valitaan alustavat avainmittarit. Tästä mitta- 

rijoukosta valitaan yritykselle parhaiten sopivat mittarit, jotka sitten täsmennetään ja priori

soidaan. Keskeisenä haasteena tässä valintaprosessissa on löytää selkeitä kytkentöjä ja tasa

paino valittujen mittarien ja näkökulmien välille. En mittarien välisen tasapainon saavuttami

sen kannalta on tärkeää, etteivät lyhyellä aikavälillä tehtävät parannukset ole ristiriidassa pit

kän aikavälin tavoitteiden kanssa. Eri näkökulmien mittarien ei myöskään tule johtaa osaop- 

timointiin, vaan niiden tulee olla keskenään yhdensuuntaisia ja samalla tuettava valitun vision 

ja strategian toteutumista. (Olve ym. 1998, 66)

Rakennetun mittariston tulisi osoittaa, kuinka eri mittarien arvot nippuvat toisistaan. Mittaris

to voi myös osoittaa, että jollakin mittarilla on enemmän painoarvoa kuin muilla.

Mittarien tärkeysjärjestykseen laitto ja niiden painottaminen osoittaa sen mitä seuraamuksia 

yrityksen johto pitää tärkeinä, (mt. 163-164)

Mittareiden välillä voi olla kahdenlaisia syy-seuraussuhteita. Osa suhteista voidaan todentaa 

tutkimuksen tai kokemuksen keinoin, kun taas osa suhteista perustuu enemmänkin perustel

tuihin oletuksiin, hypoteeseihin, (mt. 163)

Vaihe 7: Mittariston sovittaminen organisaatioon

Yrityksen koon ja rakenteen mukaan tulisi arvioida, kannattaako mittaristo sovittaa erikseen 

pienemmille yksiköille vai käytetäänkö koko yntyksessä samaa mittaristoa. Yhtenä Balanced 

Scorecardin tarkoituksenahan oli, että koko organisaatiossa saadaan konkreettinen käsitys vi

sion ja strategian vaikutuksista jokapäiväiseen työhön. Tästä syystä mittaristo tulisi purkaa 

auki niin alhaiselle tasolle kuin on käytännössä mahdollista. (Olve ym. 1998, 68)
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Valinta siitä tulisiko jokaisen yksikön kehittää oma mittaristonsa vai laaditaanko mittaristo 

koko yritykselle, riippuu yrityksen rakenteesta. Jos eri osien välillä on selkeitä yhteyksiä, yh

teisiä resursseja sekä samoja asiakkaita ja markkinoita yms. on yhteinen visio ja strategiset 

tavoitteet, kuten yhteinen mittaristokin paikallaan, (mt. 68-69)

Vaihe 8: Tavoitteiden asettaminen

Yritys tarvitsee sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita pystyäkseen jatkuvasti tarkasta

maan tilannettaan ja tarvittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Kuten jo tämän tutki

muksen aikaisemmissa luvuissa todettiin, on näiden tavoitteiden oltava yhdenmukaisia yri

tyksen vision ja strategian kanssa. (Olve ym. 1998, 69-70)

Jokaiselle mittarille on siis asetettava tavoitteet ja lisäksi sovittava miten tuloksia mitataan, 

kuinka usein sekä kuka mittaamisen ja raportoinnin suorittaa? (mt. 70)

Vaihe 9: Toimintasuunnitelmien laatiminen ja mittariston ylläpito

Viimeisenä vaiheena Balanced Scorecardin rakennusprosessissa on toimintasuunnitelman laa

timinen eli on eriteltävä mitä toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden toteutuminen vaatii. Toi

mintasuunnitelmat kannattaa laatia valittujen mittarien ja kriittisten menestystekijöiden prio

risoinnin mukaisesti, jotta tärkeimmät muuttujat saadaan ensiksi kuntoon. Aikataulutus ja to

teuttamisjärjestys ovat tärkeitä myös henkilöstön kannalta, jotta turhilta odotuksilta ja ristirii

doilta vältyttäisiin. (Olve ym. 1998, 70)

Rakennusprosessin lopuksi sovitaan mittariston ylläpidosta sekä pyritään yksinkertaistamaan 

ja automatisoimaan raportointi. Lisäksi erityisesti lyhyen aikavälin avainmittareita tulisi jat

kuvasti kyseenalaistaa ja tarvittaessa vaihtaa vastaamaan muuttunutta tilannetta.(mt. 71)

3.5.3 Strategiakartta -malli

Strategiakartan rakentaminen aloitetaan ylimmän tason taloudellisesta strategiasta kasvulle, 

kannattavuudelle ja omistaja-arvolle. Prosessi etenee niin sanotulla top-down menetelmällä
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taloudellisista tavoitteista asiakas ja prosessitavoitteiden kautta oppimis-ja kasvutavoitteiden 

määrittämiseen.

Taloudellisen lisäarvon tai omistaja-arvon luominen on lähes jokaisen strategian päämääränä. 

Keskeisinä pitkän tähtäyksen tavoitteita ovat yleensä ROI:n tai vastaavan arvon kasvattami

nen, mutta yhä enenemässä määrin käytetään myös erilaisia tuottolähtöisen johtamisen (Value 

Based Management) mittareita, kuten EVA:aIM tai CFROIita. (Kaplan & Norton 2001, 83)

Taloudellinen näkökulma

Taloudellisen päämäärän tavoittamiseen on kaksi keskeistä strategiaa: Liikevaihdon kasvat

taminen ja tuottavuuden parantaminen. Liikevaihdon kasvattamisstrategiassa keskitytään ke

hittämään uusia tulon ja kannattavuuden lähteitä. Strategia koostuu yleensä kahdesta osasta. 

Ensinnäkin siinä pyritään kehittämään uusia tulon lähteitä menemällä uusille markkina- 

alueille tai kasvattamalla asiakaskuntaa. Toiseksi strategialla haetaan myös parempaa kannat

tavuutta asiakkaille, esimerkiksi kehittämällä ja syventämällä heidän suhdettaan yrityksen 

kanssa, (mt. 84-85)

Tuottavuuden parantamisstrategiassa pyritään taas tehokkaaseen toimintaan, joilla tuetaan 

nykyisiä asiakkuuksia. Strategia keskittyy pääasiassa kulujen vähentämiseen, jossa 

keskeisenä tavoitteena on yleensä pyrkiä alentamaan kustannuksia ja jakamaan yhteisiä 

resursseja muiden yksiköiden kanssa. Strategian toinen keskeinen komponentti on 

omaisuuden käytön tehostaminen, jossa pyritään vähentämään käyttöpääoman ja kiinteän 

omaisuuden määrää sekä joissain tapauksissa myös myymään omaisuutta pois. (mt. 85)

Strategiaa kytkettäessä taloudelliseen näkökulmaan, johdon on päätettä tasapainosta 

ristiriitaisten tavoitteiden, kuten kasvuja tuottavuus, välillä. Voimakasta kasvua tavoittelevat 

yritykset painottavat liikevaihdon kasvustrategian mittareita, kun taas elinkaaren loppupäässä 

olevat yritykset painottavat yleensä tuottavuutta ja kulujen karsimista, (mt. 85)
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Asiakasnäkökulma

Lähes jokaisen liiketoimintastrategian tavoitteena on parantaa yrityksen sisäisiä prosesseja 

niin, että ne parantavat tuloksia asiakkaiden kanssa. Asiakkaille tuotettu arvo koostuu 

joukosta keskenään usein ristiriitaisia elementtejä, jotka palvelun tai tuotteen valmistaja 

tarjoaa asiakkaalle. Keskeisiä näistä elementeistä ovat itse tuote, sen hinta, palvelut, 

keskinäiset suhteet ja imago. Tämä yrityksen esittämä arvotaijous määrittelee 

markkinasegmentin, mille strategia on suunnattu ja miten yritys aikoo differentioida itsensä 

kilpailijoistaan. (Kaplan & Norton 2001, 86)

Kaplan ja Norton ovat menestyneitä Balanced Scorecardeja tutkiessaan havainneet, että hyvin 

menestyneet yritykset ovat valinneet yleensä jonkin seuraavista strategioista erottuakseen 

kilpailijoista.(mt. 86-87)

e Tuotejohtajuusstrategia jossa yrityksen tuotteet ovat monessa suhteessa 

edelläkävijöitä ja ennen kokemattomia ominaisuuksia sisältäviä: ja täten myös erittäin 

haluttuja.

• Asiakasläheissyysstrategiassa yritys luo läheiset suhteet asiakkaaseen. Yritys tietää 

mitä asiakas haluaa ja tarjoaa heille niitä palveluja ja tuotteita joita he tarvitsevat.

• Toiminnallinen ylivertaisuus -strategiassa yritys luo haluttavan kokonaisuuden 

hinnasta, laadusta ja helposta saatavuudesta, johon muiden on lähes mahdotonta 

vastata.

Menestyvät yritykset ovat yleensä ennomaisia jossakin edellämainituista strategioista. 

Samalla pitävät yllä riittävän hyvää tasoa kahdessa muussa strategiassa jatkaakseen 

menestymistään myös tulevaisuudessa.
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Prosessinäkökulma

Strategiakartan määrittäminen etenee asiakastavoitteiden määrityksen jälkeen tarkastelemaan 

yrityksen sisäisiä prosesseja. Asiakkaalle tarjottava arvo ja taloudelliset tulokset ovat 

päämääriä, joihin organisaatio haluaa päästä. Hyvä strategia kuvaakin myös sen miten nämä 

päämäärät on tarkoitus saavuttaa. Organisaation toiminta koostuu sisäisistä prosesseista, jotka 

muodostavat yrityksen arvoketjun. Kaplan ja Norton esittävät arvoketjun seuraavanlaisena 

nelivaiheisena prosessina, (kuvio 4) (Kaplan & Norton 2001, 91)

ARVOKETJU

Asiakkaan
hallinta
prosessi

Kehitys
prosessi

Ympäristö-

viranomais
prosessit

Tuotanto
prosessi

Kuvio 4. Liiketoimintaprosessin tyypillinen arvoketju. Lähde: Kaplan & Norton 2001,91

Kaikki arvoketjun prosessit ovat tärkeitä organisaatiolle, mutta saavuttaakseen taloudellista 

menestystä, organisaation täytyy olla erinomainen siinä prosessissa, jonka vaikutus arvon 

luontiin asiakkaalle on suurin. Erityisen tärkeää on strategian valinnan jälkeen, valita sellaiset 

mittarit, jotka mittaavat juuri kyseisen strategian tavoitteiden saavuttamista, (mt. 90,92)

Ylläolevan arvoketjun vaiheet vastaavat aikaisemmin käsiteltyjä asiakasnäkökulman 

strategisia tavoitteita. Jos yrityksen strategiavalinta on tuotejohtajuus, tulisi yrityksen 

keskittyä kehitysprosessiin Strategian onnistuminen vaatii huipputason 

tuotekehitystoimintaa, joka luo uusia toiminnaltaan johtavia tuotteita ja saa ne nopeasti 

markkinoille. (Kaplan & Norton 2001,91)

As iäkäs läheisyys strategian valinneen yrityksen tulee taas kehittää erinomaiset 

asiakkaanhallintaprosessit, kuten asiakassuhdejohtaminen ja asiakkaita palvelevien
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ratkaisujen kehittäminen. Kehitysprojektit tulisi suunnata niihin hankkeisiin, jotka edistävät 

parempia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin, (mt. 91-92)

Toiminnalliseen ylivertaisuuteen pyrkivän yrityksen tulisi keskittyä tuotantoprosessiensa 

kehittämiseen. Yrityksen tulisi pyrkiä alentamaan kustannuksia, parantamaan laatuaan ja 

hallitsemaan kapasiteettiaan paremmin. Myös toimitusketjun hallinnan kehittäminen tulisi 

ottaa keskeiseksi tavoitteeksi, (mt. 92)

Oppimis- ja kasvunäkökulma

Oppimis- ja kasvunäkökulma toimii perustana koko yrityksen strategialle. Näkökulma 

määrittelee ne aineettomat hyödykkeet, jotka mahdollistavat organisaation toiminnan ja 

asiakassuhteiden hoitamisen aina vain paremmin ja tehokkaammin. Näkökulma voidaan jakaa 

kolmeen eri kategoriaan. (Kaplan & Norton 2001, 93).

• Strategiset kyvykkyydet, joilla tarkoitetaan niitä strategisia kykyjä ja tietoja, joita 

työvoimalta vaaditaan strategian tukemiseen.

• Strategisilla teknologioilla tarkoitetaan erilaisia tietojärjestelmiä, työkaluja ja 

verkostoja, joita tarvitaan strategian tukemiseen.

• Toiminnan ilmapiirillä taas tarkoitetaan, sitä yrityskulttuurin muutosta, jota tarvitaan 

henkilöstön motivoimiseen, valtuuttamiseen ja linjaamisen strategian tueksi.

Oppimis- ja kasvunäkökulman käsittely viimeisenä muiden strategisten valintojen jälkeen, 

antaa johdolle hyvät mahdollisuudet linjata henkilöstön voimavarat, tietojärjestelmät ja 

yrityksen ilmapiirin valittuja liiketoiminta- ja asiakasstrategioita tukemaan, (mt. 94)
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3.6 Balanced Scorecardiin kohdistettu kritiikki

Vaikka Balanced Scorecard on saavuttanut laajan hyväksynnän niin tutkijoiden kuin 

liikkeenjohdonkin keskuudessa, ei se kuitenkaan ole täydellinen seuranta- tai 

johtamisjärjestelmä ilman virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Seuraavassa käsitellään 

Balanced Scorecardiin liittyvää kritiikkiä kahdesta eri näkökulmasta.

3.6.1 Mittariston implementointiin ja käyttöön liittyvä kritiikki

Balanced Scorecardin implementointi tarkoittaa suurta muutosta yrityksen toiminnassa, mikä 

ei yleensä ole helppoa ja aiheuttaa usein monia ongelmia. Ensinnäkin ylinjohto ei välttämättä 

ole yksimielinen strategiasta eikä näin kykene selvästi ilmaisemaan sitä, saatikka 

kommunikoimaan sitä muille. Toiseksi Balanced Scorecardin kehittäminen ja ylläpito lisää 

monien ihmisten työtaakkaa. Kolmas paljon ongelmia aiheuttava seikka on mittariston 

kyvyttömyys tarjota selvästi havaittavia etuja johtajille, jotka joutuvat sen kanssa toimimaan. 

Tämä voi johtaa oman ”reviirin” suojelemiseen ja negatiivisiin asenteisiin Balanced 

Scorecardia kohtaan. Kun Balanced Scorecard rakennettu ja implementoitu se joutuu myös 

kilpailemaan olemassaolostaan muiden vastaavanlaisten jäijestelmien kanssa. (Epstein & 

Manzoni 1998, 13-15)

Vaikka Balanced Scorecardin tulisi nimensä mukaisesti olla tasapainotettu mittaristo, 

tutkimuksissa on havaittu yritysten painottavan voimakkaasti taloudellisia mittareita. 

Taloudellisten mittareiden painoarvo on ollut keskimäärin 56 % tasolla, kun esimerkiksi 

asiakasnäkökulman mittarien vastaava arvo on 19 % ja oppimis-ja kasvunäkökulmassa vain 

5 %. (Ittner & Larcker 1998, 221-222)

Kasurinen (1999, 104-116) on lisensiaatin tutkimuksessaan selvittänyt Balanced Scorecardin 

implementoinnin onnistumisen estäviä tekijöitä. Ensimmäinen Kasurisen havaitsema este oli 

epävarmuus Balanced Scorecardin roolista organisaatiossa. Toinen tutkimuksessa löydetty 

syy oli monimutkainen projekti-ympäristö. Samaan aikaan Balanced Scorecardin kanssa 

esitettiin monia muita, jopa sen kanssa kilpailevia projekteja. Kolmas merkittävä este oli
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yksikön strategian keskeneräisyys. Myös organisaatiokulttuuri, tarvittavan tiedon keräämisen 

vaikeus ja sitoutumisen puute olivat keskeisessä roolissa estämässä Balanced Scorecardin 

implementointia.

Balanced Scorecardin kehittäminen ja implementointi ovat myös varsin kalliita, joten 

mittariston mahdollinen nettohyöty tulee pääasiassa johdon päätöksenteon parantumisesta. 

Tämän nettohyödyn mittaaminen käytännössä on erittäin vaikeaa. Balanced Scorecardin 

käyttö yrityksissä voi myös vähentää yksikkökohtaisten erityismittarien painoarvoa 

päätöksenteossa. Tämä korostuu varsinkin, jos ylin johto ei ole mukana kehittämässä 

alayksiköiden mittanstoja eikä täten täysin ymmärrä jonkin tietyn tekijän tärkeyttä. (Lipe & 

Salterio 2000, 284)

Professori Claude Lewy väittää tutkimuksissaan, että lähes 70% Balanced Scorecardin 

implementoinneista epäonnistuu. McCunn (1998, 35) on selvittänyt keskeisiä syitä näihin 

epäonnistumisiin. Ensinnäkin Balanced Scorecardia on käytetty liiaksi ylhäältä 

määräämiseen, joka on aiheuttanut ”kapinointia” henkilöstössä. Toiseksi Balanced 

Scorecardia ei voi standardisoida. Jokainen yritys on yksilöllinen, joten myös sen mittariston 

tulee olla. Kolmanneksi Balanced Scorecardin käyttöönotto vaatii koulutusta henkilöstössä 

sekä sen kommunikointia kaikille. Usein idea pyritään pelkistämään liikaa, jolloin se ei enää 

kuvaakaan yrityksen oikeita strategioita ja tavoitteita. Neljäs havaittu syy epäonnistumisiin 

oli tarvittavan johdon ajankäytön aliarviointi. Balanced Scorecardin vaatiman tiedon 

kerääminen vaatii runsaasti aikaa, varsinkin alkuvaiheessa, ennenkuin prosessit saadaan 

automatisoitua. Viides ongelmia aiheuttava syy on strategian keksiminen samalla kun 

prosessi etenee, tällöin koko Balanced Scorecardin keskeinen idea strategian kytkeminen 

käytäntöön katoaa.

McCunn (ma. 35) havaitsi myös useita muita varsin erikoisia syitä, jotka vaikuttivat 

epäonnistumisiin. Ehkä enkoisin näistä oli erään yrityksen Balanced Scorecard vastaavan 

selitys, hän oli käyttänyt useita satoja tuhansia Balanced Scorecardiin vain saadakseen 

ansioluettelonsa näyttämään hyvältä, itse mittaristo tai sen onnistuminen eivät häntä 

kiinnostaneet. Varsin yleistä näytti olevan myös johdon kiinnostus Balanced Scorecardiin
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vain siksi, kun ”kaverillakin on sellainen”. Näillä yrityksillä ei näyttänyt olevan muuta 

konkreettista syytä Scorecardin implementointiin.

3.6.2 Itse mittaristoon liittyvä kritiikki

Balanced Scorecardeissa keskeinen kritiikin kohde ovat niiden kausaalisuusketjut. Kaplan ja 

Norton esimerkiksi olettavat asiakastyytyväisyyden vaikuttavan positiivisesti yrityksen 

tulokseen. Aiheesta tehdyt tutkimukset antavat kuitenkin mainitun hypoteesin 

paikkansapitävyydestä ristiriitaista kuvaa.

Banker ym. (1998) löysivät tutkiessaan hotellialaa positiivisen riippuvuussuhteen 

asiakastyytyväisyyden ja tulevaisuuden taloudellisten tulosten välillä. Andersonin ym. (1997) 

ruotsissa tekemän tutkimuksen tulokset tukivat tätä hypoteesia, kun he havaitsivat 

asiakastyytyväisyyden vaikuttavan positiivisesti pääoman tuottoon. Toisaalta he myös 

havaitsivat jopa negatiivista riippuvuutta palveluyrityksissä. Myös Ittnerin ja Larckerin 

(1998) tekemän tutkimuksen tulokset tukivat väitteitä asiakastyytyväisyyden mittarien 

kyvystä olla leading-indikaattoreina tulevaisuuden kassavirroille, mutta myös he havaitsivat 

suuria toimialakohtaisia eroja. Myös useat muut tutkijat, kuten Foster ja Gupta (1997) ovat 

saaneet sekä positiivisia että negatiivisia suhteita edellämainittujen tekijöiden välillä, joten 

ainakin tältä osin asiakastyytyväisyyden vaikutuksista tulevaisuuden tuloksiin ei voida tehdä 

mitään johtopäätöksiä ainakaan yleisellä tasolla. (Ittner & Larcker 1998, 220)

Simons (2000, 238) toteaakin kausaalisuudesta: ” ...when designing performance measures, 

output measures (i.e. lagging indicators) give the highest confidence that economic value is 

being created. Input and process measures (i.e. leading indicators) are valid only if managers 

are confident that they understand cause-and-effect relationships. ”

Myös Nørreklit (2000,70) kritisoi Kaplanm ja Nortonin oletuksia kausaalisuudesta. 

Ensinnäkin hän toteaa, ettei taloudellisia tuloksia voida todistaa empiirisen tarkkailun 

perusteella, koska ainoa tapa taloudellisiin tuloksiin pääsemiseksi on laskelmien 

suorittaminen. Kahden ilmiön välinen suhde ei voi olla samaan aikaan sekä looginen että 

kausaalinen. Toinen keskeinen ongelma Balanced Scorecardissa Nørreklitin (ma.71) mukaan
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on aikaulottuvuuden puuttuminen. Syy-seuraussuhde vaatii aikaviiveen syyn ja seurauksen 

välille

Hän jatkaa kritiikkiään väittämällä, ettei Balanced Scorecardin eri näkökulmien välillä ole 

syy-seuraussuhdetta vaan näkökulmat ovat pikemminkin toisistaan riippuvia, hän pitääkin 

päättelyä kehämuotoisena. Esimerkiksi yrityksen imago luo asiakastyytyväisyyttä ja 

lojaalisuutta, mutta toisaalta keskeiset elementit yrityksen imagon luomisessa ovat juuri 

asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden lojaalisuus yritystä kohtaan, (ma. 75-76)

Mahdollisena vasta-argumenttina edellämainittuun kritiikkiin Nørreklit esittää Kaplanin ja 

Nortonin mahdollista erilaista käsitystä kausaalisuudesta. Varteenotettavimpana vaihtoehtona 

hän esittää ns. ”lopullisuussuhdetta”.1 '(finality relationship) Nørreklitin (2000,77) mukaan 

kaksisuuntaiset nuolet Kaplanin ja Nortonin esittämässä Balanced Scorecardissa tukevat tätä 

näkemystä.

Seuraavassa case-osiossa on tarkoituksena soveltaa käsiteltyä Balanced Scorecard-mallia 

edellä olevan teoreettisen tarkastelun pohjalta Eitel Networksin Siirtoja Jakelu - 

liiketoiminta-alueen strategisen ohjausjärjestelmän mittarien määritysprosessissa ja rakentaa 

näin Balanced Scorecard -mittansto liiketoiminta-alueen strategisen ohjausjärjestelmän 

perustaksi.

11 Lopullisuussuhde esiintyy silloin, kun ihmisten toiminta, toiveet ja näkökulmat ovat suhteessa toisiinsa. 
Lopullisuussuhde pätee, kun (i) henkilö uskoo annetun toiminnan olevan paras tapa lopputuloksen saavuttamiseksi ja 
(ii) tämä lopputulos ja näkemys yhdessä aiheuttavat toiminnan. (Nørreklit 2000.76)
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4. CASE: ELTEL NETWORKS SIIRTO JA JAKELU -LIIKETOIMINTA-ALUE

4.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus

4.1.1 Menetelmän valinta

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli Balanced Scorecardin rakentaminen strategisen 

ohjausjärjestelmän perustaksi. Tutkimuksen tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit ja aika 

huomioiden parhaaksi vaihtoehdoksi tämän tutkimuksen suorittamiseksi katsottiin case- 

tutkimus.

Case-tutkimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ymmärtää johdon laskentatoimea käytännössä. 

Vaikka tutkimuksen tulokset eivät ole yleensä sellaisenaan yleistettävissä, voidaan niistä 

johtaa hypoteeseja, joita sitten voidaan testata laajemmassa populaatiossa. (Scapens 1990, 

269) Case-tutkimus auttaa myös laskentatoimen tutkijoita saamaan läheisen ja syvällisen 

tietämyksen todellisesta johdon tavoista ja toimenpiteistä. (Keating 1995, 66)

Tutkimusta pohjustava valmisteleva teorian läpikäynti antaa tutkijalle alustavia viitteitä siitä, 

minkälaista todistusaineistoa hänen tulisi etsiä case-tutkimuksessa. Tärkeämpää 

tutkimuksessa on kuitenkin antaa teorioiden tulla esiin case-tutkimuksesta, kuin pakottaa 

teoriaa siihen. Saadun aineiston validiteettia tulisi arvioida vertaamalla sitä muuhun saatuun 

aineistoon. Lisäksi aineiston validiteettia tulisi vielä arvioida keräämällä samasta lähteestä 

muuta aineistoa tätä tukemaan. Tutkijan tulisi myös arvioida aineistosta suorittamansa 

tulkinnan validiteettia, jotta tutkijan henkilökohtaiset vaikuttimet eivät vaikuttaisi tulkintaan. 

(Scapens 1990, 274-275. Ahrens & Dent 1998, 27, 35)

Suorittaessaan tutkimusta tutkijan tulee erottaa toisistaan muodolliset laskentajäijestelmät ja - 

menetelmät, joita johto luulee käytettävän, mistä joita todella yrityksessä käytetään. (Scapens 

1990, 264)
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Kuten muissakin tutkimusmetodeissa myös case-tutkimuksessa on omat puutteensa ja 

rajoitteensa. Ensinnäkin case-tutkimus ei koskaan ole täysin objektiivinen, koska tutkija 

joutuu tutkimusta tehdessään aina tulkitsemaan todellisuutta. Toiseksi yrityksen todellista 

toimintaa tarkkaillessa rajanveto tutkimusaineistosta tutkimuskohteessa voi olla vaikeaa. 

(Scapens 1990, 277)

McKinnonin (1998, 37) mukaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia häiritsevät monet 

seikat. Eräs keskeinen tekijä on tutkimuksen kohteen reagoinnista tutkijaan tulevat 

häiriötekijät. Tällä tarkoitetaan kohteen ”normaalitilasta” poikkeavaa käytöstä. Kohde voi 

esimerkiksi muuttaa käyttäytymistään tutkimuksen ajaksi, jolloin tutkija voi saada väärän 

kuvan asioiden oikeasta tilasta. Toiseksi tutkija voi tulkita asioita väärin tai hän voi tehdä 

johtopäätöksiä sellaisten asioiden pohjalta, joita hän henkilökohtaisesti pitää tärkeinä. Myös 

tutkijan pääsyä tietoon voi olla rajoitettu, jolloin tutkija joutuu tekemään tutkimuksen 

rajoitetulla tietomäärällä. Rajoituksiin voi olla monia en syitä kuten tutkimukseen käytetyn 

ajan rajallisuus. Tutkija ei voi esimerkiksi arvioida asioita, jotka tapahtuvat välittömästi 

suorittamisen tutkimuksen jälkeen. Rajoituksia voi myös aiheuttaa itse kohde. Kaikki tieto ei 

ehkä ole julkista tai sen tutkiminen olisi resurssien puitteissa mahdotonta, (ma. 38)

Validiteetti ja reliabiliteetti voivat kärsiä myös tutkimuksen kohteen käyttäytymisen takia. 

Haastateltava voi esimerkiksi tahallisesti johtaa tutkijaa harhaan saadakseen oman 

suorituksensa näyttämään todellisuutta paremmalta. Toiseksi tutkimuksen kohde, huolimatta 

pyrkimyksistään olla avoin ja rehellinen, voi antaa harhaanjohtavaa tietoa. Ihmiset unohtavat 

asioita, käsittävät ne erilailla ja keskittyvät havainnoimaan eri asioita, (ma. 39)

Tässä tutkimuksessa mahdollisia tutkimusongelmia on pyritty minimoimaan muun muassa 

seuraavilla menetelmillä. Tutkimusta tehdessä on käytetty Ahrensin ja Dentin (1998,26) sekä 

McKinnonin (1988,39) ohjeita ja taktiikoita case-tutkimuksen tekemisestä. Esimerkiksi 

haastateltaville on annettu mahdollisuus puhua vapaasti, aivan kuten epävirallisissa 

keskusteluissa. Lisäksi erilaisista tutkimusaineiston tulkinnoista on pyydetty mielipiteitä 

useilta kohdeyrityksen henkilöiltä. Myös samoja tutkimuskohteita koskevaa aineistoa on 

kerätty useita lähteistä, (triangulation)
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4.1.2 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin maalis-kesäkuussa 2001. Yritykseen, sen toimintaan ja strategioihin 

tutustuminen aloitettiin tutkimalla yrityksestä saatua kirjallista materiaalia, kuten 

vuosikertomuksia, strategiamanuaaleja, toimintasuunnitelmia, laatukäsikirjoja sekä intranet- 

ja internet -sivustoja. Taustatietojen pohjalta aloitettiin varsinaiset haastattelut, joita tehtiin 

yhteensä kuusi kappaletta. Haastateltavina olivat Eltelin Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen 

johtaja Juha Luusua, konsernin talousjohtaja Anitta Niiranen, talouspäällikkö Petri Monto, 

laatujohtaja Manu Björkman, henkilöstöpäällikkö Rauno Vuorinen sekä kehityspäällikkö 

Sami Kurunsaan.

Lisäksi käytiin useita ”epävirallisia” keskusteluja edellämainittujen sekä useiden muiden 

henkilöiden kanssa. Näitä keskusteluja käytiin varsinkin suorittavan henkilöstön kanssa, 

jotta johdon mielipiteille saataisiin joko vahvistuksia tai vasta-argumentteja.

Tutkimuksen toteuttamisessa seurattiin pääpiirteittäin Scapensin (1990, 273-275) esittämään 

case-tutkimuksen vaiheistusta. Aluksi aihetta lähestyttiin tutustumalla kirjallisuuteen ja 

erilaisiin teorioihin. Samalla myös kerättiin alustavaa aineistoa kohdeyrityksestä. Alustavan 

tiedonkeruun pohjalta aloitettiin varsinaiset haastattelut ja muut tutkimustoimet, kuten 

osallistuva havainnointi. Tiedonkeruun jälkeen suoritettiin kerätyn aineiston analysointi ja 

tulkinta. Aineiston käsittelyn pohjalta rakennettiin strategiakartta, josta Balanced Scorecardin 

mittarit johdettiin. Lopuksi tätä karttaa ja siitä johdettuja mittareita vielä täsmennettiin ja 

muokattiin vastaamaan paremmin liiketoiminnan vaatimuksia ja erityispiirteitä. Esimerkkinä 

näistä täsmennyksistä voidaan mainita esimerkiksi asiakaskohtaisen katteen jako vielä omiin 

luokkiinsa kateprosentin mukaan.

Haastateltavien valinnassa käytettiin keskeisenä kriteereinä heidän yleistä tuntemustaan 

yrityksen toiminnasta, sen strategioista ja visioista. Haastateltavien mahdollista pääsyä 

tarvittavaan tietoon, tuntemusta yrityksen johtamisesta ja ohjauksesta sekä mahdollisuutta 

tarjota tutkimuksessa tarvittavaa spesifiä informaatiota käytettiin myös valintakriteereinä.
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4.2 Balanced Scorecard -projektin lähtökohdat ja tavoitteet

Konsernin johto oli kiinnittänyt huomiotaan siihen, ettei yrityksen strateginen 

ohjausjärjestelmä tuntunut olevan riittävän tehokas vastaamaan alati kovenevan kilpailun 

aiheuttamaan paineeseen. Johto on todennut myös keskeisten strategisten tavoitteiden 

kommunikoinnin alaspäin organisaatiossa hankalaksi. Yhtiön ollessa parhaillaan 

voimakkaiden muutosten alla, haluaa johto mittareilta myös informaatiota muutosprosessin 

läpiviennin tuloksellisuudesta. Myös yrityksen arvoon keskeisesti vaikuttavat tekijät halutaan 

selvittää ja niitä tulisi pystyä myös mittaamaan luotettavasti.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä olemassa kokonaisvaltaista mittaristoa toiminnan strategiseen 

ohjaamiseen. Toimintaa mitataan ja arvioidaan useillakin eri tavoilla ja mittareilla, muttei ole 

vannaa ohjaavatko nämä mittarit parhaalla tavalla yritystä saavuttamaan strategiassa 

määritellyt tavoitteet ja päämäärät. Mittariston ja ohjauksen hajanaisuudesta johtuen tapahtuu 

ajoittain kokonaisuuden kannalta epäedullista osaoptimointia.

Yrityksen muutosprosessissa keskeisellä sijalla on yrityksen toiminnan strateginen 

muuttaminen tekniikkapainotteisesta urakointiyhtiöstä asiakaslähtöiseksi palveluyhtiöksi. 

Tämä muutos edellyttää myös eräitä toiminnan uudelleenjäijestelyä. Erityisesti osaamisen ja 

innovatiivisuuden asema tulee entisestään korostumaan. Toinen keskeinen muutos on 

yrityksen johtamistason nostaminen yksikkötasolta liiketoimintatasolle. Tämän muutoksen 

taustalla on tavoite saada yksiköiden toiminta paremmin tukemaan koko konsernin yhteisiä 

päämääriä ja pystymään samalla hyödyntämään konsernin luomia synergioita.

Balanced Scorecard -projektin tavoitteena on määritellä mittarit Eitel Networksin Siirto- ja 

jakelu-liiketoiminta-alueelle strateginen ohjausjäijestelmän perustaksi. Kehitettävässä 

mittaristossa pyritään huomioidaan yhtiön strategiset päämäärät ja tavoitteet. Mittariston 

keskeinen tavoite on auttaa johtoa ohjaamaan luketoimmta-alueen toimintaa niin, että se 

auttaa osaltaan maksimoimaan koko yrityksen arvoa. Mittariston tulisi kyetä antamaan 

johdolle riittävät tiedot, joilla johto kykenee arvioimaan kuinka hyvin organisaatio on 

onnistunut käyttämään hyväksi resurssejaan arvon luomiseen
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Kehitettävän mittariston pitäisi osoittaa johdolle yrityksen toimivan sen vision ja strategian 

mukaisesti. Mittariston avulla tulisi myös kyetä kommunikoimaan yrityksen keskeiset 

strategiat ja visiot kaikille liiketoiminta-alueen tulosyksiköille. Tulosmittarien ja 

suoriteajurien välistä kausaalisuutta pyritään arvioimaan yntyksen toiminnasta saatujen 

kokemusten pohjalta.

Balanced Scorecardia kehittämään perustettiin ohjausryhmä, jonka jäseninä olivat Siirto ja 

jakelu -liiketoiminta-alueen johtaja Juha Luusua, laatujohtaja Manu Björkman, 

talouspäällikkö Petri Monto sekä ulkopuolisena jäsenenä tämän tutkimuksen tekijä. Lisäksi 

ryhmän toimintaan osallistui useita muita konsernin keskeisiä vaikuttajia tarpeen mukaan.

4.3 Eitel Networks konsernin taustatiedot

Eitel Networks Oy12 oli toukokuuhun 2001 asti osa suomalaista energiakonsemi Fortumia. 

Konserni toimi Fortumissa IVO Transmission Engineeringin nimellä. Toukokuun alussa 

konsernin osakkeet myytiin CapMan Capital Management pääomasijoitusyhtiön ja IVO 

Transmission Engineeringin toimivan johdon perustamalle uudelle yritykselle. Tästä 

perustetusta yhtiöstä CapManin omistusosuus on 90 % ja toimivan johdon 10%.

CapMan on yksi Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia, joka hallinnoi 12 

pääomarahastossaan tällä hetkellä noin 1 150 miljoonan euron pääomia. CapManin 

hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet noin 100 yritykseen Suomessa ja ulkomailla sekä 

irtautuneet 26 yrityksestä. Yhtiö on erikoistunut keskikokoisiin yritysjärjestelykin sekä 

teknologiasijoituksiin tietotekniikka-, telekommunikaatio- ja media-aloilla. Kohdeyrityksiin 

tehtävien sijoitusten lisäksi CapManin liiketoimintaan kuuluvat sijoitukset muihin 

pääomarahastoihin. Sijoitukset toteutetaan Euroopanlaajuisesti osakkuusyhtiö Access Capital 

Partnerein kautta. Tähän mennessä Access Capital on tehnyt sijoitussitoumuksia noin 20

12 Vaikka tutkimuksen tekohetkellä yritys toimi vielä IVO Transmission Engineering Oym nimellä, käytetään tässä 
tutkimuksessa jo uutta Eitel Networks nimeä. Lopullinen kauppa tulee tapahtumaan 29.06.2001 (closing) Tästä 
syystä myös osa tässä tutkimuksesta esitetyistä kuvioista on Fortumin tunnuksilla ja nimistöllä.
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eurooppalaiseen pääomarahastoon. Rahastoihin on sijoittanut noin 90 kotimaista ja 

ulkomaista sijoittajaa.

CapMan konsernin emoyhtiö CapMan Oyj listautui Helsingin Pörssiin huhtikuussa 2001. 

CapMan on perustettu vuonna 1989 ja sen palveluksessa on noin 40 henkilöä. Lisäksi 

konsulttisuhteessa neuvonantajina toimii neljä senior advisoria.

Eitel Networksin päätuotteita ovat voimansiirto- ja jakeluverkkoihin, käytönvalvontaan ja 

muihin tietoliikennesovelluksiin, mobiilitukiasemien rakentamiseen, mastoihin ja rautateiden 

sähköistykseen liittyvät osa- ja kokonaistoimitukset sekä konsultointi.

Eltelillä on kahdeksan tytäryhtiötä. Transmast Oy, Sähköradat Oy, Transelectric AB 

Ruotsissa, Linjebygg AS Noijassa, Johtotec Oy, Länsitec Oy, Pohjoistec Oy sekä 

Transelectric AS Virossa. Näistä neljä viimeksi mainittua ovat keskittyneet voimansiirto-ja 

jakeluverkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat 

teleoperaattorit, laite-ja järjestelmätoimittajat, rautatieyhtiöt sekä sähkö-ja teleyhtiöt 

(Liitteessä I Eitel Networksin organisaatiokaavio)

Eitel Networks konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli noin 196 miljoonaa Euroa ja sen 

henkilöstömäärä on ollut keskimäärin noin 1480. Konserni koostuu toiminnallisesti kolmesta 

liiketoiminta-alueesta, jotka on esitetty oheisessa kuviossa viisi.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Group Management

TELEKOMMUNI
KAATIOSIIRTO JA JAKELU

RAUTATEIDEN
SÄHKÖISTYS

Kuvio 5. Eitel Networksin toiminnallinen rakenne. Lähde: Strategiamanuaali 2000
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Konsernin liiketoiminta on pitkälti projektiluontoista ja projektit kestävät muutamasta 

viikosta useisiin vuosiin. Konsernilla päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja sekä 

Viro. Lisäksi yhtiöllä on projektitoimintaa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä tärkeimmät 

projektikohteet ovat Intiassa, Nepalissa, Ugandassa, Filippiineillä ja Tansaniassa.

Yrityskaupan päättämisen jälkeen, edellyttäen, että Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset 

hyväksyvät kaupan, alkaa konserni toimia omana itsenäisenä yksikkönään. Tämä tulee 
aiheuttamaan monia muutoksia yrityksen toiminnassa ja sen organisoinnissa.1 Yrityksen 

operatiivinen toiminta jatkuu kaupan jälkeen ennallaan; ainoastaan muutama tappiollinen ja 

runsasriskinen projekti jää Fortumille.

4.4 Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alue

Siirto- ja jakelu -liiketoiminta-alue on suurin konsernin kolmesta liiketoiminta-alueesta. 

Henkilöstön määrä on noin 920 ja liikevaihto vuonna 2000 oli noin 130 MEUR.

Fortum

KONSULTOINTI JA 
PROJEKTIVIENTI

Juhani Antikainen

PÖHJOISTEC OY
Hannu Salminen

TRANSELECTRIC AS 
Andres Alamaa

TRANSELECTRIC AB
Martin Dahlgren

AS LINJEBYGG
Bjarne Hammer

VERKONRAKENTAJA 
WIRE OY

JOHTOTEC OY 
Jorma Niemi

LÄNSITEC OY
A un o Nuottimäki

Reijo Virtanen

SIIRTO JA JAKELU LIIKETOIMINTA-ALUE 
Juha Luusua, liiketoiminta-alueen johtaja

Tuula Wallin, sihteeri

R&K LUK КТО IM IN N AN TUKI JA KEHITYS
- TOIMINNAN TEHOSTAMINEN
- PALVELUIDEN JA TOIMINNAN КЕНГТТАМ INEN. ТАК. Kaj Saarnio
- TECrNPERUSTAMlNEN ULKOMAILLA (FORTUM >, Pentti Kallio 

FINGRID ASIAKASVASTUU JA KUNNOSSAPITO. Sami Kummaan
• PUUPYLVÄSKAUPPA. Matti Homeioan ja Erkki Uusi-VähälS

Kuvio 6. Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen organisaatiokaavio. Lähde: Transnet

13 Muutoksesta enemmän luvussa 4.4.1.
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Liiketoiminta-alue koostuu johdosta, liiketoiminnan tukiyksiköstä, konsultointi- ja 

projektivientilnketoiminnasta sekä kuudesta itsenäisestä tytäryhtiöstä, joista kolme on 

Suomessa sekä yksi yhtiö Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.

Liiketoiminta-alueen toiminta on keskittynyt voimajohtojen, jakeluverkkojen, kiinteiden 

televerkkojen ja tievalaistusten suunnitteluun, rakentamiseen sekä kunnossapitoon. Lisäksi 

toimintaan kuuluu konsultointia ja pääsääntöisesti ulkoasianministeriön 

kehitysyhteistyövaroilla rahoitettuja vientiprojekteja.

4.4.1 Toiminnan muutos

IVO Transmission Engineering konsernin myynti CapMan sijoitusyhtiölle aiheuttaa monia 

muutoksia yhtiön toiminnassa. Ensinnäkin yhtiö ei enää ole osa suurempaa konsernia vaan 

jatkaa toimintaansa omana itsenäisenä yhtiönä. Tästä johtuen yrityksen on suunniteltava ja 

arvioitava uudelleen monet hallinnolliset toimintansa ja muutettava osittain myös 

rakennettaan. Yhtiö ei myöskään enää toimi Fortumin tuotemerkin alla, joten sen on itse 

luotava oma imagonsa ja arvostuksensa.

Yrityksen johtamistasoa nostetaan liiketoiminta-aluepohjaiseksi, jolloin jokainen alue vastaa 

omasta toiminnastaan ja luo sille strategiat, (kts. kuvio 5) Keskeisenä tavoitteena on näin 

saavuttaa synergiaetuja, kun yksittäiset yhtiöt toimivat enemmän samojen linjojen 

suuntaisesti. Konsernin on myös rakennettava uudelleen keskeiset asiantuntijaelimet, kuten 

rahoitus ja veroasiat, jotka olivat Fortumissa keskitetty omiin asiantuntijayksiköihinsä. Myös 

henkilöstö näihin tehtäviin pitää hankkia, kouluttaa tai sitten ostaa palvelut ulkopuoliselta 

toimittajalta.

Henkilöstöpäällikkö Vuorinen kiteyttää muutoksen vaikutukset seuraavasti, mikä kuvastaa 

hyvin yleistä ”tunnelmaa” koko konsernissa:

“Mä luulen, että emme vielä tiedä muutoksen vaikutuksia. Sidoksia Fortumiin on paljon ja niiden 

puuttumisen huomaa vasta, kun niitä ei enää ole... ”
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Talouspäällikkö Monto näkee tulevan muutoksen vaikutukset seuraavasti:

”Taloudellinen ohjaus pitää mieltää vähän toisella tavalla, kun ollaan itsenäinen yritys... 

taloudellisesta asemasta pitää itse pitää huolta kuten rahoituksestakin. Ammattitaito 

liiketoiminnoissa on kuitenkin olemassa ja pidänkin meitä kuitenkin omalla alallamme 

huippuosaajina Suomessa. ”

”Taloudellinen kuri varmasti korostuu ja mittarien tulee olla paljon herkempiä muutoksille, jotta 

nähdään, että ollaan menossa tavoitteiden suuntaan... ja tietysti toiminnan ja riskien analysoinnin 

merkitys korostuu. Vakavaraisuuden ja rahoituksen tilanteen valvominen ovat keskeisimmät asiat 

plus sitten se, että taloudellinen ohjaus toimii luotettavasti ja antaa tietoa mihin ollaan menossa. 

Uskon myös siihen, että tämmönen selkeästi strategiaan pohjautuva mittaristo antaa pohjaa just 

siihen, että nähdään mihin ollaan menossa, ei vaan niitä toteumia.

Liiketoiminta-alueen johtajan Luusuan näkökulmasta suurimmat haasteet muutoksessa 

tulevat sisäisen viestinnän ja sitä kautta henkilöstön motivoinnista. Myös henkilöstön 

yhteistoiminnan kehittämiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Toiminnan 

muutoksesta hän toteaa:

”Ei meillä sillain toiminnassa pitäisi hirveästi muuttua paitsi se, että haetaan selkeästi arvon 

kasvattamista. Se tarkoittaa, että pyritään maksimoimaan sekä kasvu että tuottavuus. Näitä ei 

Fortum-perheessä niin painotettu. ”

Vielä Fortumiin kuuluessaan Eltelillä oli käytössään Fortum in konsemitilit ja valmiiksi 

neuvotellut takaukset ja vakuudet. Tämä Fortumin kassanreservin olemassaolo heikensi 

Eltelin oman kassanhallinnan tehokkuutta. Erityisesti projektien kassanhallinnan merkitys ei 

korostunut riittävästi ja konserni joutui usein rahoittamaan niitä. Tulevaisuuden toiminnassa 

nämä pääomat on saatava nopeasti yrityksen käyttöön.

Konsernin talousjohtaja Niiranen kuvaa kassanhallinnan ongelmia seuraavasti:
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”Fortumin ’pohjaton ” kassa aiheutti projekteissa usein liian lepsua sopimuskäytäntöä, eikä 

positiivisen kassavirtaan kiinnitetty riittävästi huomiota. Kassan luottolimiitin kasvattamiseen oli 

joskus jo valmis hallituksen hyväksyntä, joten kassan luottorajaa saatiin kasvatettua yhdellä 

soitolla treasuryyn. Tulevaisuudessa projektien oman kassavirran on riitettävä projektien 

pyörittämiseen, ettei konsernin tarvitsisi rahoittaa niitä. ”

4.4.2 Visio, toiminta-ajatus ja strategiset tavoitteet

Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen visio on: ”Olemme arvostetuin yhteistyökumppani 

Pohjois-Euroopassa sähkö- ja televerkkoihin liittyvän liiketoiminnan uudistajana sekä 

rakentamis- ja ylläpitopalveluiden tuottajana. ” Ruusua)

Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa ensinnäkin, että Eitel on arvostettu yhteistyökumppani. 

Toiseksi asiakasyhteistyö tuottaa merkittävää lisäarvoa molemmille osapuolille. Kolmanneksi 

tuotetut palvelut sisältävät laajimmillaan myös suoraa loppuasiakasta palvelevia tuotteita. 

Yhtiön tuotteet ovat myös haluttuja ja yhtiötä pidetään alalla edelläkävijänä.

Omistajan kannalta visio tarkoittaa, että yhtiön liiketoiminnan arvo kasvaa. Yhtiöllä on vahva 

markkina-asema ja se on markkinajohtaja valitsemillaan toimialoilla ja markkinoilla. Se on 

myös ulkopuolisten silmissä kiinnostavaa sijoituskohde.

Yhtiö on myös kunnostava työpaikka osaaville ja ammattitaitoisille nuorille. Lisäksi yhtiön 

henkilöstöpolitiikka tukee henkilöstön osallistumista ja kehittymistä.

Balanced Scorecardin kehittämisen yhteydessä kyseistä visiota tarkennettiin vielä 

määrittelemällä keskeisiksi tavoitemaiksi Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro, joissa yhtiöllä jo on 

toimintaa. Lisäksi uusiksi tavoitemaiksi määriteltiin Latvia, Liettua, Puola, Saksa ja Tanska. 

Tarkoituksena on saavuttaa johtava asema em. maiden markkinoilla. ”Johtava” määritettiin 

liikevaihdoltaan suurimmaksi yritykseksi kaikkien mainittujen maiden relevantit markkinat 

yhteenlaskettuina. (Luusua, Kurunsaan)
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Liiketoiminta-alueen toiminta-ajatus on: ” Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, rakentamo

ja ylläpitopalvelulta taataksemme asiakkaidemme verkon häiriöttömän toiminnan ’ (Luusua)

Keskeisin strateginen tavoite on liiketoiminnan arvon ja täten myös koko yrityksen arvon 

kasvattaminen. Tähän päämäärään pyritään kahdella strategisella päälinjauksella, 

liiketoiminnan kasvattamisstrategialla ja tuottavuuden parantamisstrategialla. Kasvun 

saavuttamiseksi on määritelty joukko erilaisia strategisia päätason tavoitteita.

Ensinnäkin pyritään kehittämään uusia tulonlähteitä. Toiseksi pyritään maksimoimaan 

markkina-asema valituilla markkina-alueilla. Kolmas keskeinen tavoite, jolla haetaan sekä 

kasvua että tuottavuuden parantamista on pyrkiä muuttamaan toimintakonseptiaan 

tekniikkapainotteisesta urakoitsijasta asiakaslähtöiseksi palveluyritykseksi, mikä 

mahdollistaisi toiminnan laajuuden ja syvyyden kasvattamista ja samalla paremmat 

asiakaskohtaiset tulokset. Tuottavuutta pyritään parantamaan myös tehostamalla omaisuuden 

hyväksikäyttöä ja parantamalla kustannustehokkuutta.

4.4.3 Kriittiset menestystekijät

Johtavan aseman saavuttamiseksi Pohjois-Euroopan R&K -markkinoilla keskeisimmät 

vaatimukset ovat kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys.(Luusua. Strategiamanuaali 2000) 

Nämä tekijät ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia, koska asiakkaan hyvä ymmärtäminen ja 

palveleminen eivät ole yleensä saavutettavissa ilman taloudellisia lisäpanoksia. Kriittisenä 

tekijänä onkin löytää ”oikea” tasapaino näiden seikkojen välille.

Muita keskeisiä menestystekijöitä ovat palvelubisnesosaaminen, yleisen tarvittavan teknisen 

osaamisen ylläpito sekä tehokas resurssien hallinta. Erityisesti asiakkaanhallmnan ja 

palvelubisnesosaamisen painoarvo tulee vielä entisestään voimistumaan yrityksen 

muuntaessa toimintaansa kohti asiakaslähtöisempää. Myös resurssien hallinnan merkitys 

kustannusten säästämisessä ja synergioiden hyödyntämisessä tulee korostumaan 

(Strategianmanuaali 2000)
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4.4.4 Markkinatilanne ja elinkaaren vaihe

Markkinat pohjoismaissa ovat vielä pitkälti suljettuja, mutta ovat koko ajan vapautumassa. 

Kilpailu voimansiirtomarkkinoilla on kovaa, mutta yleisesti ottaen vielä kohtuullista. 

Hintakilpailu tulee myös suurella todennäköisyydellä kiristymään lähitulevaisuudessa. 

Rakentamis- ja kunnossapitomarkkinoilla kilpailijoiden määrä tulee ennusteiden mukaan 

nousemaan, mutta näyttäisi siltä, että vain muutama suuri yritys tulee pysymään markkinoilla, 

johtuen muun muassa asiakkaiden suuremmista vaatimuksista koskien palveluiden laajuutta. 

(Strategiamanuaali 2000)

Suomen sähkön jakeluverkkomarkkinat ovat tällä hetkellä avautuneet noin 25% vastaten 

markkina-arvoltaan noin 400 Mmk, voimajohdot noin 90% vastaten 180 Mmk sekä tie- ja 

katuvalaistusverkot noin 25% vastaten markkina-arvoltaan 100 Mmk. (Saarnio)

Eltelin markkina-asema on jo nyt varsin vahva. Suomen voimansiirtomarkkinoilla markkina

osuus on 70 % tasolla, Ruotsissa ja Noijassa yrityksen markkinaosuus on noin 35 %. 

Jakeluverkkojen rakentamis- ja kunnossapitomarkkinoilla markkinaosuus Suomessa on noin 

15%. Markkinaosuuden pienuus näillä markkinoilla johtuu pääasiassa markkinoiden 

sulkeutuneisuudesta. Viron markkinoille yhtiö etabloitui äskettäin. Tästä johtuen 

markkinaosuus on vielä suhteellisen pieni. (Strategiamanuaali 2000. Luusua)

Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen toiminta on vielä monilta osin kasvuvaiheessa, kuten 

asiakkaille tuotettavien lisäarvopalvelujen osalta. Esimerkkinä näistä Luusua mainitsee 

ulkoistamispalvelut, jotka ovat vasta aivan kasvuvaiheensa alussa. Joidenkin alueiden osalta, 

kuten siirtoverkkojen rakentamisen osalta toiminta alkaa kuitenkin olla jo kypsyysvaiheissa. 

Toiminnan kasvua haetaan Suomessa yritysostoin ja jo olevia asiakassuhteita syventämällä ja 

laajentamalla. Ulkomailla myös uusien asiakkaiden merkitys kasvun toteutumisessa tulee

olemaan huomattava.
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4.4.5 Nykyinen strateginen ohjausjärjestelmä ja sen ongelmat

Yrityksen strateginen ohjaus konsernin alayksiköille toteutetaan pääasiallisesti 

konsemijohdon laatiman strategiamanuaalin pohjalta. Ohjeistus laaditaan yleensä keväisin 

koskemaan tulevaa kautta. Strategiasuunnitelma sisältää jokaiselle liiketoiminta-alueelle omat 

visiot ja strategiset tavoitteet sekä keskeiset arviot markkinoiden tulevaisuudesta ja 

tulevaisuudennäkymistä. Strategian kommunikointi hoidetaan pääasiassa jakamalla 

edellämainittu strategiamanuaali ja keskustelemalla siitä johtoryhmissä.

Talousjohdossa yrityksen toimintaa arvioidaan pääasiallisesti liikevoiton, uusien tilauksien, 

laskuttamattoman tilauskannan ja käyttöpääoman määrän avulla. Keskeisiä tunnuslukuja ovat 

lisäksi RONA ja liikevoittoprosentti. (Niiranen)

Ei-rahamääräisiä mittareita on toiminnanohjauksessa käytössä oikeastaan vain yksi, 

tapaturmien määrä. Ei-rahamääräisten mittarien käyttö on koettu yrityksessä hankalaksi ja 

aikaa vieväksi, eikä tähän mennessä ole nähty tarvetta niiden laajempaan käyttöön. Niiranen 

toteaakin ei-rahamääräisistä mittareista:

”Ainoa mittari jonka käytössä on ollut pieniä ongelmia on tapaturmien määrä. Jokaisella 

(alayksiköllä) on ohjeistuksesta huolimatta oma tapansa laskea niitä (tapaturmia). Jotkut raportoi 

lyhyetkin poissaolot toiset vasta kolme päivän jälkeen. Norjalaisten luvut ovat kautta linjan 

suomalaisia huomattavasti parempia.14 Vertailua ybiköiden välillä on vaikea tehdä ennenkuin 

kaikki saadaan laskemaan luvut samalla tavalla.

Talouspäällikkö Montokin pitää ei-rahamääräisiä mittareita toiminnan ohjauksessa 

merkitykseltään vähäisinä:

”Ne on ehkä enemmänkin olleet ikään kuin Fortumille annettuja mittareita, on niitä täälläkin toki 

seurattu, kuten työturvallisuuteen liittyviä mittareita, ne ei ole kuitenkaan ollu täällä sellaisia 

strategisia ohjausvälineitä ”

14 Ero voi olla laskentatavoissa tai sitten työturvallisuus Noijassa on huomattavasti parempi. Asiaa selvitetään 
parhaillaan. (Tiedot konsernin tapaturmatilastosta)
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Myös strategian kommunikointi konsernissa koetaan ongelmaksi. Luusua näkee ongelman 

seuraavasti:

”Yks isoin ongelma on strategian jalkauttaminen tai siis se, että miten ne kommunikoidaan ja 

yleensä niiden sisäinen viestintä. Pitäis olla aikaa kiertää ja käydä keskustelemassa ja 

kattelemassa enemmän toimintaa. Toinen keskeinen syy on ett ne (strategiat) esitellään 

johtoryhmille, jotka sitten esittelee ne tytäryhtiöiden toimitusjohtajille, jotka taas kertoo ne sitten 

eteenpäin, jolloin ketjusta muodostuu niin pitkä ett tarina helposti muuttuu matkalla.

Monto toteaa strategian kommunikoinnista ja ongelmista seuraavasti:

”Peruslinja on kerrottu kaikille varmaan aika selkeästi, mutta varmasti nää omistajan 

muutokseen ja yritysrakenteeseen liittyvät muutokset on luonu tietynlaista epäselvyyttä, mitä se 

todellisuudessa sitten on... Minkälainen firma me halutaan olla?”

”Vuorovaikutus on kuitenkin ollut varsin vähäistä eikä kommunikointi ole mennyt kovin syvälle 

organisaatiossa ainakaan konkreettisessa mielessä. Selkeitä näkemyksiä tällaisista 

peruslinjauksista ei oikein ole, tiettyjä ristiriitatilanteita helposti syntyy sitten varsinkin, jos 

konsernitavoitteet ei suoraan hyödytä tai voi taloudellisesti aiheuttaa huonompia tuloksiajonkun 

yksittäisen yksikön osalta. ”

”Nämä ongelmat liittyvät usein varsinkin yrityskehitys- ja yritysosto kuvioihin, koska niihin 

yleensä liittyy tän olemassa olevan rakenteenkin uudelleen järjestäminen. En mä kuitenkaan 

tarkoita, että toimitaan suoranaisesti ristiriitaisesti strategioita vastaan, vaan enemmänkin 

ristiriidat on just konsernin etu vastaa yksittäisen yksikön etu. ”

Vuonnen näkee strategioiden implementoinnin yhtenä ongelmana strategioiden merkityksen 

jonkinasteista vähättelyä:

“Näyttäisi siltä, että strategioiden merkitystä ja niiden soveltamista käytännössä liiketoimintaan 

ei ole helppo oikein oivaltaa. ”
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Myös tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuden mittaamisessa on havaittu ongelmia. 

Kurunsaan on asiakkaanhallintaprojekteja kehittäessään kokenut suunmmaksi ongelmaksi 

juuri todellisten asiakaskohtaisten kannattavuuslukujen puutteen.

"Eniten ehkä ongelmia aiheuttaa se, ettei oikeastaan oo tietoa asiakkaiden todellisesta 

kannattavuudesta. Kyllähän sitä voi arvioida liikevaihdon tai vastaavan pohjalta, mutta ois hyvä 

tietää todellinen tilanne, ainakin suurimpien asiakkaiden osalta

Myös Luusua kokee asiakaskohtaisten kannattavuustietojen puuttumista ongelmallisena. 

Keskeisimpänä syynä tähän puutteeseen hän pitää jäijestelmiä ja vanhaa käytäntöä.

'Mä luiden, ett se (täsmällisten asiakaskohtaisten kannattavuustietojen puute) johtuu 

järjestelmistä ja siitä perinteisessä tavassa, jolla me käytetään sitä järjestelmää. Siinä ois yksi 

keskeisiä kehittämisen paikkoja ”

Strategian toteutumisen mittaamista Luusua pitää ”erinomaisen huonona” Mittaaminen 

perustuu lähinnä kumppanuusneuvotteluiden ja kehitysprojektien etenemisen seuraamiseen. 

Keskeiset mittani, joilla liiketoiminta-alueen johto toimintaa arvioi, ovat näiden kumppanien 

ja sopimusasiakkaiden määrät, liikevaihto, voittoprosentti sekä prosessikehityksen 

eteneminen.

Luusua on myös havainnut pieniä ristiriitoja uusien tuotteiden ja toimintatapojen 

kehittämisessä. Usein kehitystyössä halutaan pysyä vanhoissa perinteisissä tavoissa toimia, 

mikä ei hänen mielestään kunnolla tue innovatiivisuutta.

4.4.6 Balanced Scorecardin sopivuuden arviointi

Yrityksen strategiseen ohjaamiseen ja johtamiseen on olemassa useita vaihtoehtoisia malleja 

ja menetelmiä, joista luvussa 2.5 esiteltiin muutama keskeinen. Tässä alaluvussa selvitetään 

miksi Balanced Scorecardin katsotaan olevan sopiva case-liiketoiminta-alueen strategiseen 

ohjaukseen.
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Yrityksen keskeisenä ongelmana oli, ettei sen strateginen ohjausjärjestelmän koettu olevan 

riittävän tehokas vastaamaan alati kovenevan kilpailun aiheuttamaan paineeseen. Tämä 

tehottomuus ilmeni muun muassa kokonaisuuden kannalta epäedullisena osaoptimointina. 

Myös keskeisten strategisten tavoitteiden kommunikointi alaspäin organisaatiossa koettiin 

hankalaksi. Henkilöstön tietoisuus strategian suunnasta oli vähäinen, myös johtotasolla ilmeni 

epäselvyyttä siitä, mitä strategioilla todellisuudessa haluttiin ja miten niihin konkreettisesti 

pyrittiin.

Balanced Scorecardin vahvuuksina pidetään strategian konkretisointia ja implementointia 

käytäntöön. Toinen keskeinen Balanced Scorecardin vahvuus on strategian kommunikointi 

kaikille selkeässä muodossa, jossa myös ilmenee eri funktioiden väliset kausaalisuussuhteet. 

Scorecard myös pyrkii suojaamaan osaoptimointia vastaan pakottamalla johdon ottamaan 

huomioon kaikki operatiiviset mittarit samanaikaisesti. Mittaristo myös auttaa johtoa 

näkemään, jos yhden osa-alueen parannus on tehty toisen alueen kustannuksella. Ainakin 

näiltä osin Balanced Scorecardin käyttöönotolla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus 

yrityksen toimintaan

Yrityksen ollessa elinkaaren kasvuvaiheen loppupuolella ja toisaalta myös tuleva suuri 

toiminnan muutos kohti asiakasläheisempää palvelua, vaativat erilaista otetta ohjaamiseen 

kuin ennen. Varsinkin innovatiivisuuden ja omatoimisen osaamisen rooli tulee korostumaan 

yrityksen toiminnassa. Simons (2000) suosittelee kasvuvaiheessa oleville yrityksille Balanced 

Scorecardeja, jotta he saavat tasapainotettua eri tavoitteet ja kommunikoitua strategiat koko 

organisaatioon. Kypsyysvaiheessa hän suosittelee lisäksi, että näitä mittareita muutetaan aina 

lisääntyvässä määrin interaktiivisiksi15 16

Strategian kommunikointia voidaan myös pitää eräänlaisena kulttuunohjauksen muotona, 

jolla ei yleensä ole negatiivisia sivuvaikutuksia. Päinvastoin kontrollimuoto yleensä 

kannustaa itse ohjaamiseen, mikä on erityisen tärkeää case-yrityksen toiminnassa, jossa 

suorittava henkilöstö on pääosin ”kentällä” asiakkaan kanssa.

15 Kausaalisuussuhteiden hypoteesit ovat tosin myös herättäneet runsaasti kritiikkiä. Katso luku 3.6
16 Katso luku 2.4 Ohjauksen muodot elinkaaren vaiheissa
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Balanced Scorecardissa on myös tulosohjauksen17 piirteitä kuten asetetut taloudelliset 

tavoitteet. Tuloskontrollien etuna pidetään sitä, ettei ohjattavien toimintaa rajoiteta, vaan he 

saavat itse kehittää ja valita keinot tulosten saavuttamiseksi. Tulosohjauksen katsotaan 

kannustavan henkilöstöä löytämään ja kehittämään omia kykyjään. Ohjauksen vahvuutena 

voidaankin pitää sen kykyä tarjota tehokas toiminnanohjaus ja kuitenkin samalla antaa 

ohjattaville suhteellisen vapaat kädet tehdä päätöksiä, mikä osaltaan kannustaa luovuuteen ja 

innovatiivisuuteen. Juun luovuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen ja tukeminen on 

ensisijaisen tärkeää yrityksessä. Varsinkin, kun yritys on muutosprosessissa kohti 

asiakaslähtöisempää toimintaa, jossa uusien palvelukonseptien kehitys on keskeisellä sijalla.

Konsernin johtamistason nosto yhtiötasolta liiketoiminta-aluetasolle vaatii uudenlaista otetta 

johtamiseen. Johdon on kyettävä kommunikoimaan keskeiset tavoitteensa ja strategiansa 

selkeästi kaikille alayksiköille. Myös tässä tehtävässä Balanced Scorecard on erittäin 

käyttökelpoinen

Mooraj ym. (1999,489) tutkimukset tukevat Balanced Scorecardin sopivuutta 

yritysmaailmaan yleensä. Heidän käsityksensä mukaan Balanced Scorecard on tarpeellinen 

hyvä”, koska se taijoaa laajat mahdollisuudet käyttää erilaisia ohjauskeinoja samanaikaisesti, 

eikä johdon tarvitse valita vain yhtä keinoa ohjauksen toteuttamiseen. Balanced Scorecard 

maksimoi myös johdon mahdollisuudet tarkan ja laajan tietokannan hallintaan. Mikä on 

tärkeää myös Eltelin kaltaisessa suhteellisen laajalla maantieteellisellä alueella ja monilla eri 

markkinoilla toimivalle yritykselle.

Vaikka Balanced Scorecardin käyttöönotto näyttäisi tehdyn yleisluontoisen tarkastelun 

pohjalta tuovan monia etuja ja parantavan liiketoiminta-alueen strategista ohjausta, tuo se 

mukanaan todennäköisesti myös muutamia negatiivisia seikkoja. Ensinnäkin työmäärä 

Balanced Scorecardia hoitavilla henkilöillä tulee varmasti lisääntymään. Toiseksi Balanced 

Scorecard tulee aiheuttamaan kustannuksia, joista saatavan nettohyödyn laskeminen on 

erittäin vaikeaa. Kolmas mahdollinen ongelma mittanston käyttöönotosta on sitä kohtaan 

tuleva vastustus. Erityisesti alayksiköiden johto voi kokea Balanced Scorecardin ja samalla

17 Katso luku 2.4.2.
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sen tuoman ohjauksen ylhäältä käskemiseksi ja suhtautua täten kriittisesti mittariston 

käyttöönottoon.

4.5 Strategiakartan rakennusprosessi

Balanced Scorecard rakennusprosessin toteuttamistavaksi valittiin luvussa 3.5 esitetyistä 

vaihtoehdoista strategiakartta -malli. Mallin katsottiin olevan dynaamisempi ja ottavan 

paremmin huomioon keskeiset strategiset tavoitteet selkeästi etenevän top down -prosessin 

aikana. Valitun mallin koettiin myös paremmin auttavan selvittämään strategiassa 

mahdollisesti olevia puutteita. Samalla myös vaara siitä, että eksytään epäoleelliseen 

strategioiden kannalta koettiin strategiakarttamallissa pienemmäksi.

Myös Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen ma. professori Teemu Malmi 

katsoi strategiakartta -mallin yleisellä tasolla olevan parempi vaihtoehto Balanced 

Scorecardin rakentamiseen kuin ”perinteisen mallin”:

’’Vaikka teoriassa nää eri rakennusvaihtoehdot johtavat samaan lopputulokseen ei näin 

käytännössä tapahdu. Vaan (perinteisen mallin) tidoksena on todennäköisesti kartta täynnä 

(kausaalisuutta osoittavia) nuolia, joista kukaan ei ota mitään tolkkua...

Balanced Scorecardin rakennus/kehitysprosessi lähti liikkeelle aluksi piirtämällä 

strategiamanuaalissa esitetyt strategiat sekä muut tavoitteet ja keinot suoraan eräänlaiseksi 

”luonnoskartaksi”, jolloin voitiin havaita nykyisen kiijallisen strategian puutteet ja 

epäjohdonmukaisuudet. Tehdystä luonnoksesta havaittiin, että kirjallisessa muodossa olevat 

strategiat keskittyvät taloudellisiin osa-alueisiin, erityisesti kasvuun. Muut osa-alueet olivat 

jääneet siinä vähemmälle huomiolle.

Luonnosta ohjausryhmässä käsiteltäessä todettiin, että asiakkaanhallintaan ja erilaisiin 

prosesseihin ja niiden kehitykseen oli olemassa omat suunnitelmansa ja ohjelmansa. Nämä 

ohjelmat päätettiin ottaa selkeämmin osaksi kokonaisstrategiaa, jolloin niiden kehitys 

paremmin tukee keskeisiä strategisia tavoitteita. Luonnoksen pohjalta pystyttiin myös 

paremmin laatimaan haastattelurungot ja määrittelemään tarkasteltavat kohdealueet. Tässä
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prosessissa varottiin kuitenkin keksimästä strategiaa prosessin edetessä, joka on havaittu 

yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi Balanced Scorecard implementoinnissa.

Seuraavissa luvuissa käydään läpi yksityiskohtaisesti strategiakartan ja siitä johdetun 

mittariston rakennusprosessi näkökulmittain. Liitteessä П on esitetty Eitel Networks in Siirto

ja jakeluliiketoiminta alueen strategiakartta ja liitteessä Ш tästä kartasta johdettu strateginen 

Balanced Scorecard - mittaristo.

Balanced Scorecardin mittareita valittaessa on perusteena käytetty muun muassa seuraavia 

kriteereitä:

• Mittarien tulee olla johdettu strategiasta ja ne osoittavat keskeisten strategisten 

tavoitteiden toteutumista.

• Mittarit täydentävät toisiaan ja ovat yhdensuuntaisia strategisten päämäänen kanssa.

• Mittarien tulisi olla joko ennakoivia tai tulosmittareita muiden näkökulmien 

mittareille.

• Mittarin antamat tulokset mahdollistavat vertailujen teon muiden yhtiöiden kanssa, 

(benchmarking)

4.5.1 Taloudellinen näkökulma

Taloudellisesta näkökulmasta keskeisin tavoite on liiketoiminta-alueen arvon kasvattaminen. 

Uuden omistajan ollessa pääomasijoitusyhtiö, yrityksen arvon kasvuun ja positiiviseen 

kassavirtaan tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita tulevaisuudessa.

Liiketoiminta-alueen johtaja Luusua toteaa taloudellisista tavoitteista seuraavasti:.

”Nyt haetaan selkeästi yrityksen arvon kasvattamista. Se tarkoittaa että pyritään maksimoimaan 

sekä kasvu että tuottavuus. Tosin nää tavoitteet on hieman ristiriitaisia, mutta varsinkin 

yritysostoilla arvoa pyritään kasvattamaan. Pääomien vapauttamisella ja toiminnan 

tehostamisella ei ihmeitä saada aikaiseksi, ehkä jotain pientä, mutta lähinnä niiden vaikutus tulee

18 Katso esim. McCunn 1998.35 The Ten Commandments of Balanced Scorecard Implementation
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riskiprofiilin kautta, eikä sillä taida olla kovin suurta vaikutusta yrityksen arvon kasvattamisessa. 

Mutta kaikkia keinoja tullaan varmasti käyttämään...

Luvussa 2.5. todettiin, että yrityksen liiketoiminnan kassavirtaa ja täten myös arvoa, voidaan 

ennakoida niin sanottujen arvoajurien (value drivers) kautta. Keskeisiä näistä ajureista olivat 

liikevaihdon ja sen kasvu, myyntikate ja pääoman kustannus. Myös sitoutuneen- ja 

käyttöpääoman määrät ovat tärkeitä, sillä ne osoittavat tulevien investointien tarpeen. 

Yrityksen toiminnan ja strategian pohjalta voitiin määritellä ns. arvokartta, jossa nämä arvon 

eri osatekijät kuvataan.

Balanced Scorecardin rakennusprosessissa otettiin nämä mainitun arvokartan eri osa-alueet 

huomioon mittareita valittaessa, jotta myös liiketoiminta-alueen arvonmuodostumiseen 

keskeisesti vaikuttavat osa-alueet tulisivat huomioitua.

Yrityksen arvon maksimointi jaettiin strategiakartassa Kaplanin ja Nortonin esittämän mallin 

mukaisesti kasvu- ja tuottavuuden parantamisstrategioihin. Alla kuviossa seitsemän on 

esitetty Eitel Networksin Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen strategiakartan taloudellisen 

näkökulman keskeiset strategiat ja tavoitteet.

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Yrityksen arvon kasvattaminen]
................................ Ж

Liiketoiminnan kasvattamisstrategia 
■i.........................

Tuottavuuden parantamisstrategia
■ » ¡ИШИМ . ..... ....... ......... . ...

Uusien
tulonlähteiden
kehittäminen

Markkinapeiton
maksimoiminen

Kustannus
tehokkuuden
parantaminen

Omaisuuden
hyväksikäytön
tehostaminen

Asiakaskohtaisen
kannattavuudenka
svattaminen

e Konsultointi ja suunnittelu- • Yritysostot 
toiminnan laajentaminen

• Uusia strategisia kumppaneita
• Uusia ”tuotteita”

• Asiakaslähtöisiä • Toimitusketjujen • Käyttöpääoman
lisäpalveluja johtaminen (E-Bus.) kierron nopeuttaminen

• Teknologiaosaamisen • Riskinhallinta (vienti)
tuotteistaminen • Tukipalveluiden

kehittäminen synergioiden 
saavuttamiseksi

Kuvio 7. Siirto ja jakelu -liiketoiminnan taloudellisen näkökulman strategiset tavoitteet
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Kasvua haetaan kolmella strategisella linjauksella. Ensinnäkin tarkoituksena on kehittää uusia 

tulonlähteitä. Tähän pyritään muun muassa laajentamalla konsultointiliiketoimintaa ja 

etsimällä uusia strategisia kumppaneita. Myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehitykseen 

pyritään panostamaan nykyistä voimakkaammin.

Toinen keskeinen tavoite, jolla kasvua haetaan ovat yritysostot. Nykyisessä ”suljetussa” 

markkinatilanteessa yrityskaupat ovat oikeastaan ainoa tapa, jolla markkinoita voidaan 

nopealla aikajänteellä vallata. Monilla alan yrityksillä on omat yksikkönsä ja osastonsa 

varsinkin verkkojen kunnossapitoa varten, joten niiden sytyttäminen on vielä erittäin 

vaikeaa. Tosin markkinat ovat parhaillaan vapautumassa ja avautumassa.

Kolmas keskeinen linjaus, jolla kasvua haetaan, on pyrkimys kasvattaa asiakaskohtaista 

kannattavuutta. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä 

lisäpalveluita ja tuotteistamalla yrityksen vahvaa teknologiaosaamista.

Arvon kasvattamisstrategian mittareiksi valittiin muun muassa edellämainittuun arvoajuri- 

ajatteluun perustuen ensinnäkin liikevaihto, joka toimii myös osaltaan markkinaosuuden 

tulosmittarina sekä lnkevoittoprosentti, joka kuvaa kannattavuutta. Jotta myös käytetyn 

pääoman määrä tulisi huomioitua otettiin mittanstoon myös pääoman tuottoastetta kuvaava 

RONA, joka on myös tähän asti ollut yksi keskeisistä johdon ohjausmittareista.

Yksi keskeinen kasvun mahdollistava elementti on vahva positiivinen kassavirta. Varsinkin 

yritysostojen toteuttaminen riippuu pitkälti positiivisesta kassavirrasta, muutoin yrityksen 

vakavaraisuus ja maksuvalmius joutuvat liian tiukoille. Näillä perusteilla myös kassavirta 

valittiin mittariksi Balanced Scorecardim. Kassavirta toimii myös eräänlaisena tulosmittarina 

kassavirran tuotolle ja investointitarpeelle. Sen perusteella voidaan myös määrittää yrityksen
19arvo.

Kasvun onnistumisen kannalta myös uusien tulonlähteiden kehitys ja niiden kaupallistaminen 

ovat tärkeitä. Uusien tulonlähteiden kehittämisstrategian mittariksi valittiin liikevaihto uusista

19 Yrityksen arvon määrittäminen kassavirrasta. Katso esim. Breadly & Myers 1996,73-78.
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tulonlähteistä. Tämä mittari toimii myös tulosmittarina innovatiivisuudelle ja 

yrittäjyyshengelle. Rajauksen milloin liikevaihto tulee uudesta kohteesta tekee esimerkiksi 

liiketoiminta-alueen johtaja.

Kasvun ja johtavan aseman saavuttamiseksi on tärkeää, että Eitel on mukana kaikilla 

valitsemansa markkina-alueen osamarkkinoilla. Markkinapeiton maksimointiin pyritään 

perustamalla alueellisia yhtiöitä, josta esimerkkinä voidaan mainita jo perustetut Johtotec, 

Pohjoistec ja Länsitec. Toinen keskeinen keino markkinapeiton maksimoimiseksi ovat 

strategiset yritysostot, joilla päästään tietyille markkinoille. Näistä yrityskaupoista suurin osa 

tulee olemaan ns. liiketoiminta-kauppoja, joissa ostetaan yrityksestä vain sen joku 

liiketoimintayksikkö, kuten kunnossapito.

Markkinapeiton maksimoinnin seuraamisen mittariksi valittiin markkinapeittoprosentti. 

Prosentti lasketaan siitä kuinka monella markkina-alueella yritys on mukana kaikista Pohjois- 

Euroopan valituista markkina-alueista. Arvion siitä ollaanko jollain markkinoilla mukana 

”riittävästi”, jotta halutunlainen toiminta on ylipäätään mahdollista, tekee esimerkiksi 

liiketoiminta-alueen johtaja.

Yritysostoja ei mittanstossa erikseen seurata, koska ne strategisesta tärkeydestään johtuen 

päätetään aina konsernin hallituksessa, jolloin niiden arviointi ja seuranta tulee hoidettua tätä 

kautta. Yritysostojen vaikutuksia seurataan ja analysoidaan useassa mittarissa läpi koko 

Balanced Scorecardin.

Yhdeksi keskeisistä ongelmista asiakasvastuulliset henkilöt ja konsernin johto kokivat 

täsmällisten asiakaskohtaisten kannattavuuslukujen puutteen. Tämä tieto on tärkeää erityisesti 

kun kerta-asiakkaita pyritään ohjaamaan sopimus- ja kumppanuusasiakkaiksi. 

Asiakaskohtaisen kannattavuuden parantamisstrategian mittariksi valittiin asiakaskohtainen 

kate. Kate osoittaa selvästi, milloin asiakaskohtainen kannattavuus paranee. Asiakaskohtaista 

katetta tulisi seurata tärkeimpien asiakkaiden osalta erillisessä taulukossa asiakaskohtaisesta 

Balanced Scorecardissa raportoidaan kuitenkin vain kaikkien asiakkaiden katteiden 

keskiarvo, (vastaa myyntikatetta)
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Tämän lisäksi mittaristossa raportoidaan myös prosenttiosuus asiakasliikevaihdosta, joka 

tulee asiakkailta, joiden asiakaskohtainen kate on alle määritellyn alarajan, esimerkiksi 

WACC:in ja toisaalta myös osuus joka tulee asiakkailta, joiden kate on yli tietyn ylärajan. 

Tällä erottelulla pyritään selvittämään myös kuinka paljon asiakkaista on ”kannattamattomia’’ 

ja kuinka moni asiakkaista maksaa ”liikaa”. Asiakaskohtaisen kannattavuuden parantamisella 

haetaan sekä kasvua että tuottavuuden parantamista.

Tuottavuuden parantamiseen pyritään lisäksi kahdella muulla strategisella linjauksella. 

Ensinnäkin pyritään parantamaan kustannustehokkuutta, muun muassa paremmalla 

toimitusketjujen johtamisella, johon liittyen sähköisen kaupankäynnin tuomia 

mahdollisuuksia tullaan tutkimaan. Lisäksi pyritään kehittämällä vientiprojektien 

riskienhallintaa ja kehittämään konsernin taijoamia tukipalveluita synergioiden 

saavuttamiseksi.

Tuottavuuden parantamiseen pyritään myös omaisuuden käytön tehostamisella. Pääomien 

sitoutuminen on monissa konsernin osissa jopa negatiivista, joten pääomien vapauttaminen ei 

ole oikeastaan edes mahdollista, konsernin emoyritystä lukuunottamatta. Tämän takia 

tehokkuutta haetaan pääasiassa pääoman kiertoa nopeuttamalla. Erityisesti myyntisaamisten 

perintään tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Kustannustehokkuuden parantumista tullaan mittaamaan kiinteiden kulujen ja henkilöstön 

määrän suhdeluvulla. Omaisuuden hyväksikäytön tehostumista taas mitataan käyttöpääoman 

ja liikevaihdon suhteella. Käyttöpääoman suhteuttamisella liikevaihtoon pyritään 

huomioimaan myös se, että kasvu yleensä sitoo pääomia. Mittari osoittaakin, jos pääomia 

sitoutuu liikaa suhteessa saatuun liikevaihdon kasvuun

4.5.2 Asiakasnäkökulma

Liiketoiminta-alueen asiakasstrategian pohjana on eräänlainen ”kolmikantamalli”, jossa 

yrityksen on tehtävä valinta kolmen ulottuvuuden, teknisen kehityksen (tuotejohtajuus), 

prosessien kehittämisen (toiminnallinen ylivertaisuus) tai asiakkaisiin painottamisen välillä 

(asiakasläheisyys).
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Keskeiseksi strategiaksi on Siirto- ja jakeluliiketoiminnassa valittu asiakasläheisyysstrategia 

(customer focus). Tekniikan ja prosessien parantamiset toimivat tavallaan asiakkuuksien 

hoitamisen tukitoimintoina. Strategiavalinnan perustana on johdon näkemys siitä, että kasvua 

saadaan pääasiassa asiakkuuksien syventämisellä ja niiden erinomaisella hoitamisella. 

Teknisessä kehityksessä pyritään kuitenkin pysymään aivan alan kärjessä, muttei se ole 

kehitystyössä keskeisellä sijalla.

Ohessa kuviossa kahdeksan on esitetty Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen käyttämä malli 

yrityksen erilaista strategiavaihtoehdoista.20

FUTURE COMPETING STRATEGIES
Product Leadership:
• continuous stream of 'state-of-the-art* products and services
• creative in recognizing and embracing ideas
• focus on innovation and product development
• fast in commercializating ideas
• loose 'ad hoc' organization

Product / Service Leadership

Operational Excellence Customer Focus

Operational Excellence
• industry leader in price and convenience
• standardization (products and processes)
• key process: order - delivery
• information systems emphasize integration and low cost transaction

Customer Focus
• carefully selected target customers
• tailored products and services
• emphasis on building customer relationship
• flexibility

Kuvio 8. Siirto- ja jakeluliiketoiminnan kilpailustrategiavaihtoehdot. Lähde: Kurunsaari

20 Malli on lähes yhdenmukainen Kaplanin ja Nortonin esittämän kanssa. Katso luku 3.5.3.
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Liiketoiminta-alueen toiminta on keskittynyt pääsääntöisesti voimajohtojen, jakeluverkkojen 

kiinteiden televerkkojen ja tievalaistusten suunnitteluun, rakentamiseen sekä kunnossapitoon. 

Keskeisiä asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, teleyhtiöt, kunnat, kaupungit, tielaitos, 

rakennusliikkeet ja puolustusministeriö. Yksittäisistä asiakkaista tärkeimpiä Suomessa ovat 

Fortum Sähkönsiirto, Fingrid, Espoon Sähkö, Oulun Seudun Sähkö, Turun Puhelin, Elnova 

sekä Sonera. (Saarnio) Ruotsissa tärkeimpiä asiakkaita ovat Vattenfall, Electro Scandia, Birka 

Energi ja Svenska Kraftnät. Virossa Eesti Energia Distribution Networks ja Fortum 

Läänemaa sekä Norjassa Trønder Energi. (Kurunsaari)

Keskeisinä strategisina tavoitteina on ensinnäkin hankkia useita uusia asiakkuuksia, joista 

parhaat pyritään saamaan sopimus- ja kumppaniasiakkaiksi. Toisena keskeisenä tavoitteena 

ovat tyytyväiset, kannattavat asiakkaat. Kolmas keskeinen strateginen tavoite on asiakkaiden 

arvopotentiaalin tunnistamien ja priorisointi. Neljäntenä vision toteutumisen kannalta 

merkittävänä tavoitteena on palveluyntyskuvan luominen. Tavoitteena on, että yritystä 

pidetään arvostetuimpana ja luotettavimpana sähkö-ja televerkkoihin liittyvän liiketoiminnan 

uudistajana sekä rakentamis- ja ylläpitopalveluiden tuottajana.

Asiakasstrategian perustana on asiakkaiden luokittelu kolmeen ryhmään asiakassuhteen 

syvyyden ja laajuuden perusteella. Jaottelu pohjautuu muun muassa asiakkaiden 

liiketoiminnan ja ostoprosessien kehitysvaiheeseen. Tavoitteiden toteutumista tullaan 

mittaamaan ensinnäkin suoraan laskemalla eri ryhmien uusien asiakkaiden määrä kausittain. 

Toinen valittu mittari on liikevaihto sopimus- ja kumppaniasiakkaista. Mittari osoittaa myös 

toiminnan vakautta; mitä suurempi osuus asiakasliikevaihdosta tulee edellämainituista 

ryhmistä I ja II, sitä vakaammalla pohjalla toiminta on.

Oheisessa kuviossa yhdeksän on esitetty mainitut asiakasluokat ja niihin liittyvät 

keskeisimmät strategiset tavoitteet.
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ASIAKASNÄKÖKULMA

1/X .. I /X
Jr Asiakasläheisyysstrategia r

I Kumppaniasiakkaat II Sopimusasiakkaat tí Ш Kerta-asiakkaat

”Verkonhallinta ” ”Verkon kehittäminen ” ”Verkon ylläpito ”

• Yhteiset prosessit asiakkaiden kanssa
• Logististen päällekkäisyyksien poista

minen
e Yhdenmukaiset visiot ja strategiat

• R&K -palveluiden tuotteistaminen 
e Asiakkaiden tunteminen
• Asiakaskohtaisen kannattavuuden 

parantaminen

Palveluyrityksen imagon luominen 
Keihäänkärkituotteiden kehittäminen 
Asiakkuuksien potentiaalin ja 
mahdollisuuksien priorisointi

Kuvio 9. Siirto- ja jakeluliiketoiminnan asiakasnäkökulman strategiset tavoitteet

Kerta-asiakkaat ovat asiakkaita, jotka yleensä käyttävät yrityksen palveluita vain kerran. 

Näiden asiakkaiden toimittajan valinnassa keskeisellä sijalla on hinta. Tämä asiakasryhmä on 

kuitenkin erittäin tärkeä, koska siinä saadaan hyvä kontakti asiakkaaseen ja päästään 

osoittamaan oma osaaminen ja ammattitaito. Kurunsaari näkee mainitun asiakasryhmän 

seuraavasti:

“Kerta-asiakkaiden tärkein kriteeri on ehdottomasti hinta, mutta mun mielestä ne on kuitenkin 

tärkeä ryhmä, koska kun me mennään tekemään sinne jotain, me saadaan hyvä kontakti 

asiakkaaseen ja päästään näyttämään osaamisemme, mikä on edellytyksenä sille, että niistä 

saadaan myöhemmin sopimusasiakkaita. Suoraan sopimusasiakkaaksi tido ilman kokeilua on aika 

harvinaista tällä alalla... Asiakkaat tietävät usein, mitä haluavat, mutta varsin harvoin sen, mitä 

todella voisivat suhteestaan palveluyritykseen saada. ”

Kerta-asiakkaiden avulla pyritään saamaan mahdollisimman suuri asiakaskontaktien määrä 

ja samalla kasvattaa markkinapeittoa ja -osuutta. Eltelin tarjoama palvelu on tässä ryhmässä 

paljolti verkkojen ylläpitoa, joka sisältää huoltotoimia, koijauksia sekä joitain 

parannustoimenpiteitä ja laajennuksia.

Keskeisiä strategisia tavoitteita tässä asiakasryhmässä ovat ensinnäkin palveluyrityksen 

imagon luomien asiakkaiden keskuudessa. Luusua kuvaa tilannetta näin:
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’’Pyritään osoittamaan asiakkaille, että me osataan myös muutakin kun pelkkä normaali asennus- 

ja korjaustoiminta. Niin saadaan niitä ehkä helpommin sopimus- ja kumppanuusasiakkaiksi, 

jolloin saadaan tuotettua heille erilaisia lisäpalveluita ja tätä kautta tuotettua heille myös 

lisäarvoa. ”

Tavoitteen toteutumista mitataan yrityskuvatutkimuksilla, jotka jokin ulkopuolinen taho 

suorittaa. Mittarina käytetään esimerkiksi yrityksen ja tuotemerkkien halutunlaista 

tunnettavuutta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Asiakkuuksien potentiaalin tunnistaminen ja priorisointi ovat myös tärkeitä tekijöitä. 

Asiakkuussuhteiden kehittäminen vaatii huomattavia resursseja, eikä suuria panostuksia ole 

mahdollista tehdä kaikille asiakkaille. Potentiaalin tunnistaminen on tärkeää myös arvioidessa 

asiakkaan todellisen sitoutumisen tasoa. Kurunsaari selvittää asiaa seuraavasti:

“Jos asiakas ilmoittaa tai osoittaa kiinnostustaan sopimusasiakkaaksi tai jopa kumppanuuteen ja 

samalla kuitenkin tarjoaa meille esimerkiksi vain 40% kokonaismarkkinoistaan, voi ruveta 

pohtimaan onko heillä todella halua kumppanuuteen vai yrittävätkö he vain saada täyden 

palvelun edullisemmin ilman omaa sitoutumistaan yhteistyöhön.

Arvopotentiaalia pyritäänkin mittaamaan arvioimalla Eltelin osuutta asiakkaan 

kokonaismarkkinoista. Mittaria seurataan erillisessä Excel-taulussa asiakaskohtaisesti 

(esimerkiksi samalla taululla kuin asiakaskohtaista katetta seurataan) ja Balanced 

Scorecardissa raportoidaan keskimääräinen osuus kaikkien asiakkaiden 

kokonaismarkkinoista. Pieni osuus suurilla markkinoilla voi tarjota mahdollisuuden suureen 

osuuteen, joten tunkeutuminen tällaiselle markkinalle voidaan tehdä myös pienelläkin 

katteella, jos tulevaisuuden mahdollisuudet ovat positiiviset. Arvopotentiaalin mittaaminen on 

kuitenkin erittäin vaikeaa ja tehdyt arviot subjektiivisia eikä mittarin reliabiliteetti näin ole 

kovin korkea. Mittarin pohjalta saadaan kuitenkin hyviä estimaatteja kehityksen suunnasta.

Kolmas keskeinen tavoite on keihäänkärkituotteiden kehittäminen. Keihäänkärkituotteilla 

tarkoitetaan tässä uusia asiakkaalle lisäarvoa tuottavia tuotteita, joilla pyritään erottumaan 

muista alan kilpailijoista.
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Asiakaskohtaisten strategioiden onnistumista arvioidaan myös yleisellä tasolla, mittaamalla 

markkinaosuus valituilla markkinoilla. Tämä mittari toimii tulosmittarina oikeastaan kaikille 

muille asiakkuutta arvioiville mittareille. Mittari on yksi keskeinen vision toteutumista 

kuvaava mittari. Mittari toimii myös ennakoivana mittarina liikevaihdolle.

Mainituilla jaottelulla pyritään myös luomaan kullekin asiakkaalle sopiva 

palvelukokonaisuus, joka vastaa asiakkaan preferenssejä ja toimintojensa 

ulkoistamishalukkuuden tasoa. Näin pyritään myös maksimoimaan asiakkaiden tyytyväisyys 

tarjottuihin palveluihin. Tyytyväisyyttä mitataan ensinnäkin uusintaoston tehneiden 

asiakkaiden määrällä suhteutettuna uusien asiakkaiden määrään. Näin nähdään kuinka moni 

uusista asiakkaista on todella ollut tyytyväisiä palveluun.

Laatujohtaja Björkman pitää perinteistä asiakastyytyväisyysmittausta yritykselle huonosti 

sopivana:

”Mä en oikein usko tohon asiakastyytyväisyysmittaukseen. Sitä on nyt kymmenen vuotta yritetty 

eikä siitä ole oikein hyviä tuloksia saatu. Kyllä joku toinen, esimerkiksi jokin leading-mittari, sen 

pitäis ennemmin olla. ”

Kilpailutilanteen vääristymä haittaa Björkmanin mielestä myös muiden, kuten valitun 

mittarin validiteettia:

”Meillä toikin mittari on vähän vaikea, koska meillä on niin stabiili se asiakaskunta, joka on 

eräällä tavalla pakotettu ostamaan meiltä. Mutta, kun kilpailu vapautuu se on varmaan ihan hyvä 

indikaattori. Myös suhteutus uusiin asiakkaisiin auttaa, sillä ne on voinu valita kenet tahansa toi- 

mittajakseen. kaikilla nykyisillä asiakkailla ei sitä vapautta ole ollut”

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen mittariksi valittiin myös tarjouskilpailuiden 

onnistumisprosentti (Hit Rate). Tunnuslukua suositellaan varsinkin asiantuntijayrityksille 

osoittamaan kilpailukykyä.“1

21 Katso luku 3.5.1
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Sopimusasiakkaiksi pyritään saamaan parhaita asiakkaita kerta-asiakkaiden joukosta. Tämän 

prosessin onnistuminen edellyttää, että edellisessä vaiheessa mainitut asiakkuuksien 

potentiaalit saadaan selvitettyä ja opitaan tuntemaan asiakkaat niin hyvin, että näille voidaan 

tarjota oikeita, heidän tarpeidensa mukaisia palveluita.

Sopimusasiakkuuksissa siirrytään verkon ylläpidosta sen kehittämiseen. Prosessissa on 

tärkeää ymmärtää asiakkaiden tarpeet, jolloin kehitystarpeen arviointi helpottuu. Keskeisiä 

tavoitteita tässä ryhmässä ovat muunmuassa R&K -palveluiden tuotteistaminen sekä 

pyrkimys asiakaskohtaisen kannattavuuden parantamiseen asiakassuhdetta syventämällä.

Viimeisenä as iäkäs luokkana ovat kumppaniasiakkaat. Tässä ryhmässä koko asiakkaan verkko 

kaikkine osa-alueineen (kehitys, kunnossapito ja käyttö) siirretään kokonaan Eltelille, joka 

vastaan täysin sen toiminnasta. Tämänkaltainen ulkoistaminen on kuitenkin vielä erittäin 

harvinaista. Björkman arvioi asiakkaiden valmiutta koko toiminnan siirtämiseen 

ulkopuoliselle seuraavasti:

“Ei vielä varmaan tänä päivänä uskalleta, sikäli kun mä oon ymmärtänyt niin juhlapuheet 

yrityksillä on ton suuntaisia, mutta käytännössä homma jää sopimusasiakas tasolle ja sekin on jo 

hyvin edistyksellistä, että verkon kehittämiseen otettaisiin palveluntuottaja mukaan. Verkon 

kehittäminen ja suunnittelu on sellaisia asioita jotka asiakkaat haluaa vielä pitää osana 

ydintoimintojaan. Mutta kyllä pitkällä aikavälillä kehitys on menossa siihen suuntaan. Varsinkin 

Fortum on näissä asioissa edelläkävijänä ”

”En myöskään oikein tiedä onko järkevää pyrkiä asiakkaan edelle, ainakaan kaikessa. Kaikki 

asiakkaat eivät halua, että heitä opetetaan, varsinkin kun on strategisista asioista kyse. 

Kumppanuussuhteessa se kuitenkin on varmaan ok.

Myös Kurunsaari hieman epäilee asiakkaiden valmiutta vielä tämänkaltaiseen ulkoistamiseen.

“En oo kyllä kovin varma, että vielä ois uskallusta ihan tänne asti, verkon kehittämiseenkin 

ulkopuolisen toimesta suhtaudutaan vielä epäillen. Tällä hetkellä sopimusasiakkuus on se 

pisimmälle viety yhteistoiminnan muoto. Pääasiassa ollaan vielä jossain kerta- ja sopimus 

asiakkuuksien välimaastossa. Mutta näyttäisi, että kehitys on menossa tähän suuntaan.
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Kumppan¡asiakkuuksissa lähtökohtana ovat mahdolliset yhdensuuntaiset strategiat ja visiot, 

jotka ovat edellytyksenä sille, että toimintaa voidaan kehittää yhteiseen suuntaan molempia 

hyödyttävästi. Kumppaniasiakkuudessa tavoitteena on yhteiset prosessit asiakkaan kanssa, 

jolloin päästään hyötymään yhteisistä synergiavaikutuksista. Kustannustehokkuutta haetaan 

myös logististen päällekkäisyyksien poistamisella

4.5.3 Liiketoimintaprosessien näkökulma

Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alue pyrkii uusissa strategioissaan korostamaan entistä 

enemmän asiakasläheisyyttä, joten keskeiset liiketoiminnan prosessit ja niiden kehittäminen 

tulee myös suunnata asiakkaanhallintaan. Yrityksellä on jo käynnissä useita projekteja, joilla 

tähän päämäärään pyritään. Ohessa kuviossa kymmenen on esitetty liiketoimintaprosessien 

arvoketju muokattuna Kaplanin ja Nortonin esittämän mallin pohjalta.""

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN NÄKÖKULMA

ASIAKKAANHALLINT A____________________________

e Avainasiakas ohjelmat - ymmärretään asiakasta • Valikoiman laajuus ja muunneltavuus
• Yrityksen tietotaitoa asiakkaalle • Lisäarvon tuottaminen asiakkaille
• Brandin vahvistaminen asiakaskentässä (imago)

KEHITYS LIIKETOIMINTAPROSESSIT EHS
• ‘A askelta muita • Konsernin synergioiden hyödyntäminen • Tapaturmien

edellä • Kustannustehokkuuden parantaminen vähentäminen
• Palvelukokonaisuuksia asiakkaan tukemiseksi
• Projektien riskinhallinnan kehittäminen

Kuvio 10. Siirto- ja jakeluliiketoiminnan liiketoimintaprosessien näkökulman strategiset tavoitteet

Keskeisellä sijalla ovat asiakkaanhallinta prosessit, joilla pyritään tukemaan ja kehittämään 

asiakasläheisyysstrategian tavoitteita ja päämääriä. Asiakkaanhallinnassa keskeisellä sijalla 

ovat avainasiakasohjelmat, joita on jo nyt muutamia käynnissä. Eltelin keskeiset asiakkaat 

vastuutetaan jollekin konsernin yritykselle ja siellä jollekin asiakasvastuulliselle henkilölle.
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Tällä henkilöllä on tämän jälkeen vastuu asiakassuhteesta ja samalla myös oikeus tehdä 

tiettyjä päätöksiä asiakassuhteesta ja sen kehittämisestä.

Avainasiakasprojekteihin läheisesti liittyvä tavoite on asiakkaan ymmärtämisen kehittäminen. 

Tämä on ehkä kaikkein vaikein kehitysprojekteista, johtuen asiakaskentän laajuudesta sekä 

asiakkaiden haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä esittää tarpeensa niin, että ne ymmärretään 

oikein.

Asiakkaan tarpeiden huomioimista pyritään mittaamaan ensinnäkin asiakastyytyväisyydellä 

asiakkaan erilaisten tarpeiden huomioimisessa. Mittaus suoritetaan osana laajempaa 

asiakastyytyväisyysmittausta sopimuksen mukaan. Mittari osoittaa myös 

räätälöintijoustavuuden tasoa. Toinen mittari, jolla asiakkaan huomioimista sekä 

asiakastyytyväisyyttä mitataan on valitusten lukumäärällä. Näin saadaan yhdessä 

asiakasnäkökulman mittarien kanssa laajempi kuva asiakkaiden tyytyväisyydestä ja heidän 

huomioimisensa tasosta. Asiakastyytyväisyyttä voidaan käyttää myös estimaattina laadulle 

sekä työvoiman tuottavuudelle yhdessä puhtaiden tuottolukujen, kuten liikevaihto henkilöä 

kohti, kanssa.b

Kolmas keskeinen strateginen tavoite on lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Tähän liittyy 

läheisesti myös yrityksen tietotaidon siirtämistä asiakkaille. Lisäarvon tuottamista mitataan 

pääasiallisesti uusien asiakaslähtöisten palvelukonseptien määrällä. Mittari ei suoraan osoita 

saako asiakas todella lisäarvoa, mutta koko uusien konseptien taustatekijänä ja vaikuttimena 

on pyrkimys sellaisiin konsepteihin, jotka tätä lisä-arvoa tuottavat. Mittari toimii 

tulosmittarina myös innovatiivisuudelle ja kehitystoiminnan tuloksellisuudelle.

Kehitysprosessit tukevat pääasiallisesti asiakkaanhallintaprosessien päämääriä ja täten 

samalla asiakasnäkökulman strategioiden toteutumista. Kehitysprosessien ajatuksena toimii 

toimitusjohtaja Pekka Salon johtoryhmän tapaamisessa esittämä tavoite:

“Ollaan mielestäni aina oltu /2 askelta muita edellä, yritetään pitää tämä asema myös jatkossa... ”

22 Katso luku 3.5.3. Kuvio 3.
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Työturvallisuuden merkitys vaarallisia suurjänniteverkkoja ja muita asennus-ja rakennustöitä 

tekevässä konsernissa on erittäin merkittävä. Korkealla tasolla jo pidempään olleet 

tapaturmien määrät ovat aiheuttaneet vahinkoa yritykselle niin suoraan kuin välillisesti, 

puhumattakaan vahingoittuneiden työntekijöiden terveydestä. Eri yhtiöissä on suoritettu 

erilaisia hankkeita tapaturmien vähentämiseksi, mutta huomattavaa parannusta koko 

konsernin tasolla ei ole vielä tapahtunut. Nämä tapaturmat ovat suoraan aiheuttaneet 

huomattavia kuluja viime vuosina, joten tapaturmien vähentäminen työturvallisuutta 

parantamalla on yksi yrityksen aivan keskeisimpiä tavoitteita.

Työturvallisuuden parantumista mitataan tapaturmatiheys mittarilla, jossa mitataan yli 

kolmen sairaspäivän poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrää. Tapaturmat suhteutetaan 

miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Mittari on yleisesti käytössä myös monissa muissa 

yrityksissä, joten sitä voidaan käyttää myös vertailuiden (benchmarking) tekemiseen alan 

muiden yritysten kanssa.

Monto pitää mittaria yhtenä keskeisistä käytettävistä mittareista:

" Tällä hetkellä sen on näitä key-indikaattoreita koko konsernissa. Tapaturmat on lisääntynyt 

huomattavasti viime aikoina. Kun asiaan puututtiin yhdessä viime vuonna Pohjoistecissä. saatiin 

ne (tapaturmat) vähenemään, mutta samalla ne muualla jatkoivat kasvuaan.

Vuorinen epäilee tapaturmien lisääntymisen syyksi suomalaisten asenteita:

”Tässä on varmaan kyse suomalaisesta asenteesta, että mies ei pelkää eikä tarvi turvavarustusta. 

Ruotsissa ja Norjassa tilanne on paljon parempi. Tästä asiasta on jo aloitettu benchmarkingin 

teko yritysten välillä totuuden selvittämiseksi ”

Liiketoimintojen kehittäminen hoidetaan erityisen prosessikehityskartan pohjalta, jossa 

liiketoiminta on jaettu erilaisiin prosesseihin. (Kartta liitteessä IV) Ensimmäinen 

prosessiryhmänä ovat tukiprosessit, kuten laatu-ja talousprosessien kehitys. Toisena ryhmänä 

ovat varsinaiset liiketoimintaprosessit, kuten myynti ja markkinointi sekä 

kunnossapitoprosessit. Kolmantena ryhmänä ovat johtamisprosessit, joissa keskitytään

23 Katso esim. Harvard Business Review. Putting the Service-Profit Chain to Work. March-April 1994,173.
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esimerkiksi strategioiden suunnitteluprosesseihin. Kehityshankkeiden keskeisenä strategisena 

tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta toiminnan kaikilla osa-alueilla. Laatujohtaja 

Björkman kertoo prosessikehityksestä näin:

"Keskeisenä tavoitteena kehityshankkeilla on pyrkimys parantamaan toiminnan tehokkuutta 

kaikilla toiminnan osa-alueilla. Se oli suuri tämmöinen kehittämisen linjaus vuonna 1998, silloin 

me rakennettiin toi prosessikartta. Tarkoitus on ollu käydä kaikki noi prosessit läpi. Kartta on 

muotoutunut pikkasen matkan varrella ja muotoutuu yhä. Malliprosessit on pääasiassa 

konsernitasolla tehty, mutta niiden vieminen vielä operatiiviselle tasolle on kesken. Se on kunkin 

tulosyksikön oma asia. Projektien implementointia ei kuitenkaan valvota, vaan kukin tulosyksikkö 

saa itse päättää laittaako prosessinsa mallin mukaisebi.

Toinen prosessikehityksen strategista tavoitteista on konsernin synergioiden hyödyntäminen. 

Keskeisenä tavoitteena on pyrkimys parantaa kapasiteetin käyttöastetta konsernissa. 

Resurssien tehokasta käyttöä mitataan kapasiteetin käyttöasteella koko konsernissa. 

Konsemitason mittarin tavoitteena on kannustaa sisäiseen kauppaan konsernin yritysten 

kesken ja näin saada koko konsernin kapasiteetti tehokkaaseen käyttöön. Resurssien 

tehokasta käyttöä pyritään myös kannustamaan resurssien vaihtosopimuksilla 

konsemiyksiöiden välillä.

Kolmas keskeinen tavoite on kehittää uusia palvelukokonaisuuksia asiakkaiden tukemiseksi. 

Tämän tavoitteen toteutuminen on tärkeä kasvustrategian onnistumisen kannalta. Uudet 

tulonlähteet vaativat kehitysprosesseja, joissa näitä lähteitä kehitetään, jalostetaan ja 

tuotteistetaan. Sopimus- ja kumppanuusasiakkaiden saaminen myös edellyttää uusia 

konsepteja ja tuotteita.

Tavoitteen toteutumista mitataan uusien asiakaslähtöisten palvelukonseptien määrällä kautta 

kohti. Mittari toimii näin ennakoivana mittarina uusien tulonlähteiden kehittämisstrategialle 

sekä asiakaskohtaisen kannattavuuden parantamiselle. Mittari toimii myös tulosmittarina 

oppimis- ja kasvunäkökulman innovatiivisuuden korostamiselle ja yrittäjyysilmapiirin 

onnistumisille.
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4.5.4 Oppimis- ja kasvunäkökulma

Oppimis- ja kasvunäkökulman strategiset tavoitteet jaettiin kolmeen osa-alueeseen. Näiden 

tavoitteiden keskeinen tehtävä on tukea muiden näkökulmien onnistumista luomalla 

organisaatiolle ”oikeanlainen” ilmapiiri ja henkilöstön osaaminen. Myös tietojärjestelmiä 

tulee kehittää niin, että ne vastaavat asetettuihin tavoitteisiin ja mahdollistavat henkilöstölle ja 

joissain tapauksissa myös asiakkaille asetettujen tavoitteiden mukaiset toiminnot ja palvelut. 

Näkökulman jaottelun pohjana on käytetty Kaplanin ja Nortonin esittämää mallia.

Oheisessa kuviossa yksitoista on esitetty nämä osa-alueet ja niiden keskeiset strategiset 
tavoitteet.

OPPIMIS- JA KASVUNÄKÖKULMA

• Liiketoimintaosaamisen 
e Moniosaaminen 
e IT-osaaminen

• Extranettien kehitys
• Kuntotietokannan kehitys
• Konsemitason 

ohj ausj äij estelmät

• Yrittäjyys ilmapiiri
e Innovatiivisuuden korostaminen
• ”Eitel” konsemihenki: 

Tyytyväinen, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö

Kuvio 11. Siirto- ja jakeluliiketoiminnan oppimis- ja kasvunäkökulman strategiset tavoitteet

Ensimmäisen strategisen kategorian (henkilöstön taidot) keskeisenä tavoitteena on parantaa 

henkilöstön osaamista niin, että sen taidot vastaavat annettuja tavoitteita ja auttavat osaltaan 

minimoimaan nykyisiä ongelmia. Ensimmäinen tavoite kategoriassa on yleisen 

liiketoimintaosaamisen parantaminen. Tällä pyritään parantamaan erityisesti markkinointia, 

riskinhallintaa, sisäistä viestintää ja kassanhallintaa. Kategorian toinen keskeinen tavoite on 

kehittää henkilöstön moniosaamista. Tämä on tärkeä prosessi erityisesti asiakasnäkökulman 

tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tehostamisen kannalta. Esimerkiksi sähkölinjojen 

asentajille voidaan hankkia pätevyys ja ammattitaito asennus- ja koijaustyön ohella myös 

suorittaa linjojen kuntoarviointia ja antaa toimenpidesuosituksia linjojen kehittämiseksi ja 

parantamiseksi sekä syöttää tätä tietoa extranetteihin asiakkaan saataville

24 Katso esim. luvut 3.2.4 ja 3.5.3
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Kategorian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen on erittäin vaikeaa. Ensinnäkin jo nykyisen 

osaamisen arviointi on vaikeaa. Osaamisen puutteet ilmenevät yleensä organisaatiossa 

virheellisinä päätöksinä ja puutteellisena toimintana. Esimerkkinä voidaan mainita suurten 

vientiprojektien jonkinasteinen epäonnistuminen. Lähes kautta linjan suuret vientiprojektit 

eivät suju suunnitelmien mukaisesti ja yleensä ne muodostuvat lopulta tappiollisiksi. Pienten 

projektien osalta toteutuneet katteet ovat pysyneet huomattavasti paremmin ennusteiden 

mukaisina. Muutoinkin nämä projektit ovat yleensä sujuneet paremmin suunnitelmien 

mukaisesti. Tämänkaltaisten tapausten analysoinnin pohjalta voidaan tehdä hypoteeseja Joilla 

puutteita arvioidaan.

Henkilöstön taitoja voidaan myös arvioida subjektiivisilla itse tai esimiehen suorittamilla 

osaamiskyselyillä, joissa arvioidaan esimerkiksi englannin puhetaitoa määritellyllä asteikolla.

Toinen tarvittavan osaamisen arviointia vaikeuttava tekijä on tulevaisuuden tarpeiden 

arviointi. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää yleensä erilaista osaamista kuin 

tarvitaan tällä hetkellä. Tämän ”osaamiskuilun” arviointi perustuu yleensä ennusteisiin 

tulevaisuudesta ja siihen vaikuttaa useita muuttujia. Nämä ennusteet perustuvat usein 

subjektiiviseen ”arvaukseen” tulevaisuudesta.

Mainittuihin seikkoihin perustuen valittiin osaamisen arvioinnin mittariksi prosenttimittari, 

joka mittaa kuinka monta prosenttia tarvittavasta osaamisesta on olemassa. Mittari perustuu 

subjektiivisiin kyselyihin, joissa henkilöstö itse arvioi taitojaan. Tätä tutkimusta voidaan vielä 

oikaista johdon subjektiivisella arviolla osaamisen puutteista. Näistä seikoista johtuen 

mittarin reliabiliteetti ei ole kovin vahva, mutta se toimii eräänlaisena ennakoivana mittarina 

muille osaamista mittaaville mittareille. Mainittujen tavoitteiden tulosmittareina voidaan pitää 

toteutuneita riskejä (osoittaa mm. projektisuunnittelun ja riskinhallinnan osaamista), 

tapaturmatiheyttä (osoittaa mm. työturvallisuusosaamisen tasoa) ja tarjouskilpailujen 

onnistumista (osoittaa mm. kilpailukykyä, asiakkaan ymmärtämistä sekä projektisuunnittelun 

tasoa.)
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Toinen keskeinen oppimis- ja kasvunäkökulman kategoria on ilmapiiri. Toiminnan 

ilmapiirillä tässä tarkoitetaan, sitä yrityskulttuurin muutosta, jota tarvitaan henkilöstön 

motivoimiseen, valtuuttamiseen ja linjaamisen strategian tueksi. Keskeisenä tavoitteena Siirto 

ja jakelu -liiketoiminta-alueella on luoda ”yrittäjyys ilmapiiri” ja samalla innovatiivisuuden 

korostaminen, jotka ovat kriittisiä tekijöitä asiakasstrategioiden toteutumiseksi.

Mittarina edellämainittujen tavoitteiden toteutumiseen käytetään aloitetiheyttä. Aloitetiheys 

on kappalemääräinen mittari, jossa aloitteiden määrä suhteutetaan sataa työntekijää kohden. 

Mittari on liike-elämässä yleisesti käytössä, joten sitä voidaan käyttää myös vertailujen 

tekemiseen muista yrityksistä.

Palveluyrityksissä arvoa voidaan luoda motivoituneen, tyytyväisen ja tuottavan henkilöstön 

avulla.25 Tämän takia myös henkilöstön osaaminen, motivoituneisuus ja tyytyväisyys ovat 

keskeisellä sijalla strategisissa tavoitteissa

Henkilöstöpäällikkö Vuonnen kuvaa Eltelin henkilöstöpolitiikan keskeisiä tavoitteita ja 

niiden toteutumisen arviointia seuraavasti:

“Henkilöstön kehittämisen keskeisenä tavoitteena on korkeatasoinen osaava henkilöstö, joka 

viihtyy hyvin työssään. Tällä hetkellä näiden tavoitteiden toteutumista mitataan ainoastaan 

subjektiivisesti. Pyritään tavallaan aistimaan millainen ilmapiiri on. mutta mitään varsinaisia 

mittareita ei ole käytössä. ”

Henkilöstön tyytyväisyyden ja motivoituneisuuden mittariksi valittiin henkilöstön 

tyytyväisyysindeksi, joka tehdään henkilöstökyselynä sovituin määräajoin. Toinen valittu 

mittari on avainhenkilöiden vaihtuvuus, joka osoittaa myös yrityksen keskeisten osaajien 

tyytyväisyyden tasoa ja heidän työssään viihtymistä.

Ilmapiirikategorian yhtenä tavoitteena on myös strategian kommunikointi kaikille 

organisaation jäsenille, joka oli myös yksi tämän mittari ston kehittämisen keskeisistä

25 Katso esim. Heskett. James L. & Jones, Thomas O. & Loveman . Gary W. & Sasser J. R. & Earl. W. & Schlesin
ger. Leonard A. Putting the Service-Profit Chain to Work. Harvard business Review. March - April 1994. 164-165.
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tavoitteista. Jotta organisaatio saataisiin toimimaan strategian mukaisesti, on sen jäsenten 

ymmärrettävä strategiat ja niiden vaikutus heidän omiin suorituksiinsa. Mittarina tämän 

tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi käytetään strategian ymmärtävien määrää 

henkilöstöstä. Tieto mittaria varten saadaan esimerkiksi yhdistämällä strategian 

ymmärtämiseen liittyvät kysymykset muihin henkilöstökyselyihin.

Kolmas kategoria oppimis- ja kasvunäkökulmassa on tietojäqestelmät. Keskeisiä tavoitteita 

tässä kategoriassa ovat extranettien ja kuntotietokantojen kehittäminen, jotka liittyvät 

läheisesti lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Myös konsemitason ohjausjäijestelmien 

kehittäminen on yksi keskeisiä tavoitteita. Ohjausjäqestelmien kehittämisellä pyritään muun 

muassa synergioiden hyödyntämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Erillistä 

mittaria tietojärjestelmien arvioitiin ei valittu, vaan toteutumista seurataan useilla mittareilla.

Oikeastaanhan Balanced Scorecard on osa konsemitason ohjausjäqestelmää, sen kehittämistä 

ja samalla myös tämän kehitystyön mittaamista.
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5. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen toisessa luvussa käytiin läpi strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. 

Luvussa todettiin yrityksen tarvitsevan erilaisia ohjauksen keinoja elinkaaren eri vaiheissa. 

Johdolla on valittavanaan strategiseen ohjaukseen useita eri keinoja, joiden käyttökelpoisuus 

ja toimivuus riippuvat niin kontrollin kuin henkilöstön motivoinnin halutusta tasosta. Johdon 

tulisikin valita sellainen yhdistelmä, josta saatava nettohyöty on suurin. Tehokkaallakaan 

ohjauksella ei kaikkia ongelmia saada poistettua. Kontrolliongelmien hoitamiseen on 

kuitenkin taijolla useita keinoja, kuten automatisointi ja toimintojen ulkoistaminen.

Kolmannessa luvussa esiteltiin Balanced Scorecard. Luvun alussa tutustuttiin mittaristoon ja 

sen rakenteeseen. Tämän jälkeen tarkasteltiin Balanced Scorecardia strategisena 

ohjausjärjestelmänä sekä tutustuttiin strategiakartta -konseptiin. Luvun lopussa käytiin läpi 

Balanced Scorecardin rakentamisprosessi sekä mittaristoon liittyvää kritiikkiä.

Luvussa todettiin hyvän Balanced Scorecard sisältävän joukon päämääriä ja mittareita, jotka 

täydentävät toisiaan ja ovat yhdensuuntaisia yrityksen strategisten päämäärien kanssa. Hyvä 

mittaristo sisältää joukot sekä suoriteajureita kuin niitä vastaavia tulosmittareita. Se myös 

tunnistaa syy-seuraussuhteet näiden mittarien välillä.

Balanced Scorecardin rakentamisprosessin onnistumisen kannalta havaittiin tärkeäksi, että 

kaikilla on sama perusnäkemys yrityksen ja sen toimialan edellytyksistä. Kaikilla pitäisi olla 

myös riittävät tiedot siitä, miksi Balanced Scorecard rakennetaan sekä yhteinen käsitys siitä 

kuinka visio ja strategiat muutetaan operatiivisiksi toiminnoiksi. Myös ylimmän johdon tuki 

todettiin tärkeäksi. Varsinaisesta Balanced Scorecardin rakennusprosessista esitettiin luvussa 

kaksi eri vaihtoehtoa, ”perinteinen” malli ja strategiakartta -malli.

Keskeisen kritiikin Balanced Scorecardia kohtaan todettiin kohdistuvan pääasiassa mittariston 

kausaalisuusoletuksiin. Myös mittariston aiheuttamia kustannuksia ja työmäärän 

lisääntymistä yleensä aliarvioitiin Balanced Scorecardia oli myös käytetty liikaa ylhäältä 

määräämiseen, ohjaamisen ja kommunikoinnin sijasta.
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Tutkimuksen tavoitteena oli aluksi yleisellä tasolla arvioida Balanced Scorecardin sopivuutta 

Eitel Networksin Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen strategiseksi ohjausjäijestelmäksi.

Keskeisin tutkimuksessa havaittu ongelma liiketoiminta-alueella oli strategioiden 

kommunikointi ja ”jalkauttaminen” organisaatioon. Viralliset strategiat, sisältäen keskeiset 

tavoitteet sekä erilaiset markkina- ja kilpailija-analyysit, oli laadittu huolellisesti vuosittain, 

mutta näiden strategioiden kommunikointi ja implementointi oli kuitenkin puutteellista. 

Strategiat esiteltiin johtoryhmän kokouksessa, joka esitteli ne sitten alayksiköiden 

toimitusjohtajille, jotka taas esittelivät ne omille esikunnilleen ja keskijohdolle. 

Raportointiketjusta muodostui näin erittäin pitkä ja moniportainen, jolloin konsernin 

keskeiset tavoitteet helposti unohtuivat tai muuttuivat matkalla. Strategioiden 

implementointia konsernissa ei myöskään erityisemmin valvottu eikä strategioiden 

toteutumiselle ollut käytössä mittareita.

Monet strategiaa tukevat kehityshankkeet oli toteutettu ja dokumentoitu hyvin ja 

suunnitelmallisesti, mutta myös niiden implementointi organisaatioon oli jätetty valvomatta ja 

oli näin monilta osin vielä tekemättä. Henkilöstön tietoisuus strategioista, niiden 

toteuttamisesta ja vaikutuksista eri tehtäviin näytti tämän tutkimuksen valossa olevan 

vähäinen.

Toinen havaittu ongelma oli konsernissa esiintyvä osaoptimointi. Erityisesti kehityshankkeet, 

yritysrakenteen muutokset ja erilaiset yritysostot aiheuttivat jonkinasteista ristiriitaa 

konsernin ja yksittäisten yritysten etujen välillä. Tällöin yksiköiden johto pyrki yleensä 

toteuttamaan oman näkemyksensä, joka oli ehkä kyseisellä yritykselle parempi, mutta koko 

konsernin kannalta huonompi vaihtoehto. Osaoptimointi häiritsi myös hieman resurssien 

tehokasta käyttöä koko konsernissa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää tilannetta, jossa 

eräässä yhtiössä oli osa asentajista lomautettuna, kun taas toinen konsernin yhtiö taas 

vuokrasi työvoimaa ulkopuolelta selviytyäkseen velvoitteistaan.

Balanced Scorecardin auttaa johtoa muuntamaan pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet ja 

visiot selkeiksi lyhyen tähtäyksen toiminnallisiksi tavoitteiksi ja näiden toteutumista 

osoittaviksi mittareiksi. Balanced Scorecardin vahvuuksina pidetään myös sen ”kykyä” 

kommunikoida strategiat selkeässä muodossa koko henkilöstölle, niin että eri toimintojen
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vaikutukset toisiinsa tulevat havainnollisesti esille. Mittaristo myös osittain suojaa yrityksiä 

osaoptimoinnilta, tavallaan pakottaen johdon myös ottamaan muita seikkoja huomioon kuin 

puhtaan tuloksen. Mittaristo ei tosin yksin ole riittävä, myös muut sopimukset ja yleisen 

ilmapiirin tulisi tukea yleisiä strategioita.

Myös Balanced Scorecardin taijoama strateginen ohjaus kannustaa itseohjaamiseen. Samalla 

se kannustaa henkilöstöä luovuuteen ja itse kehittämään keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. 

Nämä ovat linjassa myös liiketoiminta-alueen keskeisten tavoitteiden kanssa, joissa pyritään 

lisäämään innovatiivisuutta ja näin kehittämään uusia asiakasläheisiä palvelukonsepteja. 

Balanced Scorecard tuo myös strategiseen ohjaukseen kaivattua jämäkkyyttä ja 

monipuolisuutta ja pakottaa johdon miettimään toimintaa useista eri näkökulmista. Mittaristo 

myös tarjoaa mahdollisuuden paremmin arvioida ennalta tulevia toteumia ennakoivien 

mittarien avulla.

Tämän tutkimuksen valossa Balanced Scorecardin käyttöönotto näyttäisi tuovan positiivisia 

vaikutuksia liiketoiminta-alueen toimintaan. Se näyttäisi, tehdyn teoreettisen tarkastelun 

pohjalta, tarjoavan myös ratkaisun yrityksen strategisen ohjauksen keskeisiin ongelmiin. 

Balanced Scorecardin käyttöönoton mahdollisiksi ongelmiksi todettiin kustannukset, 

työmäärän lisääntyminen ja mahdollinen organisaatiossa esiintyvä kriittisyys ja vastustus 

uutta strategista johtamis-ja ohjausjäijestelmää kohtaan.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli Balanced Scorecardin rakentaminen ja kehittäminen 

strategiseksi ohjausjärjestelmäksi Eitel Networksin Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueelle. 

Toteuttamisvaihtoehdoksi valittiin kahdesta tutkimuksessa esitellystä mallista strategiakartta- 

malli, jonka koettiin selkeämmin tuovan esiin keskeiset strategiset tavoitteet. Myös 

epäoleelliseen keskittymisen vaara mallissa koettiin pienemmäksi. Liitteessä П on esitetty 

Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alueen strategiakartta ja liitteessä Ш siitä johdettu Balanced 

Scorecard mittaristo.

Keskeisenä strategisena tavoitteena oli liiketoiminta-alueen ja näin samalla koko yrityksen 

arvon kasvattaminen. Arvon kasvattamista haettiin pääasiallisesti pyrkimällä kasvattamaan 

liiketoimintaa. Tuottavuuden parantaminen oli lähinnä tukevan strategian roolissa, jolla 

varmistetaan tuottava kasvuja pidetään yllä kilpailukykyä.
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Kasvustrategiaa toteutetaan kolmella strategisella linjauksella. Ensinnäkin pyritään 

kehittämään uusia tulonlähteitä. Toiseksi pyritään maksimoimaan markkinapeitto muun 

muassa yritysostoin. Kolmas kasvun lähde on asiakaskohtaisen kannattavuuden 

kasvattaminen. Tuottavuuden parantamista tavoitellaan parantamalla kustannustehokkuutta 

ja tehostamalla omaisuuden hyväksikäyttöä.

Edellämainittujen strategisten tavoitteiden toteutumisen mittareiksi valittiin ensinnäkin 

yleisen tason mittareiksi RON A, liikevaihto, liiketulosprosentti, kassavirta ja tuotekohtainen 

myyntikate, jotka kuvaavat kokonaisstrategian onnistumista. Liiketulosprosentti kuvaa myös 

kannattavuutta ja RONA pääoman tuottoa.

Erityisiksi mittareiksi, jotka kuvaavat spesifien strategisten tavoitteiden toteutumista valittiin 

liikevaihto uusista tulonlähteistä, markkinapeittoprosentti, asiakaskohtainen kate, kiinteät 

kulut suhteutettuna henkilöstön määrään sekä käyttöpääoma suhteutettuna liikevaihtoon. 

Strategiset tavoitteet ja niitä vastaavat mittarit on esitetty liitteessä Ш, kohdassa ”Arvon 

kasvattaminen”.

Kasvun mahdollistavan liikevaihtokomponentin luovat tyytyväiset, kannattavat asiakkaat. 

Siirto ja jakelu -liiketoiminta-alue pyrkii toteuttamaan toiminnassaan asiakasläheistä 

strategiaa. Tämä strategia edellyttää asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tuntemista, toiminnan 

joustavuutta sekä tarkasti määriteltyjä asiakassegmenttejä.

Liiketoiminta-alueen asiakaskenttä on segmentoitu kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä 

ryhmässä ovat kerta-asiakkaat, jotka käyttävät yrityksen palveluita vain jonkin 

kertaluontoisen tehtävän suorittamiseksi. Tämän ryhmän tärkein kriteeri toimittajan 

valinnalle on hinta. Ryhmä muodostaa kuitenkin tärkeän kontaktipinnan asiakkaisiin, joten 

ryhmä on tästä syystä tärkeä.

Toinen segmentoitu asiakasryhmä ovat sopimusasiakkaat. Nämä asiakkaat siirtävät jo osan 

omista toiminnoistaan pois palveluntuottajille. Näiden asiakkaiden keskeisimpinä kriteereinä 

toimittajan valinnassa ovat heidän tarpeidensa ymmärtäminen, luottamus toimittajan
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kykyihin ja ulkoistamisen tuoma lisäarvo yritykselle. Suoranaisella palvelun hinnalla ei ole 

enää niin suurta merkitystä, kunhan kokonaisuus muodostuu asiakkaan kannalta 

edullisemmaksi kuin itse tuotettuna.

Kolmas asiakasryhmä ovat kumppaniasiakkaat. Kumppaniasiakkuuksissa lähtökohtana ovat 

mahdolliset yhdensuuntaiset strategiat ja visiot, jotka ovat edellytyksenä sille, että toimintaa 

voidaan kehittää yhteiseen suuntaan molempia hyödyttävästi. Kumppaniasiakkuudessa 

tavoitteena on yhteiset prosessit asiakkaan kanssa, jolloin päästään hyötymään yhteisistä 

synergiavaikutuksista. Kustannustehokkuutta haetaan myös logististen päällekkäisyyksien

poistamisella.

Asiakasnäkökulman strategisten tavoitteiden toteutumisen mittareiksi valittiin uusien 

asiakkaiden määrät eri asiakasluokissa, sopimus- ja kumppaniasiakkaiden osuus 

liikevaihdosta, uusintaoston tehneiden asiakkaiden määrä suhteutettuna uusiin asiakkaisiin, 

tarjouskilpailujen onnistumisaste, markkinaosuus valituilla markkinoilla, osuus asiakkaan 

kokonaismarkkinoista sekä yrityksen imago. Mainitut strategiset tavoitteet ja niitä vastaavat 

mittarit on esitetty liitteessä Ш, kohdassa ”Asiakasläheisyys”

Liiketoimintaprosessien keskeiset tavoitteet ovat asiakkaanhallinnassa, mikä osaltaan tukee 

valittua asiakaslähtöisyysstrategiaa. Keskeisenä tavoitteena on oppia ymmärtämään asiakasta 

ja samalla tuottaa asiakkaille lisäarvoa. Liiketoimintaprosessien kehittämisessä ovat 

keskeisellä sijalla myös konsernin synergioiden luominen ja hyödyntäminen, 

kustannustehokkuuden parantaminen, riskinhallinta sekä tapaturmien vähentäminen.

Mittareiksi mainittujen strategisten tavoitteiden toteutumiselle valittiin asiakastyytyväisyys 

asiakkaiden erilaisten tarpeiden tyydyttämisessä, valitusten lukumäärä, uusien 

asiakaslähtöisten palvelukonseptien määrä, tapaturmatiheys, kapasiteetin käyttöaste 

konsernissa sekä toteutuneiden riskien määrä. Edellämainitut strategiset tavoitteet ja niitä 

vastaavat mittarit on esitetty liitteessä Ш kohdassa Asiakkaanhallinta ja toiminnan 

tehokkuus”.
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Oppimisen ja kasvun näkökulmasta keskeiset tavoitteet liittyivät henkilöstön osaamiseen. 

Tavoitteena on luoda ”oikeanlainen” ilmapiiri ja osaaminen organisaatiossa, joka tukee 

muiden näkökulmien tavoitteiden toteutumista. Henkilöstöpolitiikan keskeisenä tavoitteena 

on osaava henkilöstö, joka viihtyy työssään.

Keskeisiä strategisia tavoitteita ovat muun muassa liiketoiminta- ja moniosaamisen 

kehittäminen, extranettien kehitys, yleisten strategioiden tuntemus sekä yrittäjyysilmapiirin 

luominen ja innovatiivisuuden korostaminen. Mittareiksi tavoitteiden toteutumiselle valittiin 

tarvittavan osaamisen olemassaoloa osoittava prosenttimittari, aloitetiheys, strategian 

ymmärtävien henkilöiden määrä koko henkilöstöstä, henkilöstön tyytyväisyysindeksi sekä 

avainhenkilöiden vaihtuvuusprosentti. Mainitut strategiset tavoitteet ja niitä vastaavat mittarit 

on esitetty liitteessä Ш kohdassa ”Osaava, työssään viihtyvä henkilöstö”.

Useat Balanced Scorecardissa esitetyt mittarit kaipaavat vielä lisämäärityksiä toimivalta 

johdolta, jotta saadut mittaustulokset olisivat yhteneväisiä koko konsernissa. Esimerkiksi 

miten mittarin Tl uusi tulonlähde määritellään tai minkälaista imagoa haetaan ja kuinka usein 

sitä mitataan. Mittarit olisi hyvä myös priorisoida, jotta tärkeimmät osa-alueet saavat niille 

kuuluvan huomioin ja painon. Mittariston käyttöönotto ja vastuutus on myös sovittava ja 

tavoitetasot asetettava.

Osalle mittareista on tavoitetasot jo määritelty valmiiksi. Muutamien mittarien osalta 

tavoitetasojen asettaminen voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi, varsinkin niiden mittarien 

osalta, joiden määrittely oli jo ongelmallinen, kuten mittari A6, osuus asiakkaan 

kokonaismarkkinoista. Toisaalta taas joillekin mittareille on helppo antaa tavoitetaso, mutta 

sen toteutumisen mittaaminen on erittäin vaikeaa. Esimerkkinä tästä ongelmasta voidaan 

mainita mittari 01, jolla pyritään mittaamaan tarvittavan osaamisen olemassaoloa.

Edellä esitetyn Balanced Scorecardin mittarit oli johdettu liiketoiminta-alueen keskeisistä 

strategisista tavoitteista. Liiketoiminta-alueen johdon asettamien tavoitteiden runsaslukuisuus 

johti täten myös esitetyn mittariston mittarien suureen lukumäärään. Yrityksen 

ohjaustarkoitukseen näin suurta määrää mittareita ei välttämättä tulla tarvitsemaan, vaan osan 

niistä voisi karsia pois tai ottaa käyttöön vasta kun kyseisellä alueella on ilmennyt selviä
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ongelmia. Johdon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen mikä todella on tärkeää 

yrityksen toiminnan ja tuloksellisuuden kannalta.

Jos mittaristoa taas halutaan käyttää enemmänkin strategisena informaatiojäijestelmänä, 

voitaisiin siihen jopa lisätä mittareita paremman kokonaiskuvan saamiseksi strategisten 

tavoitteiden toteutumisesta. Johdon tulisikin tarkasti määritellä, missä tarkoituksessa se 

haluaa mittaristoa käyttää ja minkälaisia muita mahdollisia jäijestelmiä käytetään rinnan 

Balanced Scorecardin kanssa.

Osa esitetyistä mittareista, vaikka ovatkin ”parhaita olemassa olevia” mittareita kyseiseen 

tehtävään, eivät kuitenkaan välttämättä sovellu jokapäiväiseen käyttöön vaatimansa suuren 

työmäärän tai kustannusten takia. Esimerkiksi imagoon ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät 

mittarit vaativat lähes poikkeuksetta ulkopuolisen toimijan suorittamia tutkimuksia, jotka 

yleensä ovat vielä erittäin kalliita. Voidaankin ehkä kyseenalaistaa esimerkiksi juuri 

asiakastyytyväisyys tutkimuksen tarpeellisuus strategisessa ohjauksessa ja ottaa sen tilalle 

sitä tukevia ja korvaavia mittareita, jotka toimivat asiakastyytyväisyyden estimaatteina, 

(kuten esimerkiksi mittari P2, valitusten lukumäärä)

Lisätutkimusta olisi hyvä tehdä ainakin tutkimuksessa esitettyjen kausaalisuusketjujen 

paikkansapitävyydestä. Esimerkiksi, kun henkilöstön osaamiseen panostetaan ja se paranee, 

parantaako se asiakastyytyväisyyttä tai vähentää toteutuneita riskejä? Jos näin tapahtuu 

vaikuttaako se uusien kumppani- tai sopimusasiakkaiden määrään. Ja onko tällä lopulta 

vaikutusta yrityksen arvoon. Samalla lailla muita esitettyjä hypoteeseja voisi tutkia 

esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyden vaikutuksia arvon muodostumiseen.

Toinen mielenkiintoinen lisätutkimuksen aihe olisi selvittää syvällisemmin arvoperusteisen 

johtamisen liittämistä Balanced Scorecardiin. Aihetta sivuttiin jo osittain tässä tutkimuksessa 

ottamalla Rappaportin arvokartta mukaan yhdeksi tekijäksi mittarivalinnoissa. Erityisesti 

EVA™ -ideologian yhdistämisen mahdollisuuksia Balanced Scorecardiin voisi selvittää. 

Päämäärä molemmissa malleissa näyttäisi yleensä olevan sama - yrityksen arvon 

kasvattaminen.
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IVO Transmission Engineering konserni
Liikevaihto ~ 202 MEUR*)

Henkilöstö ~ 1500 henkilöä
^JAmoidut luvut 9/2000)

IVO TRANSMISSION ENGINEERING OY
VOIMANSIIRTO JA JAKELU
KONSULTOINTI JA PROJEKTIVIENTI 
LIIKETOIMINTA
Liikevaihto ~ 3,4 MEUR
Henkilöstö -20 henkilöä

TELE
LIIKETOIMINTA 
Liikevaihto - 19 MEUR 
Henkilöstö -70 henkilöä

* Voimajohdot * Konsultointi
* Jakeluverkot * Projektikehitys

* Erillistietoverkot
* Kaukokäyttö

TYTÄRYHTIÖT
SÄHKÖRADAT OY
Liikevaihto ~ 17 MEUR 
Henkilöstö -140 henk.

AS LINJEBYGG
Liikevaihto - 44 MEUR 
Henkilöstö -290 henk.

TRANSELECTRIC AB
Liikevaihto - 40 MEUR 
Henkilöstö -150 henk.

* Rautateiden sähköistys
* Teräsrak. asennus
* Turvalaitteet 
Omistusosuus 100 %

* Voimansiirtoverkot
* Teleliiketoiminta
* Off shore
Omistusosuus 57,1 %

* Voimansiirtoverkot
* Tievalaistus
* Kyllästystoiminta 
Omistusosuus 100 %

TRANSMAST OY
Liikevaihto ~ 31 MEUR 
Henkilöstö ~ 120 henk.

JOHTOTEC OY
Liikevaihto - 18 MEUR 
Henkilöstö -140 henk.

POHJOISTEC OY
Liikevaihto - 7 MEUR 
Henkilöstö -90 henk.

* Mastot
* Teräsrakenteet
* Mobiilitukiasemat 
Omistusosuus 100 %

* Voimajohdot
* Jakeluverkot
* Tievalaistus 
Omistusosuus 100 %

* Voimajohdot
* Jakeluverkot
* Tievalaistus 
Omistusosuus 55 % 
Fortumin omistus 25 %

TRANSELECTRIC AS
Liikevaihto ~ 1,4 MEUR 
Henkilöstö ~ 50 henk.

LÄNSITEC OY
Liikevaihto - 28 MEUR 
Henkilöstö - 300 henk.

WIRE OY
Liikevaihto - 16 MEUR 
Henkilöstö - 100 henk.

* Keskijänniteverkosto
* Pienjänniteverkosto 
Omistusosuus 100 %

* Jäkel ujohdot
* Televerkot
* Tievalaistus 
Omistusosuus 27,65 % 
Fortumin omistus 51,35 %

* Jäkelujöhdot
* Televerkot
* Tievalaistus 
Omistusosuus 50 %
(osakkuusyhtiö)

*) Konsernin sisäinen kauppa eliminoitu
IVO Transmission Engineering 16.10.2000 ie



VISIO ”Olemme arvostetuin yhteistyökumppani Pohjois-Euroopassa sähkö-ja televerkkoihin liittyvän 
liiketoiminnan uudistajana sekä rakentamis- ja ylläpitopalvelujen tuottajana.

TOIMINTA-AJATUS: ”Tarjoamme konsultointi, suunnittelu-, rakentamis-ja ylläpitopalvelupa 
taataksemme asiakkaidemme häiriöttömän verkon toiminnan ”

LIITE II

Taloudellinen
näkökulma

• =Strategian 
toteuttaminen

Uusien
tulonlähteiden
kehittäminen

Asiakaskohtaisen
kannattavuuden
kasvattaminen

e Konsultointi ja suunnittelu- • Yritysostot 
toiminnan laajentaminen 

e Uusia strategisia kumppaneita 
• Uusia ”tuotteita”

• Asiakaslähtöisiä 
lisäpalveluja

• Teknologiaosaamisen 
tuotteistaminen

Tuottavuuden parantamisstrategia I

> <
тмивиири

Kustannustehok- Omaisuuden
kuuden hyväksikäytön

parantaminen tehostaminen

• Toimitusketjujen johta
minen (E-Bus.)

• Riskienhallinta (vienti)
• Tukipalveluiden kehittä

minen synergioiden 
saavuttamiseksi

■ Käyttöpääoman 
kierron nopeuttaminen

Asiakas
näkökulma 10 Ш IAsiakasläheisy y »strategia 1 1

I Kumppaniasiakkaat
—

II Sopimusasiakkaat | HI Kerta-asiakkaat

”Verkonhallinta”
• Yhteiset prosessit asiakkaiden kanssa 
e Logististen päällekkäisyyksien poista

minen
• Yhdenmukaiset visiot ja strategiat

”Verkon kehittäminen”
> R&K -palveluiden tuotteistaminen 
» Asiakkaiden tunteminen
> Asiakaskohtaisen kannattavuuden 
parantaminen

e Palveluyrityksen imagon luominen 
e Keihäänkärkituotteiden kehittäminen 
• Asiakkuuksien potentiaalin ja 

mahdollisuuksien priorisointi

Prosessi-
näkökulma Û ASIAKKAANHALLINTA Cr

• Avainasiakasohjelmat - ymmärretään asiakasta
• Yrityksen tietotaitoa asiakkaalle
• Brandin vahvistaminen asiakaskentässä (imago)

• Valikoiman laajuus ja muunneltavuus
• Lisäarv on tuottaminen asiakkaille

KEHITYS LIIKETOIMINTAPROSESSIT EHS
• Vz askelta muita • Konsernin synergioiden hyödyntäminen • Tapaturmien

edellä • Kustannustehokkuuden parantaminen vähentäminen
• Palvelukokonaisuuksia asiakkaan

tukemiseksi
e Projektien riskinhallinnan kehittäminen

Oppimis- ja 
kasvun äkökulma Henkilöstön taidot

pjgjiMHii -I lii ■■■«■I

Û T ietoj ärjestelm ät Û
• Liiketoimintaosaaminen
• Moniosaamisen
• IT-osaamincn

• Extranettien kehitys
• Kuntotietokannan kehitys
• Konsemitason 

ohj ausj äij estelmät

- . " —----------------------- 1

Ilmapiiri

• Yrittäjyys ilmapiiri
• Innovatiivisuuden korostaminen
• ”Eitel” konsemihenki: 

Tyytyväinen, motivoitunut ja 
strategiat tunteva henkilöstö



LIITE III

"Arvon kasvattaminen”

- Kehitetään uusia tulonlähteitä 
i Maksimoidaan markkinapeitto 
i Kasvatetaan asiakaskohtaista kannattavuutta

• Parannetaan kustannustehokkuutta
• Tehostetaan omaisuuden hyväksikäyttöä

YLEISET:
• YlRONA
• Y2 Liikevaihto
• Y3 Liikevoittoprosentti
• Y4 Kassavirta

ERITYISET:
• Tl Liikevaihto uusista tulonlähteistä % 
e T2 Markkinapeittoprosentti
• T3 Asiakaskohtainen kate (myyntikate) ka.

% asiakasliikevaihdosta alle X1 % katteella 
% asiakasliikevaihdosta yli X2 % katteella

• T4 Kiinteä kulut / Henkilöstön määrä
• T5 Käyttöpääoma / Liikevaihto (vuositasolla)

%
+
%
+

%
%
%

XX EUR 
%

” Asiakasläheisyys”

i Uusia asiakkuuksia, joista parhaat sopimus ja 
kumpp aniasiakkaiksi 

» Tyytyväiset asiakkaat

i Asiakkaiden arvopotentiaalin tunnistaminen 
i Palveluvrityskuvan luominen

• AI Uusien asiakkaiden I .II & III määrä/kausi
• A2 I ja II asiakkaiden osuus liikevaihdosta
• A3 Uusintaoston tehneet asiakkaat % uusista
• A4 T aijouskilpailujen onnistumisaste (Hit rate) 
e A5 Markkinaosuus valituilla markkinoilla

e A6 Osuus asiakkaiden kokonaismarkkinoista %
• A7 Yrityksen imago

kpl
%
%
%
%

%
Tutkimus

"Asiakkaanhallinta ja toiminnan tehokkuus”

• Asiakkaan tarpeiden huomioiminen

• Lisäarvon tuottaminen asiakkaille 
e Parempi työturvallisuus

i Resurssien tehokas käyttö 
> Projektiriskien parempi hallinta

• P1 Asiakastyytyväisyys asiakkaan erilaisten tarpeiden 
huomioimisessa

e P2 Valitusten lkm/kausi

• P3 Uusia asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja kpl/kausi
• P4 Tapaturmatiheys (yli 3sp )
e P5 Kapasiteetin käyttöaste konsernissa
• P6 Toteutuneet riskit

%

kpl

kpl
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EUR

”Osaava, työssään viihtyvä henkilöstö"

e Parempi ”businessosaaminen”
• Henkilöstön moniosaaminen
• ‘A askelta muita edellä

• Strategian kommunikointi kaikille

• Tyytyväinen motivoitunut henkilöstö

e OI Tarvittavasta osaamisesta olemassa %

• 02 Aloitteiden määrä kpl (aloitetiheys)

• 03 Strategian ymmärtävien määrä henkilöstöstä %

• 04 Henkilöstön tyytyväisyys indeksi
• 05 Avainhenkilöstön vaihtuvuus %

%
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