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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

TIIVISTELMÄ

STRATEGIAN OHJAUS- JA KOMMUNIKOINTIJÄRJESTELMÄN TESTIMALLIN
KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEN LIIKETOIMINTA-ALUEELLE:
CASE NCC FINLAND OY
Tavoitteet
Tutkielman tavoite on strategian ohjaus- ja kommunikointijärjestelmän testimallin kehittämi
nen Rakentamisen liiketoiminta-alueelle, joka koostuu neljästä toimialasta. Strategian ohjausja kommunikointijärjestelmää kehitettäessä strategia puretaan syy-seuraus -suhteisiin perus
tuviksi tavoitteiksi neljän näkökulman avulla. Kun tavoitteisiin linkitetään mittaristo, kyetään
saamaan palautetietoa strategian kannattavuusvaikutuksista.
NCC Finland Oy:ssä on runsaasti mittareita vuonna 2000 toteutetun mittaristo suunnittelun
hedelmänä, Rakentamisen strategiasuunnitelman osana ja jo aiemmin seurannassa olleiden
toiminnallisten mittareiden muodossa. Tämän tutkielman tarkoitus on kehittää testimalli Ba
lanced scorecard -mittaristojen laatimisen tueksi strategiakartta -konseptin avulla siten, että
yrityksen omien mittareiden soveltuvuus BSC-mittareiksi tulisi samalla selvitettyä.
Rakentamisliiketoiminnan ominaispiirteiden tarkastelu kuuluu tutkimukseen.
Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät
Teoriaosuus perustuu koti- ja ulkomaisiin kirjoihin, kurssimateriaaleihin, artikkeleihin sekä
internet -sivustoihin. Empiirinen osuus perustuu haastatteluihin, havainnointiin, dokumenttei
hin tutustumiseen sekä palautteeseen. Empirian luotettavuuden astetta lisännee tutkimuksen
laatijan läsnäolo yrityksessä tutkielmatyön aikana (n. Vi vuotta). Haastatteluja on tehty useita
kymmeniä, niistä tärkeimmät on strukturoitu kysymyslomakkeiden, nauhoituksen ja puhtaak
sikirjoituksen muodossa. Tutkimustulokset kiteytyvät strategiakarttahypoteesien muotoon
(liitteet 1-10).
Tulokset
Rakentamisen toimialat ovat vahvasti synergiassa toisiinsa nähden, joten koordinoivan tasa
painotetun mittariston johtaminen liiketoiminta-alueelle on mahdollista siten, että kartoitetaan
ensin kunkin toimialan oletukset strategisista syy-seuraus -suhteista ja linkitetään niihin mitta
rit ja johdetaan liiketoiminta-alueen mittaristo sen jälkeen synergian perusteella. Tutkielma
työn mittaristojen kehittämisessä on huomioitu rakennusalan ja NCC:n erityispiirteet: ensin
näkin taantuman kohdatessa, asiakaskunnan yksipuolistuessa, kysyntää on ainoastaan riski
selle kilpailu-urakoinnille (NCC:n tuottavuusstrategia). Toiseksi NCC:n tuotto- ja tuottavuusstrategia sisältävät päällekkäisyyttä neljän prosessin osalta. Kolmanneksi jokainen liiketoi
mintaprosessi sisältää tuntuvia taloudellisia riskejä sekä asiakkaalle että toimittajalle. Neljän
neksi NCC:ssä ei ole määritelty erilaistamis- eli kilpailustrategiaa. Nämä tekijät huomioiden
mittausjärjestelmässä on painotus sisäiset prosessit -näkökulmassa yrityksen prosessimittareita hyväksi käyttäen. Edellä mainituista syistä mittaristot ovat monilukuisia. Koska strate
gisten prioriteettien selkeän määrittelyn voi tehdä vain ylinjohto (top-down), tämän tutkiel
man strategiakarttojen fokus on vajavainen. Mittaristoissa on mukana myös muita kuin yri
tyksen omia mittareita tasapainon varmistamiseksi.
Avainsanat: Strategia, ohjaus ja valvonta, Balanced Scorecard, kommunikointi
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ALKUSANAT
Tämä pro gradu -työ tehdään opinnäytteenä kauppatieteiden maisterin tutkintoa varten Hel
singin kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitokselle korkeakoulun ma. professori Teemu
Malmin johdolla.
Pro gradu -työn tilaajana ja rahoittajana toimii NCC Finland Oy. Tilaajan puolesta työn oh
jaajina toimii varatoimitusjohtaja (talousjohtaja), ekonomi Jukka Lahtinen ja liiketoiminnan
kehittämisyksikön johtaja, DI Mika Soini.

Tämän työn, strategian ohjaus- ja kommunikointijärjestelmän kehittämisen, punainen lanka
on yrityksen ohjausympäristön kehittäminen. HKKK:ssa tämän tyyppisen työn teoriasisällöksi mielletään toiminnan ohjaukseen (management control) liittyvät asiat. Teorioita valikoidessani olen lisäksi huomioinut NCC:n uuden strategian painopistealueet.
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1

JOHDANTO

Tämän päivän liike-elämässä strategia on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Kaplanin ja Norto
nin mukaan tutkimukset osoittavat, että suurin osa yrityksistä epäonnistuu strategian menes
tyksellisessä toteuttamisessa. 275:11e ylemmän tason johtajalle suunnattu tutkimus osoitti, että
kyky panna strategia toimeen on tärkeämpää kuin itse strategian laatu (Emst&Young, 1998,
Kaplan, Norton, 2000, s. 1). Yritysten tulisi oikeiden strategioiden luomisen ja löytämisen li
säksi huolehtia myös niiden tehokkaasta toteuttamisesta ja uusimisesta muuttuvien vaati
musten myötä.

Tietoajan yritykset luovat ja käyttävät enemmän aineetonta omaisuutta, kuten asiakassuhteita,
työntekijöiden kyvykkyyttä, tietotekniikkaa sekä yrityskulttuuria edistääkseen ongelmanrat
kaisukykyä, innovatiivisuutta ja parempaa organisoitumista. Aineeton omaisuus on merkittävä
kilpailukyvyn lähde. Sen määrittämiseksi on aiemmin ollut vähän sopivia työkaluja, sillä ai
neettoman omaisuuden arvo riippuu strategiasta ja organisoitumiskyvystä (Kaplan, Norton,
2000c, s. 40). Nykyään aineeton omaisuus eli henkinen ja sosiaalinen pääoma ymmärretään
useimmissa yrityksissä arvoa lisääväksi asiaksi pitkän aikavälin menestyksen takaajana. Yri
tysten erityisenä haasteena onkin kehittää mittareita, joiden avulla voidaan arvioida itse toi
mintaa ja järjestelmiä lopputuloksen sijasta.

1.1

Tutkielma tavoitteet, rajaukset ja tutkimusmenetelmät

Tutkielman tavoite on strategian ohjaus- ja kommunikointijärjestelmän testimallin kehittämi
nen Rakentamisen liiketoiminta-alueelle, joka koostuu neljästä toimialasta. Liiketoimintaalueella ei ole yhteistä organisaatiota, joten niiden välisen synergian tutkiminen on olennaista
mallin kehittämisen kannalta. Oikein laaditun strategian ohjaus- ja kommunikointijärjestel
män avulla kyetään seuraamaan strategisten tavoitteiden kannattavuusvaikutuksia tuottavuu
den turvaamiseksi. Rakentamisessa liiketoimintana on erityspiirteitä, joiden tarkastelu kuuluu
tutkimukseen.

Työn ydin muodostuu strategiakartoista, jotka on laadittu NCC Rakentamisen neljän toimi
alan strategioista yrityksen johtoryhmää ja toimihenkilöitä haastattelemalla, erilaisiin doku
mentteihin tutustumalla, synergiaa tutkimalla sekä palautetta vastaanottamalla. Tutkielman
strategiakarttojen tarkoituksena on auttaa Balanced Scorecard -mittaristojen kehittämisessä
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sekä toimia kommunikoint¿järjestelmänä arvioitaessa vision ja strategian painotuksia sekä va
littujen mittareiden osuvuutta.

Tutkimukselle luodaan tieteellinen perusta käyttäen apuna toiminnan ohjaus-, balanced scorecard-, suorituskyvyn johtamis-ja strategiakirjallisuutta, kurssimateriaalia, koti-ja ulkomaisia
artikkeleita ja internetiä.

Tutkielma on konstruktiivistyyppinen case -tutkimus. Case -tutkimuksen vahvuutena on sy
vällisyys, joka mahdollistuu syvähaastatteluissa tarkentavien kysymysten muodossa. Tutkijan
läsnäolo yrityksessä n. 'A vuoden ajan on lisännyt tutkimustulosten tarkennusmahdollisuutta.
Vaikka NCC Finland Oy on ruotsalaisen NCC Ab:n tytäryritys ja matriisiorganisaationa tii
viissä yhteydessä emoon, rajaan emoa koskevat asiat pois tarkastelun paisumisen välttämisek
si. Yrityksessä käytettyjen käsitteiden ja konseptien kirjoa pyrin yksinkertaistamaan lukijalle
ymmärrettävään muotoon sekä valitsemaan niistä kokonaisuuden kannalta vain oleelliset.

1.2

Tutkielman rakenne, käsitteiden määrittely

Tutkielma koostuu teoria- ja empiriaosista. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatellaan tutkit
tavaan aihealueeseen, määritellään tutkielman tavoitteet, rajaukset, tutkimusmenetelmät, tut
kielman rakenne sekä keskeiset käsitteet. Luvussa kaksi tarkastellaan strategian muotoutu
mista, ohjauksen tasoja ja valvontaa (management control). Luvun kolme teemana on Balan
ced Scorecard, sen rakentamisprosessi, strategiakartta -konsepti ja rooli strategian kommuni
kointivälineenä. Luvussa neljä tutustutaan kohdeyritykseen, rakennusalan ominaispiirteisiin ja
aikaisempaan tutkielman aihepiiriä sivuavaan kehitysprojektiin sekä yrityksen omiin mittarei
hin. Lisäksi luvussa pohditaan strategiakarttojen laatimisperiaatteita ja -prosessia tämän tut
kielman puitteissa. Tämän jälkeen tarkennetaan tutkimusta case -liiketoiminta-alueeseen,
esitellään strategioiden muodostuminen lähinnä toimialajohtajien näkemysten perusteella tar
kastelun paisumisen välttämiseksi. Karttojen johtamisessa on käytetty haastattelujen lisäksi
apuna sisäisiä dokumentteja, yritystason visiota, strategiaa ja arvo määritystä, toimialojen
strategiasuunnitelmia, joitakin avaintuloksia, kehittämisohjelmia, toimialojen välistä synergi
aa ja palautetta. Strategioiden kartoittamisen jälkeen luvussa neljä johdetaan kunkin toimialan
mittarit ja sitten yhteenvetona koko liiketoiminta-alueen strategiakartta ja -mittarit. Viides lu-
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ku tarkastelee tutkielman aikana ilmenneitä asioita yhteenvedon ja kehitysehdotusten muo
dossa.

Balanced scorecard -järjestelmästä käytän ajoittain lyhennystä BSC -järjestelmä, BSC tai ta
sapainotettu mittaristo.

Strategisesti fokusoitunut organisaatio on määritellyt strategiansa kannalta kriittiset osaamis• alueet aikoen panostaa niiden suorituskyvyn parantamiseen. Termiin sisältyy myös organi
saation strategisen yhdenmukaisuuden käsite, joka tarkoittaa toimintatapaa, jolla yritys pyrkii
erottumaan edukseen kilpailijoistaan, yhdenmukaistamaan toimintansa strategiaa tukevaksi
sekä saamaan toiminnalleen lisäarvoa, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Case -yrityksessä käytetään suorituskykymittareista nimitystä toiminnalliset mittarit (esim.
henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulos). Käytän niitä tässäkin työssä synonyymeina. Niiden
roolina on mitata tämänhetkisiä toimia, jotta voitaisiin ennakoida strategian toteutumisen to
dennäköisyyttä ja kannattavuusvaikutuksia.

Toiminnan ohjaus käsittää kaikki yrityksen johdon toimet asetettujen tavoitteiden saavuttami
seksi. Ohjausvälineet (controls) ovat keinoja ja menettelytapoja, joiden avulla varmistetaan,
että organisaation jäsenten käyttäytyminen ja päätökset ovat organisaation tavoitteiden ja
strategioiden kanssa yhdensuuntaisia.
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2

2.1

YRITYKSEN STRATEGIAN MUODOSTUMINEN, OHJAUS JA VALVONTA

Strategiakäsitehierarkia

Minzberg on tulkinnut strategiaa neljällä tavalla:
•

strategia on suunnitelma, harkittu joukko toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita

•

strategia on joukko toimenpiteitä, joko alun perin aiottuja tai käytännön toiminnan kautta
itsestään syntyneitä

•

strategia syntyy päätöksistä, joilla yritys valitsee asemansa toimintaympäristössään

•

strategia on yrityksen suhde ympäristöönsä: yhteinen näkemys yrityksen tarkoituksesta ja
arvoista (Hannus, Lindroos, Seppänen, 1999, s. 11).

Strategian ydin on siinä, millaiseen ulkoiseen tilanteeseen, liiketoimintaan ja operaatioihin
yritys ohjautuu ja miten tuloksellista tämä on. Strategia määrittelee yrityksen liiketoiminnan
nojautuen toimintaympäristön tehtäviin ja ongelmiin, jotka yritys voi ottaa ratkaistavakseen
niillä edellytyksillä, joita sillä on tai joita se voi hankkia käyttöönsä. Tällöin yrityksen resurs
sit ja voimavarat pyritään jakamaan ja kohdistamaan niin, että muodostuisi ainutlaatuinen ja
kestävä kilpailuasetelma, joka huomioi yrityksen vahvuudet, heikkoudet, ympäristön odotetut
muutokset, kilpailijoiden toimintamahdollisuudet, so. uhkat ja mahdollisuudet (Vanhala,
Laukkanen, Koskinen, s. 69).

Strategia jaotellaan toimintastrategiaan, liiketoiminta- eli kilpailustrategiaan ja yritysstrategi
aan. Toimintostrategioilla tarkoitetaan yksittäisten toimintojen strategioita, sen määrittele
mistä, miten ne voivat auttaa liiketoimintayksikköjä kilpailukyvyn kehittämisessä (esim. laa
tustrategia, IT -strategia, kyvykkyysstrategia). Usein toimintostrategiat johdetaan kilpailu
strategiasta. Liiketoiminta- eli kilpailustrategia perustuu strategiseen analyysiin, joka sisältää
Johnsonin ja Scholesin (1999, s. 95-255) mukaan ympäristöanalyysin, resurssien, osaamisalu
eiden ja strategisen kyvykkyyden määrittelyn sekä organisaation päämäärien ja osakkeen
omistajien odotusten analysoinnin. Analyysin tulosten perusteella määritellään kilpailustrate
gia eli millä tavoin erottaudutaan kilpailijoista, luodaan kilpailuetua sekä miten arvoa luodaan
asiakkaalle. Kilpailustrategia ryhmitellään tehostamis- ja kasvustrategiaan. Useimmat toimi
alat ajautuivat 90 -luvun alkupuolella pelkästään tehostamisstrategian käyttöön (Hannus ym.
1999, s. 223). Yritysstrategia käsittää ylimmän johdon arvion siitä, missä liiketoiminnoissa on
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järkevää olla mukana, mitä pitäisi kehittää, mitä lakkauttaa tai myydä. Tavoitteena on omista
jien näkökulmasta arvioida sijoitusportfolion optimaalisuutta (Karlöf, 1996, s. 205-206).

Kaplanin ja Nortonin mukaan (2000a, s. 73-76) strategia on askel jatkumossa, jonka pääte
pisteinä ovat missio ja henkilökohtaiset tavoitteet (kts. kuvio s. 10). Mission avulla vastataan
kysymykseen, miksi yritys on olemassa ja mitkä liiketoimintayksiköt sopivat laajempaan yritysarkkitehtuuriin. Missio ja hierarkiassa seuraava, ydinarvot, ovat suhteellisen stabiilit yli
ajan. Arvot eivät vaadi minkäänlaista ulkonaista oikeutusta, ne ovat rinnastettavissa uskon
nollisiin oppeihin ja niillä pyritään vaikuttamaan henkilöihin voimakkaasti. Niiden luomiseen
tulisi osallistua organisaation alhaalta ylös ja ylhäältä alas, jolloin niitä ei yleensä kyseen
alaisteta (Kamensky, 2001, s. 48-52). Visio on linkki mission, arvojen ja strategian välillä. Se
on tulevaisuuden kuva ja selkiyttää mihin suuntaan organisaatio toimillaan pyrkii sekä auttaa
ihmisiä ymmärtämään, kuinka he voivat edistää yrityksen päämäärien saavuttamista. Strategia
on jatkumon seuraava askel. Se on hypoteesi, jota jatkuvasti muokataan sisältä ja ulkoa seu
lottavan tiedon perusteella (Kaplan, Norton 2000a, s. 73-76).

MISSIO
Miksi olettane olemassa
ARVOT
Mihin uskomme
VISIO
Mitä haluamme olla
STRATEGIA
Pelisuunnitelma
BALANCED SCORECARD
Täytäntöönpano ja tarkentaminen
TOIMENPITEET
HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEET
isi tehdä

STRATEGISET TULOKSET

TYYTYVÄISET
OMISTAJAT

ILAHTUNEET
ASIAKKAAT

PROSESSIT

MOTIVOITUNUT
TYÖVOIMA

Kuvio 1. Missiosta henkilökohtaisiin tavoitteisiin -ja strategian mukaisiin tuloksiin (Kaplan
ja Norton 2000a, s. 73).
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Kyläkosken mukaan strategiakäsitehierarkia muodostuu seuraavasti: toiminta-ajatus, päämää
rät, strategiat, tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja budjetit. Toiminta-ajatuksen voisi ajatella
vastaavan pääpiirteissään Kaplanin ja Nortonin missiota. Päämäärät liittyvät keskeisesti riittä
vien taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen: kannattavuudelle, tehokkuudelle ja ra
hoitukselle asetetaan resurssien, tuotteiden ja tuloksen pohjalta yritykselle ominaiset päämää
rät pitkälle aikavälille (1-10 vuotta). Strategiat ovat toimintakeinoja päämäärien saavuttami
seksi. Tavoitteet on johdettu strategiasuunnitelmista ja ne ilmaisevat päämäärien kannalta vä
litavoitteet, halutun tilan, jossa yrityksen halutaan olevan tietyn suunnitteluperiodin lopussa.
Toimintasuunnitelmat määrittelevät toimintakeinot, joita käytetään tavoitteiden saavuttami
seksi. Ne jaetaan osiin sisällön ja ajan suhteen ja näin saadaan yhteys budjettisuunnitteluun
(Kyläkoski 1980, 2001).

2.2

Strategiaprosessi

Strateginen suunnittelu on perinteisesti määritelty sisältäväksi yhtymän mission määrittelemi
sen, tavoitteiden asettamisen, strategioiden kehittämisen ja toimintapoliitikkojen suuntavii
vojen täsmentämisen. Nykyään kyseenalaistetaan tämä klassinen muodollinen suunnittelu,
vaikkakin yrityksillä on yleensä myös muodollinen suunnittelu osana johtamisjärjestelmää
(De Wit, Meyer, 1998, s. 181). Simonsin mukaan strategia voi muodostua kahdella eri tavalla,
joko hierarkisesti tai nousevasti. Hierarkkisessa tavassa strategiat ovat harkittuja ja tarkoituk
sellisia, ylimmän johdon taholta suunniteltuja. Tällöin strategiat ovat selkeässä analyyttisessä
ja käsitteellisessä muodossa, mutta ne eivät välttämättä toteudu suunnitelman mukaan (Si
mons 1995, s. 18-21).
Strateginen suunnittelu ymmärretään useimmiten perusluonteeltaan elitistiseksi, vain pientä
osaa yrityksen potentiaalia hyödyntäväksi (Hannus, Lindroos, Seppänen, 1999, s. 30). Hamel
kritisoi perinteistä ylin johto -keskeistä strategiarituaalia, sillä hänen mukaansa se ei tuota
tulokseksi strategiaa. Strategiseen johtamiseen tulisi hänen mukaansa osallistaa organisaatios
sa laajempi kokoonpano (Sydänmaanlakka, 2001, s. 128-130). Myös Vaivion mukaan onnis
tunut strategia syntyy usein yhtiön suorittavalla tasolla, kun työntekijät usutetaan punnitse
maan omia tehtäviään ja miettimään, miten asiat voisi tehdä paremmin. Silti on nykyään vielä
paljon yrityksiä, jossa ylinjohto päättää kaikesta (Vaivio, 2001). OUsi tärkeää luoda hedel
mällinen maaperä strategiselle kyseenalaistamiselle, jolloin rikotaan olemassa olevia ajatte
lumalleja ja kehitetään aitoja arvo innovaatio itä. Tällöin strategian löytämisen ja määrittämi
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sen prosessiin tulisi ottaa mukaan johtoa laajempi henkilöjoukko (Hannus, Lindroos ja Sep
pänen, 1999, s. 223).

Glaisterin ja Falshawin mukaan prespriktiivisessä strategiakirjallisuudessa on havaittu kau
saalisuhde strategisen suunnittelun ja yrityksen suorituskyvyn välillä, vaikkakin mielipiteet
strategisen suunnittelun mielekkyydestä vaihtelevat trendeittäin. Edut ovat ilmeiset vieläpä
suhteellisen epähienoilla välineillä toteutettuna. (Glaister, Falshaw, 1999, s. 107-116).

Simonsin mukaan toinen strategian muodostumisen tapa on nouseva. Strategiat nousevat yri
tyksen sisältä syrjäyttäen aiotun strategian, jolloin suunnittelu ja toteutuminen ovat yhtäaikai
nen prosessi. Tällöin strategia voi nousta eri organisaatiotasoilta joko yksilöiden aloitteiden
tai luotujen tilaisuuksien perusteella. Tasapaino suunnitellun ja nousevan strategian välillä
toteutetaan ohjausjärjestelmän avulla (Simons, 1995, s. 18-21). Sen roolina on keskittää huo
mio strategisiin epävarmuustekijöihin, jolloin strategian muutos mahdollistuu. Karlöfin (1996,
s. 69) mukaan strategian suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa ei ole niinkään olennaista, että
ymmärretään tietoperusteisesti, mitä tulee muuttaa, vaan pikemminkin sen ymmärtäminen,
että jotain tulisi muuttaa. Näin ollen strategian toteutuminen olisi oppimisprosessi, jossa ihmi
set arvioivat tilannetekijöitä ja asioiden syy-yhteyksiä tajuten itse, mitä on saatava aikaan,
jotta suorituskyky paranisi.
Perinteisesti on ajateltu, että yrityksen strategiatyö on tehty, kun suunniteltu strategia on esi
telty organisaatiolle. Simpsonin (1998, s. 626) mukaan työ on silloin vasta alussa. Jos ihmisiä
ei saada motivoitua mukaan, koko suunnittelutyö on ollut hyödytöntä. Johnsonin ja Scholesin
mukaan (1999, s. 86) strateginen johtaminen onkin kokonaisvaltainen strategisen analyysin,
valinnan ja toimeenpanon käsittävä prosessi. Myös Näsin ja Aunolan mukaan (2001, s. 14)
strateginen johtaminen on käsittää strategiaprosessin kaikki vaiheet: strategian laadinnan,
budjetoinnin, organisoinnin, viestinnän, palkitsemisen ja raportoinnin. Ko. tutkijoiden mää
rittely strategisesta johtamisesta vastaa periaatteeltaan Kaplanin ja Nortonin määrittelyä stra
tegiasta hypoteesina.

Viime aikoina tutkijapiireissä on pohdittu käsitettä strateginen ajattelu. Se perustuu tarpeeseen
suuntautua uusiin, eteenpäin ulottuviin päämääriin ja on pyrkimys murtautua ulos kaavamai
sista ratkaisuista (Galagan, 1997, s. 19). Sen perustana on uusien strategioiden keksiminen ja
tulevaisuuden potentiaalin arvioiminen. Yleisellä tasolla strateginen ajattelu käsittää teoreetti
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set, yleispätevät strategiaviitekehykset ja käsitteet ja spesifisellä tasolla kunkin yrityksen
oman, individuaalin tavan ajatella strategisesti (Näsi, Aunóla, 2001, s. 14). Johto tarvitsee
strategista ajatteluaan varten palautetta etulinjan henkilöstöltä eli asiakasrajapinnassa toimi
vilta ihmisiltä (Strebel, 2001, s. 27-31). Strateginen ajattelu on hedelmällisintä silloin, kun
myös työntekijät kyetään osallistamaan jatkuvaan strategiseen prosessiin. Tällöin kilpailijan
vetojen strategiset seuraamukset ja nousevat trendit kyetään havaitseman ja tuomaan organi
saation strategiaa koskeviin keskusteluihin (Linkow, 2000, s. 18-21).

Heracleousin mukaan (1998, s. 481-487) strateginen suunnittelu (strategic planning) ja strate
ginen ajattelu (strategic thinking) täydentävät toisiaan. Strateginen suunnittelu eroaa strategi
sesta ajattelusta luonteeltaan siten, että se on yksivaiheinen (single-loop), kun taas strateginen
ajattelu on kaksivaiheinen prosessi (double-loop). Strategisen suunnittelun rooli on operationalisoida strategiset kehitysideat ja toisaalta avustaa strategista ajatteluprosessia. Strateginen
ajattelu tulisi nähdä niin tärkeänä asiana, että prosessin aikana heränneet uudet ideat doku
mentoitaisiin (Galagan, 1997, s. 19).
Strategiseen johtamiseen liittyvät lähestymis- ja toteutustavat vaihtelevat suuresti eri yrityk
sissä.

2.3

Strategian ja toiminnan ohjaus ja valvonta

Käsite ohjaaminen on epätarkka, sille ei ole universaalia määritelmää. Jotkut tutkijat ovat
määritelleet sen termostaatiksi, jolla säädellään lämpötilaa: indikoimalla säätöä ja standardeja,
voidaan saavuttaa odotetun kaltainen toiminta. Toiminnan ohjaus sisältää kaikki keinot, joita
johto käyttää organisaation työntekijöiden toiminnan yhdenmukaistamiseksi tavoitteiden ja
strategioiden kanssa. Hyvä ohjaaminen Merchantin (1997, s. 2). mukaan orientoituu tulevai
suuteen, on tavoitesuuntautunutta ja ei ole välttämättä lähtökohdiltaan taloudellinen. Ohjaa
minen on kriittinen johtamistoiminto, siinä ilmenevät ongelmat voivat aiheuttaa organisaati
on epäonnistumisen (failure). Olisi tärkeää löytää sopivat ohjaamisen muodot ja taso, sillä liiallinenkaan ohjaaminen ei varmista haluttua lopputulosta.

Toiminnanohjausjärjestelmät tuottavat hyödyllistä informaatiota johdolle. Toiminnan ohjausta
ei pidetä nykyään erillään strategiasta, kuten aikaisemmin, vaan yrityksen kilpailukykyä ja
suoriutumista pyritään parantamaan sopeuttamalla toiminnan ohjausjärjestelmä strategiaa tu-
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kevaksi (Snow ja Hambrick 1980, s. 527-538). Toiminnan ohjausjärjestelmillä on siis kaksi
roolia: strategian ohjaus ja toiminnan ohjaus. Strategian ohjaus vastaa kysymykseen: onko
strategia validi ja jos ei, miten sitä pitäisi muuttaa? Toiminnan ohjaus etsii vastausta kysy
mykseen, miten henkilöstön toiminta saadaan tarkoituksenmukaiseksi? Usein strategian mää
rittelemiseksi kiinnitetään liikaa huomiota ulkoisiin, toimialan ja kilpailuympäristön asioihin,
mutta unohdetaan sisäinen tarkastelu (Merchant, 1997, s. 4).

Toiminnan ohjauksen ongelmat jaetaan kolmeen pääkategoriaan: suunnan puute, motivaati
oon liittyvät ongelmat ja henkilökohtaiset rajoitteet. Suunnan puute aiheutuu epämääräisesti
viestityistä odotuksista ja motivaation puute organisaation ja yksilön tavoitteiden epäyhteneväisyydestä. Henkilökohtaiset rajoitteet johtuvat harjoituksen, älyn tai sitkeyden puut
teesta tai työn rasituksesta (Merchant, 1997, s. 6-9).

Organisaation ohjaamisessa johtajien on tärkeää tietää, kuinka strategia muodostuu, kuinka
arvoa luodaan ja millainen käytös on tyypillistä ihmisille. Perinteinen ihmiskäsitys perustuu
ajattelutapaan, että ihminen on laiskuuteen taipuvainen, sitoutumista välttävä ja epärehellinen.
Modernimman ajattelutavan, mm. Simonsin käyttämän teorian mukaan ihmisillä on halu saa
vuttaa ja auttaa, tehdä oikein, luoda ja motivoida; he ovat rehellisiä, ahkeria ja parhaan taiton
sa mukaan toimivia. Jos organisaatiossa on tästä poikkeavaa käyttäytymistä, se voi johtua organisaatioperäisistä esteistä (Simons, 1995, s. 21-30). Moderni organisaatiokulttuuri pyrkii
tukemaan innostunutta ja oma-aloitteista asennoitumista työhön. Varjopuolena on se, että va
pauden ja luovuuden kanssa joudutaan entistä useammin kohtaamaan ja myöntämään omat
virheet ja osaamattomuus. Johtajien ja esimiesten tehtävänä onkin luoda ja jatkuvasti ylläpitää
sellaisia fyysisiä ja henkisiä työolosuhteita, että kaikki haluavat ponnistella aktiivisesti yrityk
sen menestymisen puolesta (Järvinen, 2000, s. 70-71).

2.3.1

Ohjauksen tasot

Simons näkee yrityksen ohjausympäristön koostuvan neljästä tasosta, joita kutsutaan usko
mus-, rajoitus-, diagnostiseksi-ja interaktiiviseksi järjestelmäksi. Uskomusjärjestelmä käsit
tää selkeästi määritellyn lähtökohdan yrityksen toiminnalle: arvot, päämäärät ja ymmärryksen
yrityksen visiosta. Ylimmät johtajat pyrkivät kommunikoimaan ja systemaattisesti lujittamaan
ihmisten uskoa näihin saavuttaakseen organisaatiossa perusarvojen mukaisen yhtenevän toi
minnan, päämäärätavoittelun ja suunnan. Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää uskomusjär
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jestelmän asiat; se muodostaa viitekehyksen, jonka perusteella strategiaa on mahdollisuus to
teuttaa. Keinoina käytetään symboleita, luovuuteen innostamista, rohkaisemista, tunnustuksen
antamista, palkitsemista, hyvien ihmisten palkkaamista sekä yksityiskohtaisia määrittelyjä vi
sion saavuttamiseksi (Simons 1995, s. 33-38).

Rajoitejäijestelmä käsittää suuntaviivat, jotka määrittelevät kielletyn toiminnan muodot. Se
on edellytys tehokkaalle päätöksenteolle ja sen avulla pyritään löytämään kartettavat liiketoi
minnan riskit, mutta myös etsimään strategian kannalta lupaavia tilaisuuksia. Tämän järjes
telmän käyttämisessä hienovaraisuus on tärkeää, sillä pahimmillaan liian ankarat rajat estävät
luovuutta. Hyvin määritellyt rajat sen sijaan määrittävät sen alueen, jonka sisältä tulisi löytyä
riittävän luovuuden ja innovatiivisuuden lähteet. Uskomus- ja rajoitejärjestelmän riski-ja arvomäärittelyt muodostavat strategiaa tukevan kehyksen (Simons 1995, s. 31-58).

Liike-elämä ei toimi ilman diagnostisia ohjausjärjestelmiä. Jo 1900- luvun alussa Dupont yhtiö lanseerasi nykyäänkin tunnetun sijoitetun pääoman tuottoprosentti- järjestelmän. Tänään
diagnostisia ohjausjärjestelmiä on kaikkialla. Niiden avulla mitataan strategiasta johdettuja
kriittisiä menestystekijöitä, joko rahamääräisiä tai ei-rahamääräisiä, tuloksia tai tulosta tuotta
via. Niiden periaatteena on standardien ja päämäärien laatiminen, toteuman mittaaminen ja
standardien korjaaminen toteumatiedon perusteella. Niiden puitteissa on mahdollisuus muut
taa mitattuja asioita ja tavoitteita asettamalla uusia suoritusstandardeja eli jatkuvasti tarkistaa
standardeja ja päämääriä. Mittareiden tulisi olla ominaisuuksiltaan tavoitteellisia, täydellisiä ja
herkkiä; niiden valinta vaatii varovaisia analyysejä ja ymmärrystä suorituskykymuuttujista.
Toimeenpanevat johtajat hyötyvät järjestelmästä priorisoidessaan ja keskittyessään strategi
sesti tärkeisiin asioihin ja liiketoiminnan eri osapuolet hyötyvät siitä resurssien ja toiminta
suunnitelmien koordinoinnin muodossa. Hyödyt konkretisoituvat vain siinä tapauksessa, että
ihmisillä on motivaatiota organisaation päämäärien saavuttamiseen (Simons, 1995, s. 59-90).

Diagnostinen ohjausjärjestelmä antaa benchmarking -tietoa korrektista toiminnasta. Se va
pauttaa välittömästä työnjohtamisen tarpeesta mittaamalla ja antamalla palautetta siitä, kuinka
tavoitteet on saavutettu. Järjestelmän motivointimahdollisuuksia voidaan parantaa liittämällä
palkitseminen mittaustuloksiin. Diagnostisia järjestelmiä ovat mm. budjetit, tavoite- ja päämääräasettelut, tasapainotetut tuloskortit, markkinaosuus ja standardikustannusjärjestelmät
(Simons, 1995, s. 59-90).
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Interaktiivisen ohjausjärjestelmän puitteissa huomio keskitetään strategisiin epävarmuusteki
jöihin. Sen avulla kerätään palautetta paitsi järjestelmistä, myös pyritään herättämään kes
kustelua ja motivaatiota tiedon kokoamiseen rutiinikanavien ulkopuolelta. Tavoitteena on
orientoitua tulevaisuuteen, kun taasen diagnostinen järjestelmä antaa tietoa lähinnä mennei
syydestä ja nykyhetkestä. Interaktiivisen järjestelmän taustalla on ajattelutapa, että ihmiset
työtä suorittaessaan havaitsevat asioita, joista on hyötyä asemoitaessa yrityksen toimintaa tu
levaisuutta varten. Johdatteleva luovuuteen innostaminen, kannustus, vuoropuhelu, positiivi
nen palaute, yhteisen kielen luominen ja kaksivaiheinen oppiminen ovat asioita, joiden pe
rusteella järjestelmästä saadaan toivottu hyöty. Interaktiivisesta järjestelmästä seulotun tiedon
perusteella keskustellaan kokoonpanoissa, joissa on edustettuna sekä esimiehiä, alaisia että
johtajia. Tällä tavoin kyetään nostamaan uudet strategiset aloitteet paikallisilta ja hierarkki
silta tasoilta palvelemaan koko organisaation suunnan määrittämistä. Strategisen suunnan
määrittäminen alhaalta-ylös -periaatteella voi onnistua, jos yksilöitä kannustetaan toimimaan
aloitteidensa pohjalta ongelmia ratkaistessaan ja menestyksekkäät kokeilut rutinisoidaan me
nettelytavoiksi (Simons, 1995, s. 91-124).

Uskomusjärjestelmä

Muodolliset
Ohjausjärjestelmät

RajoiteRiskit, joita
tulee välttää

Arvot

Business
Strategia
Strategiset
epävarmuustekijät

Interaktiivinen
järjestelmä

Kriittiset
menestys
tekijät

Diagnostinen
järjestelmä
Lähde: Simons,

1995

Kuvio 2: Ohjauksen tasot
Simonsin kymmenelle vastapalkatulle johtajalle kohdistetussa tutkimuksessa ohjausjärjestel
mien rooli uuden strategian läpiviennissä kattoi uskomusten (beliefs) pätevään muotoon saat-
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tamisen, hyväksyttävälle strategiselle käytökselle rajojen asettamisen, kriittisten menestyste
kijöiden määrittelemisen ja mittaamisen sekä strategisista epävarmuustekijöistä keskustelun
herättämisen (Simons, 1994, s. 169-189).

Otleyn mukaan Simonsin malli yrityksen ohjaamisen tasoista mahdollistaa kunkin yrityksessä
olevan ohjausjärjestelmän kriittisen arvioinnin siten, että analysoidaan, kattavatko niiden oh
jausvaikutukset kaikki ohjaamisen tasot (Otley, 1999, s. 380-381).

2.3.2

Ohjauksen ja valvonnan välineet (controls)

Merchant on jakanut ohjauksen ja valvonnan välineet (controls) neljään eri kategoriaan: toi
minta-, tulos-, henkilöstö- ja kulttuurikontrolleihin. Toimintakontrollit ovat kaikkein suorin
toiminnan ohjauskeino. Ne pyrkivät varmistamaan konkreettisesti, että ihmisten toiminta on
organisaation edun mukaista mm. rajoituksilla, valtuuksilla, kulkuluvilla, ennakkotarkistuksillaja ylijäämäresursoinneilla. Johdon on ohjauskeinoja suunnitellessaan tiedettävä, millai
nen toiminta on haluttua ja että ei-haluttu toiminta ei toteudu kunkin käytetyn menettelyn
kohdalla (Merchant, s. 27-35).

Tuloskontrollit kiinnittävät huomion toiminnan tuloksiin. Ne ovat epäsuora kontrollin muoto,
mistä seuraa merkittäviä etuja: ohjattavien toimintaa ei tarvitse rajoittaa ja toisaalta luovuus
sekä autonominen toiminta mahdollistuu. Tuloskontrollien toteutus edellyttää suorituksen tar
kastelu-ulottuvuuksien tarkkaa määrittelyä, tulosindikaattoreiden määrittelyä (esim. rahamää
räiset ja ei- rahamääräiset), suoritustavoitteiden asettamista ja palkkioiden tai rangaistuksien
määrittelemistä. Motivoinnin kannalta tämä kontrollin muoto on tehokas, jos johto kykenee
määrittelemään sen, millaisia tuloksia ohjattavalta vaaditaan sekä kytkee palkitsemisen tulok
siin. Ohjattavalla tulisi olla merkittävä vaikutusmahdollisuus tuloksiin, jolloin kontrollin mo
tivo intivaikutukset paranevat. Ongelmallisinta niiden käytössä on tehokkaan mittaamisen to
teuttaminen (Merchant, 1997, s. 69-120).

Henkilöstökontrollit perustuvat itseohjautuvuuteen ensinnäkin yksilötasolla, mutta myöskin
yksilöiden välillä: sosiaalisen paineen avulla eliminoidaan ei -toivottua käyttäytymistä. Kulttuurikontrollit pohjautuvat traditioihin, normeihin, arvoihin ja uskomuksiin. Henkilöstö-ja
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kulttuurikontrollit ovat kaikkialla käyttökelpoisia, halpoja ja vähän haitallisia sivuvaikutuksia
aiheuttavia kontrollin keinoja. Niihin voidaan vaikuttaa mm. oikeanlaisilla henkilövalinnoilla,
henkilöstön sijoittamisella, koulutuksella, työtehtävien suunnittelulla, riittävillä resurssivarauksilla, ryhmäperusteisella palkitsemisella, organisaatioiden välisellä vaihdolla sekä fyysi
sillä ja sosiaalisilla järjestelyillä. ”Pehmeiden” henkilöstö- ja kulttuurikontrollien merkitys on
lisääntynyt 90-luvulla, kun organisaatiot ovat madaltuneet ja ”laihtuneet”, sillä muiden, kal
liimpien kontrollo intivälineiden käyttöä on vähennettyjä annettu enemmän valtuuksia työnte
kijöille. Tällöin korostuu myös yhteisten arvojen merkitys (Merchant, 1997, s. 121-153).

Ouchi jaottelee ohjauskeinot käytös-, tulos- ja yhteisökontrolleihin. Hänen mukaansa ohjaus
järjestelmiä ja mittaristoja rakennettaessa tulisi ymmärtää, minkä tyyppisen toiminnan val
vonta/kontrollointi kannattaa hoitaa mittarein ja milloin tulisi käyttää muita kontrollin muo
toja. Riippuu kahdesta seikasta, mitä kontrollin muotoa tulisi käyttää: kyvystä mitata tulostaja
kyvystä ymmärtää prosessia. Jos kyky mitata tuotosta on huono ja ymmärrys prosessista epä
täydellinen, ei kannata mitata tuotosta, vaan käyttäytymistä. Jos taasen kyky tuloksen mittaa
miseen on hyvä, mutta ymmärrys prosessista epätäydellinen, on selkeintä mitata tulosta. Jos
kyky mitata tulosta on huono, mutta ymmärrys prosessista hyvä, kannattaa käyttää sekä käyt
täytymisen että tuloksen mittaamista. Jos molemmat seikat ovat vaikeasti määriteltävissä, so
piva kontrollin muoto on yhteisökontrolli (Drury, 1998, s. 651-653).

Kontrollien käyttö synnyttää kustannuksia, joko suoria tai epäsuoria. Niitä aiheutuu esim.
sellaisesta käyttäytymisestä, joka ei ole organisaation tavoitteiden tai strategian mukaista.
Syynä ovat usein heikosti määritellyt tavoitteet tai liiallinen taloudellisen mittaamisen pai
nottaminen. Tällöin syntyy lyhytnäköistä toimintaa pitkän aikavälin kustannuksella eli ei
kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, mihin pyritään, vaan siihen mitä tehdään. Ongelmana
voi olla myös pyrkimys parantaa mittarin arvoa, vaikka itse toimintaa ei pyrittäisikään paran
tamaan, esim. luomalla löysiä budjetteja ja pelivaroja. Sitten saatetaan pyrkiä vääristelemään
itse ohjausinformaatiota ja raportoimaan virheellistä tietoa. Kustannuksia aiheuttavat myös
operatiiviset viivytykset, kuten kulkuluvat ja suunnitelmien hyväksyttäminen. Kontrollointikustannuksia lisäävät negatiivisten asenteiden - turhaumien, jännitysten ja ahdistuksien - ai
heuttamat kustannukset. Kuluttavaa pohdintaa voi aiheutua epäoikeudenmukaisuus -tunte
muksien pohjalta, jos esim. palkitsemisjärjestelmä koetaan puolueelliseksi. Asiat, joihin ei voi
vaikuttaa, lisäävät stressiä aiheuttaen kustannuksia. Asiantuntijoille on tyypillistä toimintakontrollien vieroksuminen (Merchant, 1997, s. 155-211).
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Ohjausjärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä verrataan toivottua toimintaa todennäköi
sesti tapahtuvaan toimintaan. Jos näiden välillä on eroa, pohditaan ohjausjärjestelmän kehit
tämiseen liittyviä kysymyksiä: millaisia ohjausvälineitä käytetään ja miten kireinä niitä so
velletaan. Näin ollen organisaation ohjaus- ja valvontajärjestelmän lähtökohdaksi selvitetään
se, mitä ohjattavien halutaan organisaatiossa tekevän eli määritellään avaintoiminnot ja tämän
jälkeen avaintulokset. Jos tulokset ja toiminta eroavat toisistaan, ohjausjärjestelmän voidaan
ajatella olevan kehittämisen tarpeessa (Merchant, 1997, s. 250-300).

2.4

Strategian toteutumisen esteet ja niiden välttäminen

Kaplanin ja Nortonin (2000a, introduction) mukaan tutkimukset osoittavat, että suurin osa
yrityksistä epäonnistuu strategian menestyksellisessä toteuttamisessa. Syynä tähän on se, että
monet yritykset jatkavat eilispäivän organisaatioihin suunniteltujen, autoritääristen ylhäältä alas -johtamismenetelmien ja pelkän taloudellisen ja/tai taktisen ohjaamisen soveltamista. Pe
rinteinen ylhäältä-alas -johtamismalli tuo ongelmia strategian toteuttamisessa tuottamalla toi
mintaan passiivisesti sitoutuneita ihmisiä (Vanhala, Laukkanen, Koskinen, 1997, s. 78). Sen
perusta on ihmisten käyttäytymisen kontrollointi; näin ollen se soveltuu parhaiten teollisuuden
ajan yrityskulttuureihin (Kaplan, Norton, 1992, s. 140).
Strategian tuloksellista toteutumista voi estää ohjausjärjestelmistä saatavan palautteen liian
taloudellinen luonne, jos vain lähinnä vertaillaan taloudellisia tunnuslukuja budjetoituihin
(Kaplan, Norton, 1996a, s. 191-198). Ideaalinen tulosohjausjärjestelmä niittäisi organisaation
jäsenten aikaansaamaa lisäarvoa. Koska lisäarvon määrittäminen ja mittaaminen on hankalaa,
tulosohjaus perustuu usein laskentatoimen suoritusmittareihin, esim. kannattavuuteen ja tu
lokseen. Laskentatoimen mittareiden ongelmina nähdään paitsi lyhyen aikavälin suorituksen
painottuminen ja osa-optimoinnin vaara, myös ei -vaikutettavissa olevien tekijöiden heijas
tuminen mittareihin, sisäisten suoritteiden hintojen määrittämisvaikeudet (Merchant, 1997, s.
454-637) ja mittaustulosten manipulointi mm. budjetoinnin yhteydessä epävarmojen ym
päristötekijöiden vuoksi (Merchant, 1990, s. 297-311). Perinteinen, tuloksiin (results) perustu
va mittaaminen auttaa kyllä johtajia seuraamaan liiketoimien edistymistä, mutta se ei auta
esim. monitoimisia (multi-functional) tiimejä tarkkailemaan prosesseissa tarvittavia kyvyk
kyyksiä ja toimintoja eikä myöskään anna palautetta siitä, mitä tulisi tehdä suorituskyvyn pa
rantamiseksi (Meyer, 1994, s. 99-122), koska subjektiivinen, mm. johtamisen ja yhteistyön
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näkökulma puuttuu (Grönfors, s. 42). Strategia on monitahoinen ilmiö ja jos mittaamista ei
kyetä ulottamaan eri ulottuvuuksiin, mittaustulokset eivät ole luotettavia kokonaisuuden kan
nalta (Snow, Hambrick, 1980, s. 537).

Strategian tuloksellista toteuttamista vaikeuttavat visiot ja strategiat, jotka eivät ole toimivia.
Tämä on seurausta yleensä siitä, että visiota ja strategioita ei osata muuttaa ymmärrettävälle
tasolle tai toisaalta siitä, että ylimmällä ja keskijohdolla on yhteisymmärrys strategiasta, mutta
organisaation muut osat eivät ymmärrä strategiaa. Este strategian toteuttamiselle on havaittu
olevan myös puutteellinen linkitys yksikkö- tiimi- ja yksilötasolle; kannustimet pitkän tähtäi
men tavoitteisiin tulisi asettaa. Myös linkitys toimintasuunnitelmien ja resurssiallokoinnin vä
lillä tulisi olla strategisten prioriteettien mukainen. Tällöin mm. pitkän aikavälin suunnittelu ja
vuotuinen budjetti tulisi olla yhtenäinen prosessi (Kaplan, Norton, 1996a, s. 191-198).

2.5

Laskentatoimen uudistuva rooli

Lähtökohta laskentatoimen uudistuvaan rooliin juontuu vuoteen 1965, jolloin Anthonyn tut
kimuksessa strategisen suunnittelun, toiminnan ohjauksen ja operatiivisen valvonnan koordi
naation puutteellisuuden havaittiin vaikeuttavan strategian toteuttamista. Pyrittäessä löytä
mään mainituista toiminnoista yhteisiä tekijöitä, havaittiin laskentatoimen muodostavan näitä
yhdistävän kielen. Tuolloin alkoi kehitys, joka on liittänyt toiminnan ohjauksen johdon las
kentatoimen osa-alueeksi. Samalla se merkitsi toiminnan ohjauksessa tarvittavan informaation
rajojen siirtämistä laskentainformaatiota laajemmalle alueelle (Otley, 1999, s. 364) siten, että
aiemmin laskentatoimi perustui historiallisiin lukuihin kertoen viiveellä sen, miten nykyiseen
taloudelliseen tilanteeseen on tultuja miten tulevaisuuden tuottokykyä voidaan kehittää
(Fredman, 1999, s. 26-30), mutta nykyään strategian taustalla ymmärretään olevan arvot, yri
tyskulttuuri ja muut ei-rahamääräiset tekijät. Tämä merkitsee samalla laskentainformaation
tarpeen painopisteen siirtymistä menneisyydestä tulevaisuuteen (Järvenpää, 2000, s. 63-69).

Yritysjohdon uudistuvan laskentatoimen rooli voidaan jakaa liikkeenjohtoon (management) asioiden johtamiseen ja johtajuuteen (leadership) -ihmisten johtamiseen eli perinteinen ”kova
laskentatoimi” on siirtymässä ”pehmeille” alueille, joilla mittaamistulosten ei tarvitse olla ko
vin tarkkoja, mutta tulokset tärkeitä johtamisen näkökulmasta (Laitinen, 1998, s. 53). Konk
reettisimmin laskentatoimen muutosta on stimuloinut yritysten markkina- ja tasearvojen
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eroavaisuudet; niiden taustalla ymmärretään olevan henkinen pääoma (intellectual capital) ja
kautuen inhimilliseen ja rakenteelliseen osa-alueeseen (Roslender, 2000, s. 34-37). Laskenta
toimen tulisi siis kiinnittää huomiota ihmisten kyvykkyyteen, motivaatioon ja tavoitteisiin se
kä nähdä liiketoimintaprosessien arvoketjujen molemmat päät - toimittajat ja asiakkaat - osana
johtamista (Laitinen, 1998, s. 53). Näin ymmärrettäisiin, miten henkistä pääomaa voidaan li
sätä (Roslender, 2000, s. 34-37).
Tutkimusten mukaan laskentatointa ei ole onnistuttu valjastamaan vielä toimivaksi ohjaus- ja
navigointivälineeksi johdon käyttöön. Kehittymistä jarruttaa se, että laskentaihmiset eivät
ymmärrä johtamisen ydintä: johtajien tarvetta saada kaikki vastuualueensa langat käsiinsä.
Tällöin informaation tulisi kulkea vastuksitta molempiin suuntiin. Laskentaväki sen sijaan
murskaa numeroita yhä pienempiin osiin ja hukuttaa työtoverinsa ja esimiehensäkin niihin
(Lehtinen, 2000, s. 48).

Laskentatoimen roolin muutos johtaa useimmissa yrityksissä Controllern roolin muuttumi
seen. Vaivion (2001, s. 41) mukaan contro lierin rooli on muuttunut aiemmasta historioitsijan
ja ”vahtikoiran” roo Usta muutosagentiksi, joka aktiivisesti vaikuttaa päätöksentekoon ja pyrkii
toiminnallaan murtamaan funktioiden välisiä raja-aitoja. Muutos merkitsee controUerin roolin
laajentumista, sillä nykyajan yritykset muuttavat toimintatapojaan asiakassuuntautuneeksi ja
prosessilähtöiseksi. Liiketoimintasuuntautuneen controUerin osaamisvaatimuksiin kuuluu
paitsi taloudeUisen analysoinnin perusosaaminen, myös hyvä Uiketoiminnan tuntemus, suju
vat viestintätaidot ja muutosjohtamiskyky. Ajallinen orientaatio tuUsi oUa tulevaisuudessa ja
informaation tarkka tuottaminen ei ole niin olennaista kuin asioiden syy-seuraussuhteiden
ymmärtäminen (Granlund&Lukka 1997, s. 213-255).

Työnkuvan muuttuminen ja laajentuminen vaatii controUerin ajankäytön painopisteen siirtä
mistä perinteisestä laskentatoimesta teknologian, toimintojen, järjestelmien, markkinoinnin ja
strategian ymmärtämiseen. Lisääntyneet vaatimukset ja laajempi toimenkuva voidaan kokea
paitsi mahdollisuutena, myös uhkana perinteiselle asemaUe (Howell, 1987, s. 26).
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3

STRATEGIAN OHJAUS- JA KOMMUNIKOINTIJÄRJESTELMÄ

3.1

Balanced scorecard: strategiaa tukeva operatiivinen järjestelmä

Balanced scorecard on työkalu, joka keskittyy tietoisesti valittuun ja havainnolliseen jouk
koon mittareita strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen pitäisi antaa ylimmälle johdolle
nopea ja kattava kuva yrityksen tilanteesta (Laitinen, 1998, s. 284). Balanced Scorecard pe
rustuu ajattelutapaan, että ihmiset yhdenmukaistavat käytöksensä ja toimensa strategian
suuntaiseksi, jos strategia ja visio on esitelty heille ymmärrettävässä muodossa (Kaplan,
Norton, 1992, s. 140). Se on mittaus-ja ohjausjäijestelmä, joka tarkastelee liiketoimintayksi
kön menestystä neljästä - henkilöstö/oppiminen/kasvu-, sisäiset prosessit-, asiakas-ja talous näkökulmasta (Kaplan, Norton, 1996a). Mittariston rakentamisen taustalla on ajatus: ”What
gets measured, gets done” eli sitä saat, mitä mittaat. BSC -järjestelmä voi motivoida läpimurtoparannuksiin sellaisilla kriittisillä alueilla kuin tuote, prosessi, asiakas ja markkinake
hitys (Kaplan, Norton, 1993, s. 147-181).

Hyvin rakennetun Balanced Scorecard -järjestelmän pitäisi olla syy-seuraussuhteisiin perus
tuva ”lyhyt kertomus” liiketoimintayksikön strategiasta. Malmin mukaan Balanced Scorecardin rooli suomalaisissa yrityksissä on nähty kahdella tavalla: informaatiojärjestelmänä tai ta
voitejohtamisen työkaluna (management by objectives). Varhaisimmat järjestelmät olivat pää
sääntöisesti KPI (key performance indicators) -tyyppisiä, myöhempiä voisi kutsua strategisik
si Balanced Scorecardeiksi. Eroavaisuus perustuu syy-seuraussuhteen väärinymmärrykseen,
sillä varhaisemmissa KPI-versioissa syy-seuraussuhde luotiin mittareiden välille, kun taas
Kaplanin ja Nortonin mukaan on olennaista, että itse strategia on hypoteesi syyseuraussuhteesta. Strategiakartta-konsepti (Kaplan ja Norton 2000) on kehitetty ratkaisemaan
tämä ongelma (Malmi, 2000, s. 1-14).

Syy-seuraussuhteiden avulla voidaan testata strategisten oletusten välisiä kausaaliketjuja: saa
daanko taloudellista suorituskykyä parannettua oletetuilla menetelmillä. Kun esim. kehitetään
työntekijöiden ammattitaitoa, sen tulisi johtaa entistä paremmin toteutettuun tuotantoon ja
näin ollen parempaan palvelutarjontaan asiakkaalle. Tämä taasen korreloi asiakassuhteiden
säilymisen ja kannattavuuden lisääntymisen kanssa. Linkitys etenee henkilöstö/oppiminen perspektiivistä taloudelliseen näkökulmaan asiakas-ja sisäiset prosessit -näkökulman kautta
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(Kaplan, Norton, 1997b, s. 6). Mikäli toiminnan kehittyminen ei heijastu taloudellisen tulok
sen paranemisena, strategian perusoletuksia ja toteuttamista sekä kriittisiä menestystekijöitä
on harkittava uudelleen. Erinomainenkaan mittaristo ei takaa menestyksekästä strategiaa, vaan
vain muuttaa strategian mitattaviksi tavoitteiksi (Kaplan, Norton, 1996a, s. 53-79).

Hyvä mittaristo on tasapainoinen kokonaisuus rahamääräisiä ja ei-rahamääräisiä, lyhyen ja
pitkän aikavälin, toiminnan ja tulosten, sekä sisäisiä ja ulkoisia mittareita (ulkoiset suoritustekijät kuvaavat asiakkaalle arvoa synnyttäviä tekijöitä, sisäiset suoritustekijät kuvaavat tehok
kuutta: nopeutta, joustavuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, kustannuksia yms. tekijöitä).
Balanced Scorecardin tarkoitus on fokusoida tekijöihin, joiden avulla tulos tehdään; on tehtä
vä valintoja ja määriteltävä prioriteetteja. Mittariston rooli strategisena työkaluna on merki
tyksellinen vain, jos mittareille asetetaan tavoitteet n. 3-5 vuoden ajalle vieläpä siten, että ta
voitteiden toteuduttua toimintatavat ovat muuttuneet. Tavoitteet tulisi purkaa lyhyemmän ai
kajänteen välitavoitteiksi budjetoinnin avulla (Kaplan, Norton, 1996a, s. 247-249).

Kerran valittu mittaristo ei ole ikuinen, vaan oleellinen osa Balanced scorecardia on mittaris
ton ympärillä käynnissä oleva jatkuva prosessi. Kaplan ja Norton kuvailevat tätä prosessia
kiertokulkuna, jossa lähdetään vision ja strategian selkiyttämisestä ja tarkentamisesta. Näiden
viestiminen organisaatioon yhdessä tavoitteiden asettamisen kanssa auttavat motivoinnissa,
henkilöstön sitouttamisessa toivottuun toimintaan ja liiketoiminnan suunnittelussa. Seurannan
avulla opitaan ja saadaan kokemuksia vision ja strategian uudelleenarviointiin ja sitä kautta
myös mittareiden valintaan (Kaplan, Norton, 1996a, s. 250-271).
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TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA
Mitä mieltä omistajat ovat?
Tavoite

Mittari

SISÄINEN NÄKÖKULMA

ASIAKASNÄKÖKULMA
Miten asiakas kokee meidät?
Tavoite

Mittari

Visio &
strategia

Missä prosesseissa meidän tulee
onnistua erinomaisesti?
Tavoite

Mittari

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN
NÄKÖKULMA
Miten meidän tulee muuttua ja kehittyä?
Tavoite

Mittari

Kuvio 3: Balanced Scorecard (Kaplan ja Norton 1996a)

Balanced Scorecardin avulla johdon on mahdollista muuttaa strategia toiminnaksi ja saada
tietoa strategian onnistumisesta. Myös järjestelmän taloudellisten tunnuslukujen merkitys
kasvaa, kun nähdään., millaisilla voimavaroilla ne on saatu aikaan (Liukkonen, 1997, s. 36).

3.2

Onnistuneen Balanced Scorecard -järjestelmän rakentaminen

Kts. Kuvio 1, s. 11.

Ensimmäinen edellytys BSC -mittariston rakentamiselle on se, että visio ja strategia ovat sel
keät. Kaplanin mukaan ”kokemus on opettanut ensimmäiseksi tarkistamaan oletukset,
joille strategia perustuu.” Michael Porter on todennut, että vain 10% yrityksistä on osannut
rakentaa strategiansa tehokkaaksi ja osaa sitä myös toteuttaa (Kaplan, 1998b, s. 44-47). Visi
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on ja strategian määrittely on toteutettava niin kattavasti, että niitä voidaan käyttää ohjenuora
na jokaiselle neljälle näkökulmalle (Willyerd, 1998, s. 9-14).

Kaplanin ja Nortonin (1996a, s. 294-311) mukaan Balanced Scorecard rakennetaan yritykseen
seuraavan prosessin mukaan: ensimmäistä vaihetta kutsutaan mittaamisen lähtökohtien sel
vittämiseksi. Tulisi pohtia, miksi jäijestelmä halutaan yritykseen ja kuka vastaa projektin
johtamisesta. Tämä henkilö sitten valitsee liiketoimintayksikön, johon BSC soveltuu. Sovel
tuvuus on paras sellaisissa yksiköissä, joissa on prosesseja läpi koko arvoketjun (esim. Porte
rin mukaan: tulo logistiikka, operaatiot, lähtölogistiikka, markkinointi, jälkihoito). Liiketoi
mintayksikön tavoitteet eivät saisi olla ristiriidassa yritystason tavoitteiden kanssa.

Prosessin toisessa vaiheessa selvitetään strategisia tavoitteita. Tällöin tehdään haastatteluja
yksikön tavoitteiden selvittämiseksi sekä kerätään informaatiota yksikön toimintaympäristös
tä. Ylinjohto tutustunee tässä vaiheessa materiaaliin ja tuo esiin näkemyksiään strategiasta
sekä antaa ehdotuksia mittareista. Näiden vaiheiden tuloksena asetetaan tavoitteet Balanced
Scorecardin neljälle näkökulmalle ja valitaan niille mittareita (Kaplan, Norton, 1996a, s. 300305).

Kolmannessa vaiheessa valitaan mittareita ja suunnitellaan. Liiketoimintayksikön johtajat
jaetaan neljään ryhmään BSC:n näkökulmien mukaan. Ryhmät tarkentavat valittuja tavoitteita
ja valitsevat niille mittareita. Yhteyksien määrittäminen jokaisen näkökulman sekä välillä että
sisällä on tärkeää. Lopuksi ryhmien näkemykset esitetään, niistä keskustellaan ja niitä muo
kataan yhteisesti (Kaplan, Norton, 1996a, s. 306-308). Strategiset päätökset valitusta suun
nasta eivät ole useinkaan yksiselitteisiä. Niistä vallitsee erilaisia käsityksiä johtajien välillä.
Tämän vuoksi on tärkeää, että strategisten valintojen jälkeen kaikki johtajat sitoutuvat valit
tuun strategiaan, vaikka täyttä konsensusta ei oltaisi saavutettukaan (Ward, 1992, s. 31). On
syytä huomioida, että ryhmiin jakamiseen vuoden 1996 mallin mukaan tulee suhtautua kriitti
sesti, sillä se voi rajoittaa konsensuksen ja sitoutumisen muodostumista.

Neljäs vaihe on toteuttamissuunnitelman tekeminen, jonka laatimiseen tulisi vastuuttaa myös
johtajat. Suunnitelman pitäisi sisältää selvitys siitä, kuinka järjestelmä linkitetään yrityksen
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tietojärjestelmiin ja kuinka se kommunikoidaan henkilöstölle. Yhteisymmärrykseen pääsemi
sen jälkeen, Balanced Scorecard liitetään organisaation johtamisjärjestelmään (Kaplan, Nor
ton, 1996a, s. 306-308).

Balanced Scorecardin linkittäminen strategiaan onnistuu kolmen periaatteen avulla. 1) En
simmäinen niistä on syy-seuraussuhde, jonka avulla varmistutaan, että jokainen BSC:n nel
jästä näkökulmasta on yhteydessä toisiinsa sekä jokainen mittari on syy-seuraussuhteessa
strategiaan. 2) Kaikissa Balanced Scorecardeissa on yleismittareita (lag indicators), jotka ovat
hyvin samanlaisia riippumatta yrityksestä tai jopa toimialasta. Näiden avulla voidaan mitata
esim. kannattavuutta, markkinaosuutta tai asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. 3) Suorituskykymittarit (lead indicators) johdetaan strategiasta ja ne ovat kullekin yritykselle hyvin yksi
löllisiä, niiden avulla seurataan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toimivassa tuloskortissa on sopivassa suhteessa sekä yleismittareita että suorituskykymittareita. Kaikkien näkö
kulmien ensisijaisena tehtävänä on aikaansaada parempi taloudellinen tulos (Kaplan, Norton,
1996a, s. 148-151).

Lumijärven mukaan ”nyt mennään lujaa. Jokainen väsää mittaristoa. Vuoden tai parin
kuluttua moni sanoo, että Balanced Scorecardista ei ollut mitään hyötyä. Ei olekaan, jos
kehitystyötä ei tee kunnolla perusteita myöten” (Lumijärvi, 1998, s. 47).

Balanced Scorecard -järjestelmän kehittäminen on strategiaprosessin useiden vaiheiden to
teuttamista: analysointia ja suunnittelua. Järjestelmän tunnuslukujen, arviointikriteerien ja
mittareiden kehittäminen ei ole teknistä asiantuntijatyötä, vaan siinä on kysymys strategisista
valinnoista, joiden määrittely vie aikaa ja kysyy vaivaa. Aina ei löydy kaikkein parasta mitta
ria, mutta kaikkea voidaan kuitenkin mitata, kun tyydytään siihen, että mittari näyttää oikein
liikkeen suunnan. Ongelmallisilla alueilla kannattaa käyttää täydentäviä mittareita luotetta
vuuden lisäämiseksi (Wahlström, 1998, s. 53-57). Eräs tärkeimmistä johtamisjärjestelmän ke
hittämisen tavoitteista on ymmärryksen lisääminen organisaation toiminnasta. Kehitysprossessin avulla lisätään onnistumisen todennäköisyyttä, sillä ihmiset joutuvat pohtimaan sen ai
kana, miten voisi toimia järkevämmin. Johtamisopit ja erinomaiset yritysesimerkit tarjoavat
ideoita, mutta eivät korvaa organisaation omaa tapaa tehdä työtä (Laamanen, 1997, s. 75-76).
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Balanced Scorecardin rakentaminen yritykseen merkitsee muutoksen käynnistämistä, joka ei
ole koskaan helppo prosessi. Yritykset voivat Epsteinin ja Manzonin mukaan törmätä neljän
laisiin ongelmiin BSC: a rakentaessaan:
1)

Ylin johto ei kykene argumentoimaan selvästi yrityksen strategiaa. Joissakin tapauk

sissa strategia ei ole selvä, joissakin tapauksissa ylimmällä johdolla on erilaiset näkemykset
siitä, millainen strategia yrityksellä tulisi olla. Tämän vuoksi ensimmäinen askel BSC:n ke
hittämisessä on strategisen konsensuksen löytäminen johtotasolla siitä, mitä yrityksen pitäisi
tavoitella.
2)

Balanced Scorecardin kehittäminen ja sen ylläpitäminen lisää johtajien työmäärää. Jo

normaalien töidensä kanssa venymään joutuvat johtajat voivat olla kaikkea muuta kuin em
paattisia uusille asioille, joihin pitäisi käyttää aikaa. Jatkuviin kehitysprojekteihin kyllästyneet
ihmiset voivat ajatella, että ”kun tarpeeksi odottelen tekemättä asian eteen mitään, villitys
menee ohi”.
3)

Paikallisella tasolla olevat johtajat ovat oppineet käyttämään sekundäärisiä tietoläh

teitä, jotka eivät ole avoimia ylemmälle johdolle. Tämä voi olla keino käyttää organisaatiossa
valtaa, josta ei haluta luopua; BSC voisi tuoda uhaksi koettavaa läpinäkyvyyttä. Lisäksi pai
kalliset johtajat saattavat olla työpaineen alla jo neljännesvuosittain tehtävien tulostavoitteiden
ym. laskelmien kanssa. He saattavat pelätä, että BSC toisi päivänvaloon työmäärää lisääviä
asioita.
4)

BSC:n ylläpitäminen muiden raportointimenetelmien joukossa voidaan kokea vaival

loiseksi, sillä ympäristö, kyvykkyys ja strategiat muuttuvat ja vaativat muutoksia BSC:iin. Li
säksi ongelmana voi olla tottumus, että aiemmin on totuttu seuraamaan kapea-alaisesti talou
dellisten tavoitteiden toteutumista ja ajattelutavan muutos, jota BSC vaatisi, on liian voimakas
(Epstein, Manzoni, 1998, s. 198-199).

3.3

Balanced Scorecardiin kohdistettua kritiikkiä

Kaplanin ja Nortonin kehittämää Balanced Scorecardia on kritisoitu sen johtajakeskeisyydestä. Esim. Meyerin mukaan mittausjärjestelmien luomisessa liiketoimintaprosessit toteuttavien
tiimien tulisi olla merkittävimmässä roolissa, koska he ovat vastuussa myös arvoa synnyttävi
en, fimktionaaliset rajat rikkovien, prosessien sujuvuudesta (Meyer, 1994, s. 99-122).
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Hanne Norreklit on kritisoinut tutkimuksessaan Balanced scorecardin kausaalisuhde -oletta
muksia, jotka perustuvat hänen mukaansa loogiseen päättelyyn eikä kausaalisuuteen, joka oli
si laskennallisesti todistettavissa. Esim. asiakastyytyväisyys ei välttämättä johda hyvään ta
loudelliseen tulokseen. Toisaalta kausaalisuhdeolettamusten luonne voi olla itsestään selvä,
konseptille luontainen. Kun kausaalisuus ei ole aina todistettavissa, BSC -järjestelmän käyt
täminen voi johtaa harhaanjohtaviin olettamuksiin aiheuttaen vääriä tilannearvio inteja ja osaoptimointia. Norreklit kritisoi myös BSC -järjestelmän validiteettia strategisena johdon oh
jausvälineenä (management control): määritellyn strategian, toimenpiteiden ja strategisen
suunnittelun välillä voi ilmetä ongelmia käytettäessä BSC:ia (Norreklit, 2000, s. 65-88).

Butlerin mukaan Balanced Scorecard sopii huonosti organisaatiokulttuureihin ja sen käsitteet
ovat outoja liike-elämän kielenkäytössä (Butler, 1997, Malmi 2001, s. 2).

Laitisen mukaan valinta neljän näkökulman ja niiden keskinäisen suhteen välillä on osoittau
tunut joissakin tapauksissa ongelmalliseksi (Laitinen, 1996, Malmi 2001, s. 2).

3.4

Strategiakartta

Kaplan ja Norton ovat kehittäneet strategiakartta -konseptin Balanced Scorecard -mittaristojen laatimisen tueksi yrityksille. He ovat testanneet sitä monien eri alojen yrityksille ja laati
neet sen pohjalta vakiomallin, jota organisaatioiden johtajat voivat käyttää apunaan strategiakarttojen laadinnassa. Malli sisältää samat neljä ulottuvuutta kuin tasapainotettu mittaristokiiL Sen avulla organisaatio voi esitellä havainnollisesti pitkän- ja lyhyen aikavälin tavoitteen
sa, tärkeimmät hankkeensa, tulosten arvioinnissa käytettävät mittarit (esim. markkinaosuus ja
asiakaspalautteet) sekä strategisten suuntaviivojen perustana olevat syy-yhteydet (Kaplan,
Norton, 2000abc).

Strategiakartan kehittämisen motiivina ovat olleet tutkimukset, joiden mukaan organisaatiois
sa työskentelevät ihmiset eivät usein tiedä strategian toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä eli
sitä, miten heidän tulisi toimia, jotta strategia toteutuisi. Monet yritysjohtajat pyrkivät pane
maan toimeen liiketoimintastrategioita esittämällä työntekijöille vain suppeita kuvauksia siitä,
mitä näiden tulisi tehdä ja miksi kyseiset tehtävät ovat tärkeitä. Kun tiedot ovat suppeita ja
hämäriä, ei ole ihme, jos strategia ei toteudu toivotulla tavalla. Tämän vuoksi Kaplan ja Nor-
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ton suosittelevat strategian purkamista selviksi yksityiskohtaisiksi tavoitteiksi kehittämänsä
mallin avulla. Sen avulla voidaan kommunikoida henkilöstölle paitsi strategia, myös prosessit
ja järjestelmät, joiden avulla se toteutetaan. Strategiakartta kertoo organisaation jäsenille hei
dän yhteytensä strategisiin tavoitteisiin. Toisin sanoen sen, miten organisaatio muuttaa ai
keensa ja resurssinsa mukaan lukien myös aineettomat resurssit - yrityskulttuuri ja työnteki
jöiden osaaminen - konkreettisiksi tuloksiksi. Kartta kuvaa kriittisiä menestystekijöitä ja rat
kaisevia syy-seuraussuhteita, joiden avulla strategian arvioidaan toteutuvan. BSC -mittaristo
on osa kartoitusta (Kaplan, Norton, 2000abc).

3.5

Strategian muuttaminen operatiivisiksi suhteiksi

Strategiakarttojen laadinta onnistuu parhaiten etenemällä ylhäältä alas. Ensin tulisi tarkastella
missiojulistusta ja arvoja: miksi yritys on olemassa ja mihin se uskoo. Tämän pohjalta laadi
taan strateginen visio, joka kuvaa, millaiseksi yritys haluaa kehittyä. Vision tulisi olla selkeä:
esim. kasvu alan voitokkaimmaksi yritykseksi. Strategia sitten määrittelee, miten siihen
päästään (Kaplan, Norton, 2000abc).

Tasapainotettuun mittaristoon perustuva strategiakartta
(Kaplan ja
Taloudellinen näkökulma
Tuottositrategia
Perustan luominen eli tuottoja Asiakkaiden saaman
arvon kasvattaminen
uusista lähteistä

Norton, 2000)
T uottavuusstrategia
Kustannusrakenteen
parantaminen

Resurssien käytön
tehostaminen

Asiakasnäkökulma_________________________
Arvoväittämä eli differointiperusteen määrittäminen
1 ) Operatiivinen tehokkuus
2) Asiakasläheisyys
3) Tuotejohtajuus___________________________
Sisäisten prosessien näkökulma
Asiakkaiden saaman
Perustan
arvon kasvattaminen
luominen
asiakashallintainnovaatioilla
prosesseilla
Oppimisen ja kehittymisen näkökulma
Työntekijöiden osaamisalueet

Operatiivinen
tehokkuus operaatioihin
ja logistiikkaan liittyvillä
prosesseilla

Teknologia

Kuvio 4. Strategiakartta (Kaplan, Norton, 2000abc)

Yrityskansalaisuuden
korostaminen ympäris
tön- ja työsuojeluprosesseilla

Yrityskulttuuri
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3.5.1

Taloudellinen näkökulma

Taloudellinen näkökulma
Tuottositrategia
Perustan luominen eli tuottoja Asiakkaiden saaman
arvon kasvattaminen
uusista lähteistä

T uottavuusstrategia
Kustannusrakenteen
parantaminen

Resurssien käytön
tehostaminen

Taloudellisen näkökulman toteuttamiseen on kaksi peruskeinoa:
e

Tuottostrategia eli strategiset tekijät, joiden perusteella tuottoja arvellaan saatavan uu

sista lähteistä tulosvaikutuksen ilmetessä pitkällä aikavälillä sekä asiakashallmnan parantami
sen ansiosta keskipitkällä aikavälillä.
•

Tuottavuusstrategia, elinkaaren kypsyysvaiheen strategia, tähtää kustannusrakenteen

ja resurssien käytön tehostamiseen lyhyen aikavälin kannattavuuden parantamiseksi. Pitkän
aikajänteen menestystekijöiden varmistamiseksi myös laatua ja läpimenoaikoja parannetaan.
Strategiat tukevat toisiaan siten, että jos tuottavuusstrategian tehostamispyrkimykset johtaisivatkin kysynnän vähenemiseen, tuottostrategian avulla on mahdollisuus kompensoida mene
tettyjä tuottoja. Molempia strategioita tulisi käyttää tasapainoisesti (Kaplan, Norton 2000c, s.
39-48).

3.5.2 Asiakasnäkökulma

Asiakasnäkökulma___________________________
Arvoväittämä eli cifferoi nti perusteen määrittäminen
1) Operatiivinen tehokkuus
2) Asiakaslähäsyys
3) Tuote; ohtajuus___________________________

AsiakflsnäkfikiilirmsKa on Kaplanin ja Nortonin mukaan olennaista erilaistamistekijän määrit
täminen. Siihen valitaan tavallisesti yksi kolmesta tekijästä:
1.

Operatiivinen tehokkuus (erittäin kilpailukykyiset hinnat, laadukkaat ja monipuoliset

tuotteet, tilaus-toimitusprosessi tärkeä)
2.

Asiakasläheisyys (asiakassuhteiden laatu, palvelun ainutlaatuisuus, tarjottavien ratkai

sujen kattavuus)
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3.

Tuotejohtajuus (keskitytään tuotteiden ja palvelujen toiminnallisuuteen, piirteisiin ja

kokonaissuorituskykyyn)

Yritykset valitsevat tavallisesti yhden näistä ja pyrkivät muilla alueilla täyttämään perusnormit. Kun yritys määrittää tämän, se tietää, mihin asiakasluokkiin ja tyyppeihin sen tulee kes
kittyä toiminnassaan. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä johtotiimistä ei ole päässyt yksi
mielisyyteen tämän määrittämisessä (Kaplan, Norton, 2000a, s. 86-87). Myös Treacyn ja
Wieserman mukaan yrityksen pitäisi olla riittävän hyvä jokaisessa kolmessa suhteessa, mutta
kilpailuedun vuoksi tulisi valita yksi alue, jossa ollaan parempia kuin muut (Hannus, Lind
roos, Seppänen 1999, s. 55).
Karlöfin (1999, s. 333-334) mukaan yritys, joka ei kykene määrittelemään perusstrategiaansa
kolmen vaihtoehdon mukaan, on heikossa kilpailuasemassa, ns. jäänyt puolitiehen: ei kyetä
saamaan riittävästi markkinaosuuksia samalla kun ei ole kykyä lähteä alhaisten kustannusten
tielle. Jos yrityksessä ei kyetä koko toimialaan liittyvää differointia toteuttamaan, voitot jäävät
alhaisiksi, sillä parhaat katteet on saatavissa asiakkailta, joiden tarpeiden tyydyttämiseksi on
yrityksessä erityisesti panostettu. Yritys, joka ei ole määritellyt ko. asiaa, on yleensä epäyhte
näinen ja sen organisatoriset ratkaisut ja kannustejäijestelmät on koordinoitu heikosti. Puoli
tiehen jääneen yrityksen olisi tehtävä periaatteellinen päätös joko 1) ryhtyä toimeen saadak
seen kustannukset alemmalle tasolle, 2) keskittyä johonkin/joihinkin kohderyhmiin tai 3)
hankkia ainutlaatuinen asema markkinoilta differoimalla.
Hannuksen ym. (1999, s. 56) mukaan oikeaa tapaa ryhmitellä kilpailustrategiaa ei ole. Kol
men geneerisen strategian mallit tuntuvat liian yksinkertaistavilta, sillä osaamisen ajan ympä
ristössä yrityksen tulisi olla hyvä useammassa ulottuvuudessa yhtä aikaa. Yrityksen markki
naosuuteen ja kannattavuuteen vaikuttaa ratkaisevimmin se, miten asiakas kokee yrityksen
auttavan häntä saavuttamaan tavoitteensa kilpailijoihin verrattuna (Saliba, Fisher, 2000, s. 7378).
Jos yritys päättää valita erilaistamistekijäksi jonkin kolmesta geneerisestä strategiasta, se tar
koittaa samalla tuotannon yhdenmukaistamista kilpailustrategialähtöiseksi: kilpailustrategian
määrittelyn jälkeen tuotannolle ja siihen yhteydessä oleville funktioille laaditaan kriteerit,
miten niiden tulee kehittyä, organisoitua ja johtaa tukeakseen kilpailustrategiaa. Hussey
(1999, s. 178-187) lainaa Hayesin (1988) neliportaista mallia yrityksen kehittymisestä
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”maailmanluokan” tuottajaksi kilpailustrategian avulla: ensimmäisellä portaalla yritys kykynee valmistamaan hyviä tuotteita, on määritelmän mukaan ns. sisäisesti neutraali (internally
neutral). Toisella portaalla saavutetaan pääkilpailija laatustandardissa, pysytään mukana toi
mialan kilpailussa käyttämällä samoja materiaaleja ja tuotantotekniikoita kuin kilpailija. Täl
löin yritys on ulkoisesti neutraali (externally neutral). Kolmannella portaalla päätökset sido
taan erityiseen kilpailustrategiaan, jolloin ei enää matkita kilpailijan tuotetaijontaa: yritys on
sisäisesti ”kantava” (internally supportive). Neljännellä portaalla yritys on saavuttanut ulkoi
sesti ”kantavan” vaiheen (externally supportive), jolloin toiminnot sujuvat kilpailijoita pa
remmin ja päärooli on kokonaisuuden hallinnassa. Jotta kyetään ”maailmanluokan” kriteerit
täyttävän erilaistamisstrategian toteuttamiseen, johtamistyylin tulisi olla perinteisen alhaaltaylös -tyylin sijaan ylhäältä-alas, sillä insinöörit, tuotantosuunnittelijat, IT-asiantuntijat ym.
tarvitsevat johdon panosta (input) kyetäkseen toimimaan kilpailustrategialähtöisesti.
Ylikosken mukaan asiakaskeskeisyys ja -tyytyväisyys on tuottavuuden edellytys; se vaikuttaa
pitkän aikavälin kannattavuuteen ja kasvuun. Asiakkaiden tyytyväisyyden yhteyttä tuloksiin
pystytään nykyään mittaamaan entistä paremmin. Pelkkä asiakkaan saaminen ei enää riitä,
vaan tavoitteena olisi saada asiakas entistä uskollisemmaksi. Asiakkaiden tarpeet tulisi huo
mioida niin palveluja/tuotteita suunniteltaessa kuin niiden toimittamisessa asiakkaille. Tekni
sestä ylivoimaisuudesta on hyötyä vain silloin, jos toteutukset vastaavat asiakkaiden todellisia
tarpeita (Ylikoski, 1997, s. 9-10). Menestystekijöiden määrittämiseksi on tärkeää analysoida
nimenomaan asiakkaiden arvoja kohderyhmissä eikä organisaation omia käsityksiä asiak
kaista (Olve ym. 1998, s. 59-60).

Asiakaskeskeisyys voidaan mieltää toimintaa ohjaavana ajattelutapana; toiminnan lähtökohta
na olisi asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. Organisaation tavoitteet tulisi määritellä kar
toittamalla asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeet ja pyrkimällä tyydyttämään nämä tarpeet te
hokkaammin ja tuloksellisemmin kuin kilpailijat. Kilpailijoista tulisi erottua (Ylikoski, s. 2326).
Asiakaskeskeisyyden edellytyksenä on
1)

Informaatio asiakkaiden tarpeista ja ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä.

2)
Koko organisaation vastuukanto asiakkaiden tarpeista ja reagoiminen tarpeita koske
vaan informaatioon (Kohli & Jaworski, 1990)
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3)
Toimintojen ja osastojen välinen koordinoitu päätöksenteko sekä niihin sitoutuminen.
Sitoutumista voidaan lisätä osallistamalla henkilöstöä suunnitteluun (Shapiro, 1998). Ihantee
na olisi, että asiakaskeskeisyys ei ilmenisi yksittäisinä toimintoina, vaan toimintoja koskevana
prosessien sarjana. Tämä alue on hyvin konfliktiherkkää (Lovelock, C, 1992).
4)
Asiakaskeskeisyyden toteuttamisessa organisaation tulisi valita ne keinot, joilla se voi
parhaiten hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan ja resurssejaan (Houston F, 1986)
5)
Kilpailun merkitys pitäisi kyetä ymmärtämään, jotta asiakaskeskeisyys voisi toteutua.
Kilpailijoita ei tulisi aliarvioida, lisäksi asiakkaiden tarpeita tulisi tarkastella kilpailevien
tuotteiden kehitystä, teknologian kehitystä ja markkinointiympäristöä vasten (Payne, 1993,
218-219) (Ylikoski 1997, s. 27-29 ).
Jos yritys valitsee asiakassuhteeseen tähtäävän strategian, sitä kutsutaan markkinoinnin ter
millä asiakassuhdemarkkinointi, joka on asiakasläheisyyden kehittynein muoto. Sen ytimen
muodostaa asiakaslähtöinen toimintatapa, mutta se edellyttää myös konkreettisia päätöksiä
tuote-ja toimintajärjestelmätasolla. Suuriin ja pitkäikäisiin asiakassuhteisiin tähtäävä markki
nointi perustuu yleensä ennalta laadittuun priorisointiin. Asiakassuhteen solmimisen jälkeen
asiakastyötä pyritään ohjaamaan asiakaskohtaisella strategialla ja toimintasuunnitelmalla:
luodaan monta tapaa olla yhteydessä asiakkaaseen. Tällöin asiakaspalautteetkin ovat kehityskeskustelutyyppisiä rutiinikyselyiden sijaa. Luonnollisesti asiakassuhdemarkkinointi edellyt
tää jatkuviin ja syvällisiin asiakassuhteisiin kykenevän henkilöstön valintaa ja osaamisen ke
hittämistä asiakkaan tarpeiden mukaan (Sipilä, 1998, s. 159-160). Tämä olisi huomioitava
mittausjärjestelmän kehittämisessä miettimällä erityisen tarkasti ulkoiset mittarit.

Smithin (2000a, s. 41) mukaan BSC:n asiakasnäkökulman tulisi sisältää asiakkaan tarpeiden
analyysit, valitut asiakas- ja markkinasegmentit sekä asiakkaan arvojen mittaamisen. Horovvitzin (1999, s. 63-68) mukaan kattava mittausjärjestelmä indikoi
•

tuotteen/palvelun parasta ominaisuusyhdistelmää vaihtoehtoanalyysin avulla

•

asiakkaiden odotuksia tuotteelta haastattelujen tai asiakasvalitusten perusteella

•

yrityksen kykyä toteuttaa omat norminsa toimitusten viivästymisien tai virhemäärien pe
rusteella

•

asiakkaiden arviota yrityksen taijoamista tuotteista ja palveluista asiakastyytyväisyystut
kimuksien avulla

Esimerkkeinä asiakasnäkökulman mittareista on Kaplanin ja Nortonin mukaan markkina
osuus, asiakastyytyväisyys- ja uskollisuusindeksi, toimitusten täsmällisyys, kustannuk
set/asiakas ja reklamaatioiden lukumäärä. Tärkeää on havaita asiakkaiden toimintatapojen ja
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arvioiden muutokset aikaisessa vaiheessa jatkuvalla seurannalla ja reagoida muutoksiin mah
dollisimman pian (Kaplan, Norton, 1996a, s. 85).

Yleisesti voidaan johtaa seuraavat syy-seuraussuhteet tasapainotettua mittaristoa suunnitelta
essa: asiakkaan arvostamat, laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä täsmälliset toimitukset johta
vat asiakastyytyväisyyteen. Joustavuuden komponenttina voidaan pitää asiakkaan odotuksia
ja vaatimuksia toimitusajan suhteen sekä kykyä nopeisiin sisäisten prosessien läpimenoaikoihin. Tehokkuuteen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa minimoimalla läpimenoaikoja ja hu
kasta aiheutuvia kustannuksia (Hannus, 1994, s. 88, Lynch & Cross 1995, s. 79, 82).

Viestimisen ja imagon yhteys asiakkaan yrityskuvan syntymiseen on merkittävää. Koska lii
ketoiminta on monen osapuolen yhteistyötä, yrityksen maine on liiketoiminta- ja työyhteisöis
sä yksi menestyksen ulottuvuus. Luotettavana pidettyjä arvostettu yritys saa helpommin
käyttöönsä korkeatasoisia resursseja ja löytää uusia yhteistyötahoja. Pääoman tuoton ja yri
tyksen maineen välillä on havaittu olevan kausaalisuhde (Räsänen, 1997, s. 162-163).

Jos organisaatio tähtää asiakkaidensa tarpeiden tyydyttämiseen pitkällä aikavälillä (esim. ym
päristö ja työturvallisuus), se on askeleen pidemmällä kuin pelkkä asiakaskeskeisyys edellyt
tää. Tällöin puhutaan asiakaskeskeisen markkinoinnin jalostuneemmasta muodosta, yhteiskuntakeskeisestä markkinoinnista (Ylikoski, 1997, s. 27-29) tai liiketoiminnan kestävästä ke
hittämisestä (Räsänen, 1997, s. 169).

3.5.3

Sisäiset prosessit -näkökulma

Sisäisten prosessien näkökulma
Perustan
Asiakkaiden saaman
luominen
arvon kasvattaminen
asiakashallintainnovaatioilla
prosesseilla

Operatiivinen
tehokkuus operaatioihin
ja logistiikkaan liittyvillä
prosesseilla

Yrityskansalaisuuden
korostaminen ympäris
tön- ja työsuojeluprosesseilla
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Taloudelliseen -ja asiakasnäkökulmaan määritettyjen tavoitteiden jälkeen voidaan määritellä
organisaation ratkaisevan tärkeät perustoiminnot sisäiseen näkökulmaan. Nämä jakautuvat
neljään pääosaan:
1.

Uudet tuotteet ja palvelut, uudet markkinat, uudet asiakassegmentit.

2.

Asiakkaan saaman arvon kasvattaminen syventämällä asiakassuhdetta.

3.

Operatiivisen tehokkuuden parantaminen taijoiluketjun ja sisäisten prosessien parem

malla hallinnalla, resurssien ja kapasiteetin kustannustehokkuudella sekä laadun ja läpi
menoaikojen parantamisella.
4.

Yrityskansalaisuus edellyttää ympäristöhaittojen ja työtapaturmien vähentämistä sa

malla kuin se lisää operatiivista tehokkuutta vähentämällä mm. sairauspoissaoloja (Kaplan,
Norton 2000c, s. 44-45).

Smithin (2000, s. 41) mukaan sisäiset prosessit -näkökulman tulisi sisältää arvoketjuanalyysin, olemassa olevien prosessien parantamisen ja tulevaisuuden vaatimusten tunnistamisen.
Asiakkuuksien hallinnan tavoitteena on strateginen oppimisprosessi, jonka avulla määrätietoi
sesti kehitetään yrityksen kykyä synnyttää, kehittää ja puolustaa asiakkuuksia tavalla, joka
maksimoi asiakkuuksien elinkaariarvon. Asiakkuuden hallitsemiseksi on tärkeää määrittää,
kuka on asiakas, mikä on asiakkaan kokemusprosessi ja mitä kanavia pitkin asiakas on yrityk
seen yhteydessä (Kokko 2001, s. 7-13).

3.5.4 Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
Oppimisen ja kehittymisen näkökulma________

Työntekijöiden osaamisalueet |

Teknologia

| Yrityskulttuuri

Kaplan ja Norton pitävät Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulmaa koko Balanced Scorecard -järjestelmän tärkeimpänä osana (yritystalous, 5/1997). Andersen Business Consulting
Oy:ssä toteutetun tutkimuksen mukaan yrityksissä koetaan hankalana strategisten työntekijätavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen (Pere, 1999). Henkilöstö/oppiminen näkökul
massa tarkkojen arvojen mittaaminen ei ole mitenkään tärkeää. Olennaisempaa on pystyä li
säämään ymmärrystä henkisestä pääomasta ja arvioida, missä asioissa yritys kehittyy oikeaan
suuntaan. Mallin tärkeys korostuu viestittäessä henkilöstölle ja muille sidosryhmille henkisen
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pääoman tärkeydestä, kehittämisestä ja tehokkaasta hyödyntämisestä (Liukkonen, 1997, s. 7983).

Lindström on määritellyt organisaation kehittämisen osa-alueiksi tehokkuuden, toiminnan
laadun, osaamisen, ammattitaidon sekä hyvinvoinnin ja terveyden. Näiden osa-alueiden ke
hittäminen edellyttää yksilöiltä jatkuvaa oppimista ja koko organisaation kehittymistä oppi
vaksi organisaatioksi (Kauhanen, 2000, s. 28). Oppimista tapahtuu, kun ihmiset paneutuvat
monimutkaisiin hankkeisiin ja alkavat miettiä sitä, millä tavoin he toimivat (Zemke, 2000, s.
12-17). Monipuoliset ja vaihtuvat tehtävät antavat mahdollisuuden uuden oppimiseen, sillä
haasteet stimuloivat aivoja (Spiik, 1999, s. 116). Henkilöstön osaamisen ja voimavarojen li
sääminen johtaa nopeammin tuloksiin kuin laiteinvestoinnit (Liukkonen, 1997, s. 36), vaikka
kin yleensä koetaan luontevampana investoida teknologiaan kuin oppivaan organisaatioon
(Zemke, s. 13-17).

Caplan ja Kelley (Lewis, 1998, s. 126) raportoivat (artikkelissaan HBR:ssä) tutkimustaan te
hokkuuden muodostumisesta AT&T:ssa työskentelevien insinöörien parisssa: miksi toiset oli
vat tehokkaampia kuin toiset? Syyksi selvisi kehittyneet ihmissuhteet. Ne, joiden suhde mui
hin työntekijöihin oli hyvä, löysivät ongelman kohdatessaan pian ratkaisun suhdeverkoston
avulla. Ne, jotka olivat hitaita kysymään, olivat tehottomia. Myös Liukkosen mukaan (1997,
s. 186-187) mukaan pysyvien ja hyvien ihmissuhteiden merkitys on edullista yrityksen tuloskehitykselle ja toimintakyvylle. Huomion kiinnittäminen asiaan on merkityksellistä siksi, että
tutkimuksien mukaan suurin osa nykyajan tiimeistä on tuottamattomia (Caplan, Kelley, 1998,
Lewis, 1998, s. 126). Koska tiimityö on välttämätöntä projektien läpiviennissä, olisi tärkeää
kehittää tehokkuutta eli oikeiden asioiden tekemistä oikealla tavalla (em., s. 132).

Smithin mukaan oppiminen ja kasvu -näkökulman tulisi rakentua osaamisalueista, joiden
avulla voidaan toteuttaa innovaatiot ja arvoa luovat (value-creating) strategiat (Smith, 2000b,
s. 41). Jokaisen organisaation tulisi olla tietoinen, mistä sen innovaatiot tulevat: tavallisesti si
säisesti (työvoimalta) tai ulkoisesti (asiakkailta tai alihankkijoilta). Innovaatioprosessin voi
daan ajatella käsittävän neljä vaihetta:
•

Omaksuminen - tunnistetaan muutostarve, vaikkakin epävarmuudella

•

Valmistautuminen - harjoitellaan/konsultoidaan/kerätään dataa
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•

Toimeenpannaan - esitellään innovaatio ja arvioidaan sen vaikutus

•

Rutinisoidaan - hyväksytään uudet tavat normina

(Smith, 2000a, s. 42)

Lewiksen (1998, s. 121-122) mukaan innovointikyky on vahva kilpailuetu. Jotta tiimit kykeni
sivät olemaan innovatiivisia, yrityksen ilmapiirin täytyisi olla sitä tukeva: työnteon tulisi olla
hauskaa (fim). Humoristiset konsultit, yrityshuumori ja pelit voivat motivoida ihmisiä, muo
kata vahvempia liitoksia ihmisten välille ja lievittää stressiä. Jos ihmiset ovat sulkeutuneita ja
vanhoihin paradigmoihin lujasti tarttuvia, uusilla ideoilla on taipumus murskaantua jo niin
pian kuin ne ovat esiintyneet. Toinen asia, joka vaikuttaa innovatiivisuuteen, on ihmisten ha
lukkuus dokumentoida (listen) uudet ideat.

Nykyajan organisaatiot ovat lisääntyvässä määrin alkaneet kiinnittää huomioita kulttuuriinsa.
On nimittäin havaittu, että kulttuuri on avaintekijä (key driver) organisaation suorituskyvyn
tasossa. Kulttuuri on tärkein ulottuvuus luotaessa innovatiivista ympäristöä. ”Oikeaan” orga
nisaatiokulttuuriin liittyy Smithin mukaan (2000b, s. 41)
•

Johtamistyyli, johon kuuluu selvä kommunikointi

•

Ylimmän johdon sitoutuminen yhdenmukaisiin strategioihin

•

Kannusteiden yhdenmukaisuus valittujen ohjelmien (program) päämääriin

•

Yrityksen ja erehdyksen tunnustaminen ja virheistä oppiminen

•

Visionäärinen johtajuus -selvästi ilmaistut tulevaisuuden suunnat

•

Sanojen takana seisominen -ei ristiriitaa sanojen ja tekojen kanssa

•

Työntekijöiden valtuutus

Bollinsin ja Robertsin (1998, s. 193) mukaan kyky mitata kulttuuria helpottaisi johtajia ym
märtämään ja hallitsemaan kulttuurinsa ja organisaationsa paremmin. Kulttuurin näkökulma
strategian toimeenpanoon liittyy ensinnäkin siihen, miten ihmiset ymmärtävät strategian si
sällön, mutta myös siihen, mikä saa heidät toteuttamaan sen käytännössä. Pelkkä strategian
ymmärtäminen ei vielä riitä, vaan jokaisen organisaation jäsenen on voitava hyväksyä saa
mansa viesti. Hyväksyminenkään ei riitä, ellei henkilöllä ole riittäviä valmiuksia: muutoksen
edellyttämiä tietoja ja taitoja. Näiden ominaisuuksien avulla henkilö kykenee muuttamaan
strategian ”lihaksi” eli muuttamaan toimintatapojaan käytännössä (Mantere, 2000, s. 28).
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Ihmisten työtyytyväisyyttä lisäävät vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä, työn sisällön
mielekkyys, tuloksellisuus, positiivinen palaute, taidokas johtaminen, sopiva palkkaus ja kan
nustus sekä kehittymismahdollisuudet (Kauhanen, 1997). Motivoitunut työntekijä on yleensä
tuottava. Motivaatio syntyy vastuun jakamisesta, luottamuksen osoittamisesta, arvostuksesta
ja jatkuvasta palautteesta. Motivoitunut työntekijä kantaa vastuuta työnsä ja työympäristönsä
kehittämisestä. Motivaatioon lisäämiseen pyrittäessä tärkeätä on yhteenkuuluvuuden tunteen
luominen (Sosiaali- ja terveysministeriö, s. 10-14) sekä pyrkimys yksilön ja organisaation ar
vojen yhdenmukaistamiseen (Grönfors, s. 41).

Fyysisten työolojen kehittäminen on tärkeätä työn tuottavuuden kannalta, sillä häiriöt tuotan
nossa vähentävät tapaturmia, sairastumisia, tuotannon katkoja ja kustannuksia. Sopivan tur
vallisuustason määrittäminen vaatii koko henkilöstön yhteistyötä. Sairauspoissaolojen lisään
tyminen voi olla oire organisaatiossa olevasta ongelmasta. Työolojen kehittämisessä ensisijai
sen tärkeää on työympäristön kehittämisen avulla saada työntekijät viihtymään työssään (So
siaali- ja terveysministeriö, s. 10-14, s. 42)

Vaihtuvuuslukujen ja -kustannusten perusteella voidaan tehdä ratkaisuja pitkän aikavälin hen
kilöstösuunnittelun pohjaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjassaan Työolot ja taloudel
linen ajattelu käyttänyt vaihtuvuusprosentin laskemiseksi kaavaa: (lähteneiden henkilöiden
lkm + uusien työntekijöiden lkm/2* henkilöstön määrä keskimäärin)* 100% (Sosiaali- ja ter
veysministeriö, 1998, s. 64).

Vaikka strategian toimeenpanoa tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta, myös rakenteet ja
järjestelmät ovat tärkeitä. Rakenteelliset toimenpiteet tulkitaan yleensä strategisina tahdonil
maisuina: mm. palkitsemisjärjestelmän muokkaaminen strategiaa palvelemaan sekä strategian
ottaminen osaksi tavoite- ja kehityskeskusteluja (Mantere, 2000, s. 26-29).

Tietotekniikan avulla on mahdollista koota, järjestää ja manipuloida informaatiota. IT-välineet
antavat mahdollisuuden tehdä aikaisemmat asiat entistä paremmin. Niiden avulla voidaan li
sätä kilpailukykyä ja saada etumatkaa kilpailijoihin keräämällä ja analysoimalla asiakastieto-
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kantoja (Kokko, 2001, s. 7-13). ГГ -järjestelmien rooli voidaan nähdä laajemminkin: ne ovat
muuttaneet business- ja johtamiskonsepteja (Drucker, 1995, s. 1-2).

3.5.5 Yhteenveto: strategiakartan elementit

Strategiakartta -elementit
Taloudellinen näkökulma
Kartan laatiminen aloitetaan tästä lohkosta. Määritellään selkeä visio,
esim. "Alan parhaan kannattavuuden saavuttaminen"
Lohko jaetaan kahteen osaan: tuottojen kasvu ja tuottavuus.
Tuottojen kasvua haetaan uusilla tuotteilla uusilta markkinoilta ja uusilta asiakkailta
sekä nykyisten asiakkaiden saamaa arvoa kasvattamalla.
Tavoitteena voisi olla vaikkapa "Rakennuksen koko elinkaari hallintaan".
Tuottavuusstrategia sisältää yrityksen kustannusrakenteen kohentamisen ja
resurssien käytön tehostamisen.
Näkökulmaan määritellään selkeä taloudellinen tavoite, esim. keskim.myyntikatteen tulee
lisääntyä 1,2% vuodessa kolmen vuoden aikana
(Tähän siis tulisi päästä määriteltyjen tuotto- ja tuottavuusstrategioiden avulla).__________
Asiakasnäkökulma
Tähän näkökulmaan tulisi määritellä tuotteiden ja palvelujen ainutlaatuinen
ominaisuuksien yhdistelmä, asiakassuhteen laatu ja yrityksen imago
asiakkaalle arvoa tuottavan differointiperusteen (arvoväittämän) avulla
10peratiivinen tehokkuus
2) asiakasläheisyys
3) tuotejohtajuus
Joku näistä tulisi määritellä syy-seuraus -suhde -ketjun tueksi, sillä tämä auttaa kytkemään sisäiset
prosessit asiakkaiden arvostamiin tuloksiin (tärkein strategian kehittämisen yksittäinen vaihe)
Rakennusliikkeessä vain yhden valitseminen on todennäköisesti hankalaa, sillä erään johtajan mukaan
""Suhteessa kilpailijoihin meidän täytyy kehittää paremmin, jotta me pystymme asiakasfokusointia
harrastamaan."_________________________________________________
Sisäiset prosessit -näkökulma
Tämä näkökulma määrittelee neljänlaiset toiminnot:
1) Uusien tuotteiden luominen
2) Nykyisten asiakkaiden arvon syventäminen
3) Operatiivinen tehokkuus
4) Yrityskansalaisuus (kuten työturvallisuus ja ympäristö)________________________________
Henkilöstö/oppiminen -näkökulma
Tämä näkökulma määrittelee ydinosaamisalueet ja taidot, yrityskulttuurin ja tekniikat, joita
strategian tueksi tarvitaan
Kunkin näkökulman tulisi sisältää strategian toteutumiseen liittyviä elementtejä edellä mainitulla tavalla.
Samoin mittariston tulisi olla kattava kuvaus em. asioista.
Asiat linkitetään toisiinsa syy-seuraussuhde -ketjun avulla.______________________________ ______

Kuvio 5: Yhteenveto strategiakartan elementeistä
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Strategiakartta perustuu syy-seuraussuhdeketjuun, esim.
•

Osaavat ja sitoutuneet ihmiset voivat aikaansaada korkealaatuisen tuotannon ja ja pal

velun. He ovat avainasemassa asiakkaan kokeman arvon muodostumisessa. Jos ihmiset, jotka
ovat suorassa yhteydessä asiakkaaseen, ovat sitoutuneita, sillä on suora syy-seuraussuhde asi
akkaan tyytyväisyyteen.
•

Osaaminen ja sitoutuminen ovat merkityksellisiä myös liiketoimintaprosessien suori

tuskyvyn kannalta. Täsmälliset, virheettömät ja joustavat prosessit varmistavat arvon asiak
kaalle ja samalla kustannustehokkuuden.
•

Sitoutuneet ja osaavat ihmiset liittyneenä tehokkaisiin tuote- ja palvelukehitysproses-

seihin varmistavat yrityksen uudistumisen. Tuloksena on yhä uusia tuotteita ja palvelukon
septeja.
•

Yrityksen tavoitteena on hyvä kannattavuus. Asiakkaan kokema korkea arvo taas

johtaa asiakasuskollisuuteen ja sitä kautta hyvään asiakas- ja markkinaosuuteen. Yhdessä
kustannustehokkuuden kanssa tämä takaa lyhyen aikavälin kannattavuuden.
•

Yrityksen uudistumiskyky varmistaa menestymisen pitkällä aikavälillä. Lyhyen aika

välin kannattavuus ja usko uudistumiskykyyn johtavat edelleen hyvään omistaja-arvoon
(Hannus, Lindroos, Seppänen, 1999, s. 88).

3.6

Strategian kommunikointi

Monissa organisaatioissa on havaittu, että strategian syvällinen sisäistäminen on eräs tär
keimmistä menestystekijöistä (Kaplan, Norton, 2000a, s. 215-218). Osaavat johtajat ymmär
tävät, miten strategia muodostuu, kuinka ihmiset käyttäytyvät organisaatiossa ja kuinka ih
misten potentiaali saadaan yrityksen käyttöön. Johtajuuden ja päämäärien puuttuminen johtaa
yksilöiden oman edun tavoitteluun ja itseriittoisuuteen välittämättä organisaation tavoitteista
(Simons, 1995, s. 29-31). Kaplanin ja Nortonin mukaan tutkimukset osoittavat, että vain 5%
ihmisistä ymmärtää organisaationsa strategiat. Strategisesti fokusoituneen organisaation muo
dostumisen edellytyksenä on, että työntekijät ymmärtävät strategian ja myötävaikuttavat jo
kapäiväisellä työllään sen menestykseksi. Tätä ei toteuteta ylhäältä-alas -johtamistyylin
avulla, vaan ylhäältä-alas -kommunikaatiovirran avulla. Toimeenpanevan johdon tulisi yh
dessä ylimmän johdon kanssa kommunikoida ja kouluttaa uusi strategia organisaation jäse-
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nille (Kaplan, Norton, 2000a, s. 215-218). Viestintä on olennainen osa strategian toimeenpa
noa. Viestin on luotava organisaatiossa jonkinasteinen jaettu ymmärrys strategian merkityk
sestä (Mantere, 2000, s. 226-29).

Strategian viestimistä voi verrata uuden tuotteen lanseeraukseen. Sen kommunikoiminen voisi
alkaa koulutuksella, jonka päätteeksi testataan, onko strategia ymmärretty. Sitten tulisi var
mistaa, että ihmiset uskovat strategian olevan toteutettavissa. Lopuksi määritellään, ketkä ovat
mielipidevaikuttajia, jotka tiedottavat ja opettavat muille, miten strategia toteutuu. Näitä kaik
kia vaiheita on mahdollista mitata, kuten markkinatutkimuksissakin mitataan asiakkaan tun
temuksia tuotelanseerauksen yhteydessä. Niiden toteuttaminen tulisi myös nähdä yhtä tärkeä
nä kuin myynninedistäminen. Mitattaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä ihmiset ovat
sisäistäneet eikä siihen, mitä on toimenpiteitä on tehty (Kaplan, Norton, 2000a, s. 215-218).
Lähtökohtana strategian viestimisessä on, että johtajat oivaltavat sen kommunikaatioongelmaksi eikä tiedonkulun pulmaksi. Kun muutosvauhti toimintaympäristössä on kova, or
ganisaation jäsenillä tulisi olla älykkyyttä spontaanien päätösten tekemiseen. Mutta miten voi
toimia spontaanisti yrityksen päämäärien puolesta, ellei strategia ole korvien välissä? Muu
tosvauhti aiheuttaa myös vastuun lisääntymistä, mutta miten voi ottaa oikealla tavalla vastuu
ta, ellei ymmärrä strategiaa? (Kokko, 1999, s. 5-10).

Kriittinen kysymys strategian viestimisessä on yhdenmukaisuuden saavuttaminen hierarkkis
ten- tai osasto- ja tiimirajojen yli (Kokko, 1999, s. 5-10). Organisaatiot perinteisesti muodos
tuvat funktioista, joista jokaisella on oma osaamisensa, kielensä ja kulttuurinsa. Funktioiden
väliset rajat saattavat muodostaa kuitenkin esteen strategian toteuttamiselle; useimmissa or
ganisaatioissa on ongelmia kommunikoida ja koordinoida toimintaa näiden rajojen yli. Strate
gisesti fokusoituneessa organisaatiossa nämä rajat halutaan rikkoa. Jotta organisaatio olisi
enemmän kuin osiensa summa, yksittäiset strategiat tulisi linkittää ja integroida toisiinsa. Uu
den organisaatiomallin luominen ei ole tarpeellista, mutta liiketoimintayksiköt ja palvelut pi
täisi pyrkiä linkittämään BSC -mittariston avulla yhteisillä teemoilla ja tavoitteilla. Ylimmällä
organisaatiotasolla tulisi määritellä asiat, jotka luovat synergiaa ja takaavat, että nämä linkit
todella toimivat - tehtävä - joka on helpommin sanottu kuin tehty (Kaplan, Norton, 2000a,
s.11-12).
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Joissakin yhteyksissä on pelätty, että liiallinen viestintä saattaisi strategian kilpailijoiden
ulottuville. Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin henkilöstön tietoisuuden lisääminen strategisista
päämääristä ja keinoista niihin pääsemiseksi. Mittariston avulla ihmisille on mahdollista
opettaa liiketoiminnan avainasiat (kuten asiakassegmentit, muuttuvat kustannukset tms.), joi
hin panostamalla suorituskyky paranee (Kaplan, Norton, 2000a, s. 215-232).

Strategian viestimiseksi valitaan sopivat keinot, esim.:

•

Jaetaan lehtisiä tai esitteitä ja pidetään ”kansankokous”

•

Varataan oma ilmoitustaulu tasapainotetun mittariston asioille ja kuukausittaisil
le/neljännesvuosittaisille tuloksille

•

Kerrataan kaiken mahdollisen koulutuksen yhteydessä, kuinka tavoitteet on saavutettu,
mitä aloitteiden pohjalta on käynnistetty ja kuinka uusi mittaristo toimii

•

Viestitään intranetin, äänen ja videon avulla paitsi yleiset tavoitteet, myös yksilölliset ta
voitteet, mittarit ja organisaatiosta nousseet aloitteet.

Näissä yhteyksissä rohkaistaan henkilöstöä keskustelemaan mittareista ja esittämään ehdotuk
sia, kuinka tavoitteet saavutetaan tai ylitetään (Kaplan, Norton, 2000c, s. 218-219 ja 1996b, s.
42-53).

Tutkimusten mukaan yrityksissä käytetään paljon aikaa budjettien ja operatiivisten suunni
telmien laatimiseen. Sen sijaan strategisia keskusteluja käydään vähemmän kuin tun
ti/kuukausi. Onko ihme, että strategian toteutuminen tällöin epäonnistuu? Menestykselliset
BSC -yritykset yhdistävät johtamisprosesseissaan operatiivisen eli taloudellisen suunnittelun
(budjetoinnin) sekä kuukausittaisen (tai neljännesvuosittaisen) strategisen tilannearvioinninsaumattomaksi ja jatkuvaksi prosessiksi (Kaplan, Norton 2000a, s. 18).
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1. MUUTOSPROSESSIN
KÄYNNISTÄMINEN
YLIMMÄN JOHDON
TOIMESTA
•Käynnistäminen

5. STRATEGIAN
JATKUVA
MUUTOS
•Budjetin ja strategian
linkitys
•Analyysi-ja tietojäijestelmät
•Strategiasta oppiminen

3. ORGANISAATION
YHDENMUKAISTAMINEN
STRATEGIAN KANSSA

4. STRATEGIAN
TEKEMINEN OSAKSI
JOKAISEN TYÖTÄ

•Yrityksen rooli
•Yksiköiden välinen
synergia
•Alihankkijoiden ja
tulosyksiköiden välinen synergia

•Strategiset kyvykkyydet
•Henkilökohtaiset
tuloskortit
•palkitsemisjäijestelmät

Kuvio 6: Balanced Scorecardin rooli muutoksen johtamisessa (Kaplan, Norton, 2000a, s. 9).

44(90)

4

NCC FINLAND OY

4.1

Kohdeyritys

NCC AB on pohjoismaiden suurimpia rakennusyrityksiä ja se on julkisesti noteerattu. Sen
liikevaihto on runsaat 37,5 miljardia Ruotsin kruunua ja se työllistää noin 24.000 henkeä.
Yritys on jaettu kuuteen liiketoiminta-alueeseen: insinöörirakentaminen, talonrakentaminen,
asuntorakentaminen, teollisuus, kiinteistöliiketoiminta ja sijoitustoiminta. NCC Ab:n tytär
yrityksiä on Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Puolassa ja Suomessa.

Armas Puolimatka perusti rakennusliikkeen vuonna 1947. Myöhemmin hänen perustamansa
yhtiön omistus vaihtui. Vuodesta 1985 yrityksen omisti Hankkija, sittemmin Novera - Yhty
mä. Vuodesta 1992 omistaja oli KOP (Merita Pankki), jolta NCC Ab osti yrityksen vuonna
1995. Vuoden 1996 alusta yrityksen nimenä oli NCC Puolimatka Oy ja 1.10.1999 nimi
muuttui NCC Finland Oy:ksi (NCC:n intranet).

Uutena toimitusjohtajana aloitti Timo U. Korhonen elokuun alusta 2001, kun aikaisempi
toimitusjohtaja Matti Haapala kutsuttiin NCC Ab:n Rakentamisliiketoiminta-alueen johta
jaksi Ruotsiin, pääkonttoriin, 1.7.2001 alkaen. Näin Haapalan vastuu liikevaihdolla mitattuna
kymmenkertaistui. Tiedotustilaisuudessa 23.4.2001 Haapala linjasi tulevaisuudensuunnitelmiaan kansainvälisen Rakentamisliiketoiminta-alueen johtajana aikomuksella jatkaa tulosjohtamismenetelmän soveltamista: asioille määritellään tavoitteet ja ne pyritään myös pitämään.

Matti Haapala aloitti työnsä NCC Finlandissa huhtikuun 1999 alussa. Vuosi oli hänen mu
kaansa kasvun ja kehittämisen aikaa. Yrityskulttuurin muutos aloitettiin kehittämällä yrityk
selle arvot ja selkeät tavoitteet. Voimavarat, kehitystyö ja koulutus suunnattiin palvelemaan
entistä selkeämmin asiakastyytyväisyyttä ja tuloksentekoa. Henkilöstölle järjestettiin vuoden
1999 aikana joukkuepäiviä, joissa selkiytettiin yrityksen strategioita ja suunniteltiin yksiköi
den toimintaa. Henkilöstön motivaatiota alettiin mittaamaan kerran vuodessa tehtävällä ilma
piiritutkimuksella (HKI, human kapital index), joka liittyy emoyhtiön Balanced Scorecard mittaukseen.

Suomen yksikön kannattavuus on ollut vuonna 2000 parempi kuin muissa maissa. NCC Fin
land Oy:n liikevaihto vuonna 2000 oli 3,5 miljardia markkaa nousten edellisvuodesta 649
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miljoonaa markkaa (2,9 mrd. mk vuonna 1999). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 157
miljoonaa markkaa nousten edellisvuodesta 67 miljoonaa markkaa (90 Mmk). Konsernin lii
kevoitto oli 175 (95) miljoonaa markkaa, joka on 5,0 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 21,3 (23,0) % ja oman pääoman tuotto 29,1 (31,3) % (näihin tunnuslukui
hin on vaikuttanut emosta siirretyt pääomat tonttivaraston kasvattamiseksi). Taseen loppu
summa oli tilikauden lopussa 2,1 (1,1) miljardia markkaa ja sen oma pääoma oli 475 (280)
miljoonaa markkaa. Tonttivarantoon sitoutunut pääoma kasvoi 130 Mmk ja oli vuoden lopus
sa 452 Mmk.

Vuoden 2001 tuloskehitys ei ole ollut toivotunlaista. Budjetoidun 140 miljoonan markan net
totulostavoitteen sijaan toteuma muodostunee 80 miljoonaan markkaan.
NCC Finland Oy:n liiketoiminta-alueita ovat kiinteistökehitys, asuntorakentaminen, talonra
kentaminen, insinöörirakentaminen, aluerakentaminen, vienti ja teollisuus. Rakennussuunnit
telusta vastaa Optiplan Oy. Vuoden 2001 alussa aloitti uusi liiketoiminta-alue Telecom, tieto
liikenneverkkojen, -tukiasemien ja mastojen rakentaja. Vuoden 2001 alusta talonrakentami
sen, aluerakentamisen, insinöörirakentamisen ja viennin toimialat on yhdistetty uudeksi NCC
rakentaminen liiketoiminta-alueeksi (case liiketoiminta-alue). Organisaatiomuutoksen myötä
myös raportointivastuut muuttuivat niin, että toimialat ovat yhtä muissa maissa toimivien
vastaavien toimialojen kanssa (horisontaalisesti), raportoivat suoraan Ruotsiin, ohi NCC Fin
land -konsernin. NCC Ab mittaa tytäryritystensä liiketoimia lähinnä sijoitetun pääoman
tuottoprosentilla ja nettotuloksella.

Henkilöstöä NCC Finland Oy:n palveluksessa oh tilikauden lopussa 2.436 (2.138) henkilöä,
joista työmaahenkilöstön osuus oli 82 % (77 %). Keski-ikä oli 41 vuotta, joka vastaa Suomen
yrityselämän keskitasoa. Merkityksellistä on, että 2/3 NCC:n henkilöstössä on ohut yrityksen
palveluksessa vähemmän kuin viisi vuotta. Tarkkaa vaihtuvuusprosenttia ei nykyisellä tieto
järjestelmällä pystytä laskemaan (kevät 2001), mutta henkilöstöpäällikön mukaan mainittu lu
ku ei tarkoita, että yrityksestä lähdettäisiin paljon pois. Henkilöstöosaston rooli on kehittynyt
viime vuosina asiantuntijaorganisaation suuntaan, sillä yrityksen keskeinen strategia on tällä
hetkehä kyvykkyyden lisääminen ja strategiset tavoitteet pyritään viemään operatiiviselle ta
solle henkilöstöosaston kautta.
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Kun NCC AB osti Puolimatkan Meritalta 1996, Puolimatka oli lähes täysin kapea-alainen kilpailu-urakointiyritys. Tällöin asiakkaat olivat kasvottomia, pääsääntöisesti institutionaalisia
rakentajia. Muutamassa vuodessa tilanne on muuttunut niin, että varsinaisia kilpailu-urakoita
on vain 35% koko toiminnasta. Arvoketjun muuttumista voisi kuvata kolmella palikalla, joista
keskimmäinen kuvaa rakennusurakkapalikkaa. Arvoketju on pitkittynyt niin, että vasemmalle
puolelle on tullut maanhankinta, markkinointi ja kehitystyö -palikka ja oikealle puolelle after
sales -palikka, jota tulevaisuudessa pyritään pidentämään yhä. Kun arvoketjussa ollaan edetty
kumpaankin suuntaan - sekä oikealle että vasemmalle - se merkitsee radikaalia liiketoiminnan
perusteiden muutosta lyhyessä ajassa. Perustajaurakointi on riskisempää kuin kilpailuurakointi, mutta onnistuessaan hyvin kannattavaa. Sen osuus NCC Finland Oy:n liikevaih
dosta v. 2000 oli 26%, yhteistoiminta- ja neuvottelu-urakoinnin osuus oli 32% ja projektin
johtourakoinnin osuus 7%. NCC Finland Oy:ssä pyritään lisäämään yhteistoiminta-, neuvot
telu- ja projektinjohtourakoinnin osuutta tuotemixistä tulevaisuudessa riskien hajauttamiseksi.

4.2

Tuote/palvelu -prosessit

NCC Finlandissa ei puhuta mielellään tuotteesta siinä mielessä kuin yrityselämässä yleensä,
vaan prosesseista. Näitä NCC:ssä on viisi: urakointi-, tarvelähtöinen toimitila-, kiinteistökehitys-, asuntorakentamis- ja asuntoprojektimyyntiprosessi. Urakoinnissa on kyse useimmiten
kilpailu-urakoinnista, joka toteutetaan asiakkaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kilpailu
kyky riippuu tuotannon tehokkuudesta ja kyvystä toteuttaa sopimuksen mukainen kohde ker
ralla valmiiksi halutun laadun mukaiseksi. Prosessi päättyy sovitun ajan mukaiseen luovutuk
seen käyttäjälle, tilaajalle tai rakennuttajalle. Vastuiden osalta prosessi jatkuu tämän jälkeen
kin ja lisäksi arvoketjua pyritään pidentämään jälkimarkkinointitoimenpiteiden avulla. Pelkän
hintakilpailun välttämiseksi asiakas pyritään löytämään mahdollisimman aikaisin, jotta muut
tekijät kuin hinta voisivat olla kilpailuvaltteina.

Tarvelähtöinen toimitilaprosessi on kokonaisvaltainen palvelu yritysten toimitilatarpeiden
tyydyttämiseksi. Sen asiakkaalle tuottama lisäarvo on asiakkaan toimitilatarpeen ratkaisemi
nen vaivattomasti, taloudellisesti ja riskittömästi hyödyntäen NCC:n asiakaskeskeistä toimin
tatapaa ja asiantuntemusta. Prosessi alkaa asiakkaan toimitilatarpeen tunnistamisesta sisältäen
asiakkaan tilatarpeen analysoinnin, ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelun ja asiakkaan hyväksy-
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män ratkaisun tuottamisen. Hankkeen alussa asiakkaan budjetin ja toiveiden perusteella ase
tetaan hankkeen tavoitteet ja laajuus sekä tehdään alustava ratkaisuehdotus. Hankkeen aikana
eri vaihtoehtoratkaisujen kustannusvaikutus selvitetään asiakkaalle. Tavoitebudjettia valvo
taan ja ohjataan hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kiinteistökehitysprosessin päämääränä on kannattava liiketoiminta kehittämällä hankittaville
maa-alueille toimitiloja ja kauppapaikkoja. Prosessin keskeiset osapuolet ovat tilatarpeessa
olevat vuokralaiset, tuotto-odotuksia asettavat kiinteistösijoittajat, rakennusyritys ja maaalueiden omistajat. Kaikkien osapuolien tulisi hyötyä toiminnasta. Prosessi alkaa markkinaarvioinneista, joiden perusteella tehdään päätös maa-alueen hankkimisesta. Prosessi päättyy
luovutukseen käyttäjälle ja kiinteistösijoittajille, mutta vastuiden lisäksi arvoketjua pyritään
pitkittämään jälkimarkkinointitoimenpiteiden osalta.

Asuntorakentamisprosesseja NCC:ssä on kaksi: asuntorakentamisprosessi pyrkii tuottamaan
korkealaatuisia asuntoja kuluttaja-asiakkaille mahdollisimman kannattavasti. Prosessi alkaa
markkina-arviolla sopivista maa-alueista. Prosessi päättyy asuntokaupassa määritellyn asun
non luovuttamiseen sovittuna ajankohtana ja jatkuu paitsi vastuiden, myös mahdollisten jälkimarkkinointitoimenpiteiden osalta. Toinen tapa rakentaa asuntoja on asuntoprojektimyynti,
joka tähtää oikeanlaatuisten ja tehokkaasti läpivietyjen asuntokohteiden tuottamiseen asuntoi
hin sijoittaville kiinte istö sijo ittaj ille tai rakennuttajille. Prosessi alkaa yhteydenpidolla asiak
kaaseen. Jos sopiva tontti ja kohde löydetään ja tavoitteista päästään yksimielisyyteen, asiak
kaan kanssa tehdään esisopimus, jonka pohjalta yrityksessä käynnistyy suunnittelu ja tuotan
non valmistelu. Projektimyyntiprosessi päättyy kohteen luovutukseen, vastuiden ja takuiden
hoitamisen lisäksi pyritään jälkimarkkinointitoimenpiteisiin (Laatu- ja ympäristöpäällikön
dokumentit).
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NCC Finland Oy:n prosessit:

RS -PROSESSI, asuntoja kuluttaja-asiakkaille
Asuntoprojektimyyntiprosessi
Kiinteistökehitysprosessi
Tarvelähtöinen toimitilaprosessi. D&B
Urakointiprosessi

Kuvio 7: NCC Finland Oy:n prosessit

Arvoketjun osasia pyritään NCCrssä tietyiltä osin tuotteistamaan eli konseptoimaan. Tarkoi
tuksena on palvella asiakkaita joustavammin jo suunnitteluvaiheessa sekä projektien aikana
tarjoamalla valmiita ”moduleita” sekä avustamalla asiakkaan päätöksentekoa joustavan kustannusinformaation muodossa. Tuotteistus -konsepteja on menestyksellisesti toteutettu mm.
Business Park -brandilla, EKO- ja pysäköintitalokonseptilla.

4.3

Projektiorganisaatio
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Rakennusliikkeen liiketoiminnan ytimen muodostavat rakennusprojektit, joista jokainen on
erilainen. Projektien organisaatiot rakennetaan ja rekrytoidaan tapauskohtaisesti; yksittäisessä
projektissa ei ole pahimmillaan yhtään sellaista ihmistä, joka olisi aikaisemmin ollut yrityksen
palkkalistoilla. Lisäksi projektit ovat logistisesti haastavia, minkä vuoksi toiminnan ohjaus
vaatii järjestelmiltä ja ihmisiltä paljon. Rakennusprojekteja pitäisi hallita jokaiselle projektille
tehtyjen erillisten suunnitelmien, aikataulujen ja tavoitearvioiden perusteella. Projektien
suunnittelua leimaavat suuret alihankinta-asteet (hankintatoimen osuus on n. 70% kassavir
rasta).

Seurantajärjestelmien käytön projekteissa hoitavat yleensä nuoret ja innokkaat projektiinsinöörit. Kriittinen toiminto on ennustaminen, jonka perusteella suunnitellaan voimavarojen
käyttöä: ”jokaisen ennusteen takana on ihminen, toiset ovat välinpitämättömiä, toiset op
timistisia, toiset pessimistisiä ja toiset hyvin tai huonosti motivoituneita, niitä on joka
tyyppiä siinä takana.”

Hyvin tärkeä tekijä rakennusprojektin onnistumisen kannalta on henkilöstön eli projektitiimin
yhteishenki ja kyvykkyys sekä projektipäälliköiden johtamistaidot. Vaikkakin rakennuspro
jektit ovat erilaisia, yhdenmukaisuus - joka viestii yritystaustasta - tulisi pystyä toteuttamaan
esim. laatujärjestelmän perusteella.

Rakennusteollisuus on jälkisuhdanneala; suhdannevaihtelut koetaan viiveellä muihin toimi
aloihin verrattuna, sillä investointipäätöksiin perustuva kysyntä ei jousta lyhyellä aikavälillä.
Toimintaympäristön muuttuminen on kuitenkin nopeaa erityisesti teknologian kehittymisen,
kansainvälistymisen, kilpailun kiristymisen, asiakkaiden vaatimustason ja henkilöstön koulu
tustason lisääntymisen kautta.

4.4

Arvot, visio, strategiat

Arvot ovat NCC Finland Oy:ssä merkityksellisessä asemassa; niiden määrittelyyn voi kuka
tahansa yrityksen kanssa tekemisissä oleva helposti törmätä. Ne koostuvat neljästä lupauk
sesta:
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•

Teemme minkä lupaamme -Osaaminen

•

Olemme avoimia, taijoamme tietoa ja kuuntelemme asiakkaitamme - Asiakassuhteet

•

Rakennamme ympäristöä kunnioittaen -Vastuunotto

•

Etsimme ja tarjoamme yhä parempia ratkaisuja -Uudistuminen

”Arvojen merkitys korostuu. Sen näkee ihan käytännön toiminnoissa, arvoperusteisia
valintoja joutuu tekemään. Jos ne arvot ei ole mitenkään määritelty, niin se näkyy aina
kin huonona asiakastyytyväisyytenä. Siis sehän on juuri se perinteinen ajattelutapa, että
onko se raha, joka ratkaisee, siis lyhytnäköinen raha, rahan ansainta. Että jos siellä ar
vojen taustalla ei ole mitään muuta, niin aina tehdään lyhytnäköisesti, niin kuin nopeesti
rahaa - vähän aikaa - mutta ei pitkällä tähtäyksellä.”

NCC Finland Oy:ssä olisi vision mukaisesti pyrittävä jatkamaan sellaisella kasvu-uralla, että
• asema säilyisi yhtenä neljästä suuresta rakentajasta
• kannattavuus olisi rakennusliikkeiden parhaiden joukossa
• laatu olisi alan huippua samoin kuin asiakasystävällisyys ja palvelu
• ympäristöosaaminen lisääntyisi

ja strategian mukaisesti pyrittävä
• kokonaisuuksien hallintaan,
•joukkueiden kyvykkyyden lisäämiseen
• projektinjohto-osaamisen lisäämiseen
• kehittämään jatkuvasti henkilöstöä, hankintaa, tietotekniikkaa ja ympäristöosaamista

Visiolla, strategialla ja arvoilla on kullakin oma merkityksensä strategian toteuttamisen kan
nalta. Arvoperusta muodostaa ”tällaiset niin kuin rakentajan maahan lyödyt paalut. Sen
päälle rakentuu tällainen firman toiminta-ajatus ja missio. Ja sit’ seuraavaksi meillä on
tämä visio, joka ei ole mitenkään tarkka. Ja strategia alkaa tästä niinkö arvoperustasta,
että miten sinne visioon päästään. Strategian pitää olla selkeä. Se sojottaa suunnilleen
sinne suuntaan, että se visio toteutuu sitten joskus.”
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NCC Finland määrittelee itsensä eturivin rakentajaksi ja pyrkii jatkossakin olemaan neljän
johtavan rakennusyrityksen joukossa liikevaihdoltaan. Laatuun, palveluun sekä asiakas- ja
ympäristöystävällisyyteen pyritään panostamaan. Lisäksi asiakkaalle pyritään tarjoamaan suu
rempia kokonaisuuksia, ei ainoastaan kilpailu-urakointia, vaan rakennuksen koko elinkaaren
kattava palvelu. Tämä edellyttää osaamisen jatkuvaa lisäämistä projektinjohtamisessa, henki
löstön kyvykkyydessä, hankintatoimessa, ympäristöasioissa ja tietotekniikassa.

Yritysstrategia sisältää liikeideatasapaino -ajattelutavan, jonka mukaan jokaisella toimialalla
täytyy olla kolme-neljä aktiivista liikeideaa. Jokin niistä on suhdanteista riippuen pääliikeidea.
Silloin, kun suhdanteet muuttuvat ja tietyn asiakaskunnan kysyntä vähenee, tilalla tulisi olla
muita aktiivisia liikeideoita. Lähtökohtana on ajattelutapa, että kun on lama, valtio lisää rahan
määrää markkinoilla suunnaten sitä eritoten asunto-ja infrastruktuurirakentamiseen. NCC:llä
on tätä varten mm. insinöörirakentaminen. Tällä hetkellä (kevät 2001) insinöörirakentamisella
on lama, mutta talonrakentamisella on tuloksekas vaihe. Sitten esim. asfaltti -business on sta
biilia, teitä päällystetään joka kesä. Eri liikeideoiden välille pyritään löytämään suhdanteista
riippumaton tasapaino.

NCC Finland Oy:ssä on mietitty viime vuoden aikana yritystason (toimintostrategiaa) IT strategiaa, mutta selkeiden budjettien laatiminen on osoittautunut hankalaksi. Osaamisen ja
hankintatoimen tueksi NCC:ssä on kehitetty partnering- ja verkostoitumis -toimintoja, sillä ra
kennusprojektien läpivieminen pelkästään omin voimavaroin on mahdottomuus. Vaikkakin
alihankkijat toteuttavat arvoketjun osasia, kohteiden laadusta vastaa pääurakoitsija. Laaturis
kien vähentämiseksi on kehitetty yritystason toimintastrategia, jossa alihankkijat luokitellaan
ja kumppaneiksi pyritään valitsemaan luotettavaksi arvioituja yrityksiä.

Strategioiden suunnittelemisessa toteuttamiskelpoisiksi olennaista on tasapainon löytäminen
tavoitteellisuuden ja konkretian välille. ”Jos strategiat on liian liehuvia, ne eivät johda hel
posti mihinkään. Toisaalta ne eivät saisi olla liian arkipäiväisiä, että siinä olisi sitä haas
tetta ja eteenpäinmenoa. Se balance siinä. Löytää se riittävän haasteellinen, mutta riit
tävän konkreettinen.” NCC:n strategia sisältää uusien osaamisalueiden kehittämistä sekä
uusien valmiuksien ja vastuiden ottamista, tällöin painottuu muutosjohtamiskyky: ”NCC
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Finlandissa on tällä hetkillä kahden käyrän ongelma: nykyisen toiminnan elinkaari on
hiipumassa ja sitä pitäisi edelleen vahvistaa perusosaamisen, kustannushallinnan ja laa
dun osalta. Sen lisäksi toinen käyrä lähtee ajamaan uusia tuotteita ja konsepteja. Paljon
on töitä.” Avainasioina strategian läpiviennissä nähdään kulttuuri ja asenne, mikä uuden ke
hittämiseen on luotu.

4.5

Tulosjohtaminen

Henkilöstölehden 5/2000 mukaan ”NCC: n johtamisjärjestelmä on tulosjohtaminen. Me
netelmän teho perustuu siihen, että työn tarkoitus on tekijöilleen selvä. Toimiva tulosjohtamisjärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta ja mahdollistaa strategian to
teutumisen. Haasteellisten tavoitteiden asettaminen edesauttaa henkilöstön ja yrityksen
jatkuvaa kehittymistä, mikä on elinehto kiristyvässä kilpailussa”. Tuloskeskustelu esi
miehen kanssa on tulosjohtamisen keskeisimpiä toteuttamistapoja. Tällöin lyödään lukkoon
joko seuraavan vuoden tai alkavan projektin tavoitteet. Menettelyyn liittyy avaintulosten ja
toimintasuunnitelmien laatiminen kullekin toimialalle erikseen. Toimialojen johtajien tulos
palkkaus voidaan luonnollisesti sitoa toimialatason avaintuloksiin ja ne sitten jaetaan alayksi
köille vaihdellen painotuksia. Avaintulostavoitteet on johdettu strategiasuunnitelmista ja yri
tetty painottaa iskeviksi. Kannattavuuden lisääminen on ykkösasia, johon avaintulosten seu
rannalla tähdätään.

Tulosjohtamiskäytäntöä on toteutettu NCC Finland Oy:ssä jo pitkään, 10-15 vuotta. Nykyinen
Matti Haapalan käyttämän tulosjohtamismallin periaatteena on ”keep it simple” (mittareita n.
16 kpl/toimiala). NCC Finland Oy:n toimialoilla laaditaan aikataulut ja kehityssuunnitelmat
tulosjohtamismenettelyssä käytetyn toimenpidemäärittelyn perusteella. Aluerakentamisen
toimialajohtajan mukaan ”aikataulua seurataan kuukausittain aluejohtoryhmässä ja ve
detään viivaa, missä mennään. Onhan siinä jälkeen jättöä, mutta kovasti taistellaan, että
saavutettais. Kannattavuus tulee sitten, kun muut asiat on kunnossa. ”
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4.6

Mittaristokehitystyôn esittely, analyysi ja jatkotoimenpiteet tämän tutkielman
puitteissa

Balanced Scorecard on vyörytetty NCC Ab:stä tytäryrityksille. Projektista on puhuttu ensim
mäisen kerran monta vuotta sitten. Suomessa on odotettu emon aloitteellisuutta projektin
edistämisessä. Emossa järjestelmän kehittäminen kuitenkin viivästyi, jolloin Suomessa pää
tettiin rakentaa oma, riippumaton järjestelmä. Ongelmana järjestelmän kehittämisessä on ollut
mm. se, että moniin järkeviksi koettuihin mittareihin ei ole saatavissa tietoa järjestelmistä.
NCC Ab:ssä on herätty vuoden 2001 aikana uudestaan kehittämään intensiivisesti Balanced
Scorecardia, kun kyettiin voittamaan alun perin vallinnut skeptisyys. Tällä hetkellä mittaristoa
kehitetään konsulttien avulla Industri Sverigeen, yksikköön, joka ei ole matriisissa muiden
maiden kanssa.

NCC Finland Oy:ssä mittaristosuunnittelua vuonna 2000 toteutettiin bottom-up -periaatteella:
liiketoimintaprosessit toteuttavat ihmiset kerättiin ryhmiin, joissa haettiin prosessilähtöisesti
Balanced Scorecardin viitekehystä käyttäen markkinointi- ja myyntiprosessin, maanhankin
nan, suunnittelunjohtamisen, laskenta-, hankinta-, työmaa- ja takuu- ja vastuuprosessin me
nestystekijöitä (katso kuvio 7 s. 48). Projektin aikana määriteltiin, missä pitää olla hyvä kus
sakin prosessissa tai missä ei saa mennä pieleen. Menestystekijöiden perusteella valittiin mit
tareita prosessien onnistumisen arvioimiseksi. Horisontaaliset- eli liiketoimintaprosessit, jotka
lävistävät em. sisäiset prosessit, lähtevät asiakkaan tarpeista ja päätyvät asiakkaiden tarpeisiin
(asiakasläheisyys -arvoväittämä?). Valituilla mittareilla saadaan tietoa liiketoimintaprosessien
onnistumisesta.

Teorian mukaan prosessijohtamismallin soveltamisen edellytyksenä on nykyis
ten toimintatapojen tunteminen ja ymmärtäminen. Se suorittaminen mallikelpoisesti
vaatii fimktionaalisten rajojen murtamista ja jotta kaikki suunnittelijat ymmärtävät
oman osuutensa prosessin toteuttamisessa, tulisi apuna käyttää prosessien mallinta
mista graafisesti tai kirjallisesti (Hannus 1994, s. 293). Prosessien mallintamisella py
ritään standardisoimaan parhaat menettelytavat siten, että ihmisten on mahdollista
siirtää menettelytavat osaksi työtehtäviänsä. Standardien tulisi olla muunneltavia, jotta
toimintaa ja suoritustasoa voitaisiin jatkuvasti parantaa. Prosessien suorituskykyä tuli
si pystyä mittaamaan eli määrittämään, miten hyvin tai tehokkaasti jokin toiminto tai

54(90)

prosessi etenee. Prosessimittarin vastakohta on tulosmittari, joka kuvaa prosessin seu
rauksena syntynyttä lopputulosta, prosessimittareiden voidaan sanoa olevan ehkä
oleellisempia seurattavia, sillä niissä tapahtuvat muutokset indikoivat tulosmittareiden
kehitystä (Hannus, 1994, s. 79-90).

NCC:llä on seurattu jo kolme-neljä vuotta ns. toiminnallisia mittareita rakennusprojekteissa.
Näitä ovat mm. ajoissa luovutetut projektit, ympäristöjätteiden määrät, ennusteiden pitävyys,
asiakastyytyväisyys ja nollavirheprojektien lukumäärä. Projektitason mittaamisen perusteella
on laskettu yhteen vertikaalisesti tulosyksikkö, toimiala ja yritys yhteensä. Myös Rakentami
sen liiketoiminta-alueen strategiasuunnitelma sisältää strategisen mittariston. Yhteensä kaik
kia mittareita on runsaasti.

Meyerin mukaan mittausjärjestelmän luomisessa liiketoimintaprosesseista vastaavien tiimien
tulisi olla merkittävässä roolissa (bottom-up), koska ne ovat vastuussa myös arvoa synnyttävi
en, funktionaaliset rajat rikkovien prosessien sujuvuudesta. Kaplanin ja Nortonin malli Balan
ced Scorecardista on ylin johto -keskeinen (top-down). Strategiakarttojen laadinnan tarkoitus
on strategiasuunnittelun linkittäminen strategian toteuttamiseen BSC -mittariston avulla.
Strategiakarttojen tulisi sisältää tavoitteet ja mittarit, jotka ylin johto määrittää. Olennaista on
konsensuksen ja/tai sitoutumisen saavuttaminen.

NCC:n mittaristosuunnitteluprojekti on toteutettu prosessipohjalta. Prosessit ovat keinoja ta
voitteiden saavuttamiseen, ne ovat kattava luotaus organisaation toimintaan ja niistä haettujen
menestystekijöiden perusteella voidaan vastata kysymykseen: miten toiminnot hoidetaan te
hokkaasti? Sen sijaan strategiamittariston tulisi olla kilpailustrategialähtöinen ja fokusoida
strategian kannalta olennaisiin asioihin sekä vastata kysymykseen: mitä tehdään?

Voikaanko ajatella, että prosessimittarit soveltuisivat tietyiltä osin BSC -mittareiksi, riippuu
mielestäni liiketoiminnan luonteesta. Kun huomioidaan, että NCC Finland Oy:ssä ei ole sel
keää kilpailustrategiaa ja että liiketoiminta sisältää riskejä, jotka realiso ¡tuessaan uhkaavat
yrityksen elinkelpoisuutta, BSC -mittariston tulisi mahdollistaa riskien karttaminen. Tämähän
on pyrkimyksenä myös strategiakartan tuottavuusstrategiassa resurssien käytön tehostamisen
ja kustannustehokkuuden muodossa. Tällöin NCC:n prosessimittarien rooli voidaan nähdä
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tuottavuusstrategian mittareina sisäisessä näkökulmassa. NCCrssä tämä tarkoittaisi, että
tuottostrategian seuranta ei ole niin olennaista, kun fokusointi perusosaamisen (samalla riski
en karttamisen) tasoon; ensin perusosaaminen kuntoon ja sitten uusille liiketoiminta-alueille.
Asiaan palataan tutkielman myöhemmissä luvuissa.

4.6.1

Mittarit

Ohessa on luettelo vuonna 2000 suunnitelluista mittareista sekä Rakentamisliiketoimintaalueen strategiasuunnitelman mittareista. Keltaisella yliviivatut eivät ole kuulu NCC:llä suun
niteltuihin mittareihin, vaan ne ovat teorian perusteella valittuja näkökulmien laajentamiseksi.

”Muut mittarit” eli NCC Finland Oy:ssä vuoden 2000 aikana suunnitellut mittarit
(sisältäen vuosia seurassa olleet toiminnalliset mittarit)
Prosessit/tuotanto:
•
Välitavoitteiden aikataulun pito
•
Ympäristömittarit:
• Sekajätteen määrän %-osuus koko jätemäärästä
e Jätekust. %-osuus toteutuskustannuksista
•
Urakkatarjousten saanti%
•
TR -mittarit
•
Viimeistely
•
Ajoissa luovutetut työmaat
•
Loppuanalyysi tehty
•
0-virhetyömaat
Prosessit/RS - asunto:
•
Tontin läpimenoaika
•
Tonttikannan riittävyys (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Suunnittelun läpimenoaika (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Suunnitelmien tehokkuus
•
Volyymi, aloitettavat asunnot
•
Volyymi, myydyt asunnot
•
Volyymi, myymättömät asunnot
•
Segmenttien osuvuus (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
Prosessit/Asuntojen projektimyynti:
•
Tontin läpimenoaika
•
Volyymi, aloitettavat asunnot
•
Suunnitelmien tehokkuus
•
Tonttikannan riittävyys (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
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•

Suunnittelun läpimenoaika (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)

P rosessit/ta rve lä h töin en toimitila:
•
Itiö, aihio, toivio sopimus
•
Euroa/D&B -myyjä
•
Läpimenoaika (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Sopimusta/D&B -myyjä
Asiakasnäköku lma:
•
Asiakasvolyymi
•
Asiakaskannattavuus
•
Reklamaatioiden hoitonopeus (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Asiakaspalaute
•
RS asiakaspalaute
•
Sij. + vuok. palaute (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Asiakasuskollisuus
•
Uusien asiakkaiden lkm tai %-osuus myynnistä
•
Markkinaosuus kussakin prosessissa
•
Reklamaatioiden lkm
Taloudellinen näkökulma:
•
Liikevaihto
•
Projektikate/myyntikate%
•
Tulos
•
SIPO%
•
Putkikuva: ennustetun kate%:n erotus loppukate%:iin
•
OMVA%
•
Kassavirta
Henkilöstö/oppiminen -näkökulma:
•
Henkilöstöprofiili (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
HKI
•
Ikärakenne (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Myyntikate/toimihenkilöiden lkm keskimäärin vuoden aikana
•
Aloitteiden lukumäärä (teknisesti hankala, mutta toteutettavissa)
•
Palautteiden ja dokumenttien lkm
•
Henkilöstön vaihtuvuus%
•
Sairaspäivien lkm
•
Strategian ymmärtämis%
•
Toimihenkilöiden keskimääräinen työssäoloaika NCC/tietyssä yksikössä

Poimintoja NCC Rakentamisen strategiasuunnitelman mittareista:
•
•
•
•

EKO -sertifioitujen projektinkehittäjien lkm
Projektinkehittäjien lkm
Avainasiakkaita kpl, niiden volyymi ja ТВ 3
VIP -asiakkaita kpl, niiden volyymi ja ТВ 3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunkin prosessin volyymi ja saadut tilaukset (Euroissa)
LVIS -konseptin volyymi ja ТВ 3 (UA)
Service -konseptin volyymi ja ТВ 3 (UA)
Korjausrakentamistuotteita (kpl)
BOT -projekteja (kpl)
Volyymi 1/1 2001 jälkeen perustetuissa yksiköissä
Projektit, joissa negatiivinen kassavirta
Sortimentt¿strategioita käytössä (kpl)
Ostovolyymi partneringia hyödyntäen
NCC:n oman liikkeenjohdon koulutuksen läpikäyneet henkilöt (kpl)

4.6.2

Mittareiden sisällön tarkennusta ja kritiikkiä

Yleensä mittareiden sisällön kertoo nimi, mutta joidenkin sisältö lienee tarpeen tarkentaa:
•

Itiö, aihio, tomo, sopimus kuvaa asiakassuhteen alkuvaiheesta sopimukseen asti etenevää
kehitystä. Itiö on idea tulevasta rakennushankkeesta, joka voi aihion ja toivion kautta
edetä sopimukseen

•

Putkikuva kuvaa ennustetun projektikate%:n suhdetta toteumaan. Suhdeluvun tulisi tar
kentua projektin lähetessä loppuaan

•

Suunnitelmien tehokkuus on tunnusluku, joka kertoo hyötypinta-alan suhteen kokonais
pinta-alaan (luonteeltaan tekninen)

•

Tonttikannan riittävyys on tärkeä mittari omaperusteisia rakennuskohteita urakoiville yk
siköille

•

VIP, BOT, LVISja SERVICE -konseptit liittyvät arvoketjun pidentämiseen
•

VIP -asiakkaat ovat potentiaalisia asiakkaita

•

BOT -malli on yksityisrahoitusmalli, jossa rakennusliikkeen rooli on tuotteistaa ja
konseptoida sekä tehdä tarjouksia ja hallita riskejä

•

Service on Talonrakentamistoimialalle perustettu uusi tulosyksikkö, jonka osaamista
käytetääntulevaisuudessa hyväksi myös muilla toimialoilla jälkimarkkino intito imenpiteissä

•

Sortimenttistrategioita käytössä kuvaa yritystason hankintastrategian toteutumista
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•

EKO -konsepti on Talonrakentamistoimialan kehittämä elinkaarikustannusten arviointi
menetelmä ja sen päälle rakennettu konsepti, jota käytetään myytäessä hankkeita. Sillä ar
vioidaan elinkaari- ja investointikustannukset sekä ympäristövaikutukset, ainoa maailmas
sa.

•

Partnering on kaksisuuntaista yhteistoimintaa tilaajien ja toimittajien välillä

Rakennusprojekteissa toimivan vastaavan mestarin mukaan
•

0-virhetyömaa on siinä mielessä huono mittari, että valvojan kanssa usein sovitaan pöytä
kirjamerkinnän olevan 0-virhe, vaikka puutelista tehtäisiin erikseen.

•

Putkikuvaa parempi mittari hänen mielestään olisi mitata sitä, kuinka usein projektin ai
kana tehdään ennuste.

•

Suunnitelmien tehokkuus on hyvä mittari omaperusteisissa kohteissa, koska myyntihinta
määräytyy hyötyneliöiden mukaan.

4.6.3 Yrityksen omien mittareiden analyysiä

Mittarit voisi jakaa karkeasti kahteen osaan strategiakartan laatimista ajatellen: 1) rakentamisliiketoiminta-alueen strategiasuunnitelman mittarit ovat tuottostrategian mittareita, joiden
tarkoitus on seurata, miten uusista lähteistä tuottoja saamaan pyrkivän uuden strategian läpimeno onnistuu. Mukana on mittareita henkilöstön osaamisalueiden kehittämisestä prosessien
onnistumisen ja asiakasrajapinnan kautta taloudelliseen näkökulmaan. Mittarit ovat lead -in
dikaattoreita. Strategiakartassa tämän tyyppiset mittarit sijoittuvat kartan vasemmalle puolel
le. Tosin kartan laatimisjärjestys on ensin kartoittaa itse strategia ja sen jälkeen miettiä oikeita
mittareita kuhunkin näkökulmaan. Tällöinkin mittareista löytyi sopivia BSC -mittareita tämän
tutkielman testimalle issa.

2) ”Muut mittarit” (paitsi teorian perusteella valitut, keltaisella pohjalla olevat) ovat enim
mäkseen tuottavuusstrategian mittareita, jotka strategiakartassa sijoittuvat oikealle puolelle.
Ne ovat lag- ja lead -indikaattoreita. Niiden rooli rakennusalalla on korostuneempi kuin muis
sa liiketoiminnoissa paitsi edellisessä luvussa mainitun riskien karttamisen mielessä, myös
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tuotto- ja tuottavuusstrategian neljä päällekkäistä prosessia huomioiden: taijouslaskenta-,
hankinta- ja toteutus- ja vastuuprosessi. Vahva osaaminen näissä luo perustan uusien liikeide
oiden kehittämiselle, sillä uudet konseptit (”modulit”) luodaan tätä osaamista hyväksikäyttä
en. Useat ”muista mittareista” ovat lähtökohdiltaan asiakaslähtöistä toimintatapaa mittaavia.
Voisi jopa olettaa, että niitä laadittaessa on arvoväittämänä pidetty asiakasläheisyyttä.

Ongelmana BSC -mittariston kehittämisessä edellä mainittujen mittareiden perusteella on se,
että kukin indikoi pientä kokonaisuutta. Kun BSC:n pitäisi sisältää vain strategian toteutumi
sen kannalta olennaisimmat mittarit, tällöin kullekin toimialalle rakennettavat mittaristot pai
suvat helposti monilukuiseksi. Monet mittareista ovat validiteetti- ja reliabiliteettiominaisuuksiltaan puutteellisia, kuten myös usein Balanced Scorecard -mittarit: aina ei löydy eikä tarvit
sekaan löytyä eksaktisti oikeita asioita indikoivia mittareita. Mittareiden puutteena voisi mai
nita ulkoisen näkökulman; painotus on mitata asioita yrityksen sisällä, mutta ei niinkään,
miltä yritys näyttää ulospäin tai asiakkaan silmissä (esim. reklamaatioiden lkm, markkina
osuus, asiakasuskollisuus tms.). Tämä johtunee osaltaan prosessipohjaisesta laadintatavasta.

NCC:n mittarit ovat kaikki mittareita; kaikki BSC -mittarit eivät ole mittareita. Kuitenkin
strategisesti tärkeitä asioita täytyy seurata, vaikka menestystekijöistä ei kyettäisi johtamaan
mittareita. Esim. IT -järjestelmien avulla on mahdollista nopeuttaa kas
vua/oppimista/kehittymistä. Siihen kuluvat investoinnit ovat usein mittavia, mutta miten mi
tataan IT:n kehittymistä ”businesslähtöiseksi?” Esim. arvioimalla järjestelmän laatu verrattuna
tilanteeseen vuosi sitten ja onko kehitys ollut oikeansuuntaista. Tätäkin voidaan kutsua BSC mittariksi, koska järjestelmien arviointi on strategisesti tärkeä asia. Prosessiorganisaation
muodostaminen voi olla kriittinen menestystekijä, mutta sen mittaamisen hankaluuden vuoksi
prosessiorganisaatio sinänsä voi olla mittari.

Asiakasnäkökulmassa olevaa asiakaskannattavuus -mittaria ei ole käytetty tämän tutkielman
mittaristoissa, sillä laskentatavat, joilla kannattavuutta mitataan, perustuvat usein lyhyen täh
täimen arviointiin. Sen sijaan asiakaselinkaaren kannattavuuden arviointi on hankalaa, koska
se muodostuu kaikista niistä tekijöistä, joista elinkaaren jossakin vaiheessa on mahdollisuus
jotakin kautta rahastaa. Kannattavuuden arviointiin liittyy lisäksi ei-rahamääräisiä tekijöitä,
kuten know-how:n siirto, statusarvo jne. Tämän päivän huono asiakas voi olla huomispäivän
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kultakaivos. Vaikka testimalleissa asiakaskannattavuus -mittaria ei ole käytetty, sen ei tarvitse
merkitä, etteikö se voisi olla hyvä BSC -mittari.

4.6.4 Strategiakarttojen laadintaperiaatteista

Strategiakarttojen laadinnan täytyi perustua case -liiketoiminta-alueen tuotesortimentin pro
sessien ymmärtämiseen erilaisine konsepteineen ja vivahteineen. Kun kyseessä on ison, laa
jalla maantieteellisellä alueella toimivan yrityksen lähes koko liiketoiminta, tehtävän haas
teellisuus voi heijastua suppeana näkemyksenä testimalleissa joiltakin osin.

Erilaistamistekijän määrittäminen oli tutkimuksen hankalimpia asioita; sitä ei oltu selkeästi
määritelty, vaikka strategiakartta -konsepti sisältää vaateen sen määrittelemisestä. Yleensä
tällainen tilanne johtaa enintään keskinkertaiseen kilpailukykyyn. Sen sijaan yritykset, jotka
pyrkivät ylivertaiseen tasoon valituilla alueilla, kykenevät helpommin pitämään erilaistamistekijöistä riippuvaiset asiakkaat. Tällöin katetasokin on mahdollista pitää korkeampana.
Ei voi sanoa, etteikö erilaistamistekijää oltu määritelty NCC:ssä ollenkaan. Uusi tuottostrategia sisältää kilpailijasta erilaistumaan pyrkiviä asioita, jotka liittyvät konsepteihin ja tuotteis
tukseen ja joilla pyritään joustavampaan palvelutaijontaan asiakkaille. Elinkaariajattelu ei ole
erilaistamistekijänä hyvä, koska se ei eroa tärkeimmistä kilpailijoista. Se voi olla erilaistamistekijä vain niiltä osin, kun se poikkeaa kilpailijasta esim. tuotteistuksen myötä.

Erilaistamistekijän määrittelystä keskusteltiin yrityksessä, vaikkakaan yksimielisyyttä siitä ei
ollut. Oman suunnittelutoimiston (Optiplan Oy) tai asiakasläheisyysstrategian käyttämistä
erilaistamistekijänä tulevaisuudessa pidettiin mahdollisena. Hannuksen ym. mukaan erilais
tamistekijän määrittäminen ei ole nykyajan kilpailuympäristössä välttämättä mielekästä, vaan
yhtäaikainen pyrkimys erinomaisuuteen useammalla kuin yhdellä kilpailustrategialla voi olla
järkevää. Edellä mainituista seikoista johtuen NCC:lle ei voi johtaa strategiakartan idean mu
kaista erilaistamistekijään perustuvaa mittausjärjestelmää.
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Balanced Scorecard -järjestelmän tulisi Kaplanin ja Nortonin mukaan perustua siihen, että
strategia on oletus syy-seuraussuhteista. Strategiakarttaa käytettäessä mittaristot ovat auto
maattisesti syy-seuraussuhteessa strategiaan.

Strategiakartan jokaisen näkökulman täytyy olla syy-seuraussuhteessa toisiinsa: kun kehite
tään tuotteistusosaamista (henkilöstönäkökulma), sen tulee johtaa erinomaisiin tuotteistusprosesseihin (sisäinen näkökulma). Tällöin kyetään tarjoamaan asiakkaalle hänen tarvettaan pa
remmin vastaava, konseptoitu tuote, jonka perus- ja erilaistamispiirteet on määritelty asiakas
näkökulmassa. Jos strategia ja oletukset linkityksestä ovat oikeat, kannattavuuden (taloudelli
nen näkökulma) tulisi parantua. Balanced Scorecardin näkökulmien väliset oletukset syyseuraussuhteista perustuvat assosiaatioihin eikä niiden tueksi ole saatavissa mitään eksaktia,
laskennallista tietoa. Oletukset osoittautuvat vääriksi, elleivät kannattavuusindikaattorit reagoi
niihin positiivisesti. Tällöin oletuksia on syytä muuttaa. Jäijestelmä mahdollistaa näin kak
sisuuntaisen oppimisen: sen avulla on mahdollista saada palautetietoa strategian onnistumi
sesta.
Syy-seuraussuhteen ymmärtämistä helpottaa ajattelutapa, että uuden strategian toteutuminen
alkaa osaamisen lisääntymisestä kehittyvän henkilöstön, IT:n ja yrityskulttuurin myötä (syyseuraussuhde myös näkökulman sisällä). Uusi osaaminen tuottaa parempien sisäisten proses
sien kautta asiakkaan tarpeeseen paremmin vastaavan tuotteen ja edelleen lisääntyneen kan
nattavuuden. Jotkut teoriat antavat viitteitä, että strategia voisi muodostua näin, mutta selkeitä
todisteita tästä ei ole. Tuottostrategian voisi ajatella noudattavan tätä prosessia ja ajattelutapa
ainakin tukee syy-seuraussuhteen ymmärtämistä.

4.6.5 Strategiakarttojen laadintaprosessi tässä tutkielmassa

Strategiakarttojen laadinta tässä tutkielmassa perustuu haastatteluihin, havainnointiin, doku
mentteihin, yritystason visio-, strategia-ja arvo määritykseen, toimialojen strategiasuunnitel
miin, joihinkin avaintuloksiin ja kehittämissuunnitelmiin sekä palautteeseen. Lähtökohtana on
käytetty toimialajohtajien haastatteluita, joissa he ovat kertoneet toimialojensa kehittämispyr
kimyksistä seuraavan 3-5 vuoden aikana erityisesti henkilöstön osaamisalueiden, IT:n, yritys
kulttuurin, sisäisten prosessien, asiakasrajapinnan ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Tällä
perusteella on hahmoteltu alustava strategiakartta kullekin toimialalle. Koska näkökulma
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strategian muodostumisesta jäänee tällä perusteella suppeaksi, sitä tulisi teorian mukaan täy
dentää niin, että saavutettaisiin konsensus ja/tai sitoumus strategisista päämääristä kunkin
toimialan ja yrityksen johtoryhmissä. Tämän tutkielmatyön yhteydessä ei ollut mahdollista
toteuttaa tätä prosessia, mutta toimialajohtajien haastattelujen jälkeen karttojen sisältöä laa
jennettiin toimialojen strategia-, kehittämis- ja toimintasuunnitelmien sekä avaintulosten pe
rusteella.

Em. suunnitelmat sisältävät valtavasti kehittämispyrkimyksiä. Niistä tulisi poimia strategiakarttoihin ikään kuin ”yläotsikoiden” tasolla olevat tavoitteet siten, että muut suunnitelmi
en sisältämät asiat olisivat johdettavissa näistä; esim. toimintasuunnitelmienhan tulisi tavoit
teiden kautta olla strategiasuunnitelmista johdettuja. Tämän työn strategiakartat sisältävät
eniten epävarmuutta tässä kohdin, sillä suunnitelmista fokuksen määrittäminen ei ollut yrityk
sen ulkopuolelta tulevalle tutkijalle helppo tehtävä. NCC:n strategiakäsitehierarkia ei ole yh
tenevä Kaplanin ja Nortonin eikä myöskään Kyläkosken teorian suhteen. Kyläkosken hierar
kian mukaiset selkeästi määritellyt päämäärät ja tavoitteet selkiyttäisivät myös Balanced Scorecardin kehittämistä. NCC:n toiminta-ajatus, visio ja strategia eivät ole myöskään ehkä niin
selkeästi määritellyt kuin Kaplan ja Norton edellyttävät. Tämän vuoksi mittariston laatiminen
top-down -tyylillä toisi NCCtlle vaateen määritellä tarkemmin erityisesti pitkän- ja lyhyen ai
kavälin tavoitteet. Tämän tutkielman testimallin kartat sisältävät strategia-, toiminta- ja kehit
tämissuunnitelmista (ym.) laatijasta olennaisimmilta vaikuttavat asiat.

Edellinen prosessi oli testimallin laatimisessa työläin ja epävarmin vaihe. Seuraavan vaiheen
tarkoitus oli varmistaa, että yritystason visio ja strategia heijastuvat mallin jokaisessa neljässä
näkökulmassa siten, että kustakin niiden sisältämästä päämäärästä on mittari/mittareita strategiakartoissa. Laadintaprosessin tämä vaihe oli kiitollinen, sillä yritystason visio ja strategia
ovat hyvin ymmärrettävässä muodossa. Kaplanin ja Nortonin ajattelutavan mukaan yrityksen
vision ja strategian tulisi olla niin selkeästi määritelty, että niiden avulla kyettäisiin johtamaan
strategiakartan jokainen näkökulma. Tässä työssä on vision ja strategian huomioimisen lisäksi
huolehdittu siitä, että arvonmäärityksen sisältämät teemat heijastuvat kokoonpanoissa.

Alun perin tutkimussuunnitelmaa laadittaessa oli epäselvää, onko case liiketoiminta-alueen
toimialojen välillä synergiaa ja jos on, kuinka paljon. Tutkimuksen jälkeen voi todeta, että
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toimialat ovat strategisesti, 3-5 vuoden aikajännettä ajatellen, voimakkaasti synergiassa toi
siinsa nähden. Synergia olikin karttojen johtamisen neljäs ja ehkä hedelmällisin vaihe, sillä
sen avulla oli mahdollista oppia toisten toimialojen liiketoiminnasta siltä osin kuin ne ovat
synergiassa keskenään. Synergian määrittelyyn toimialojen välillä pyritään myös perusteok
sen ”The Strategy-Fogused Organization” yrityscaseissa; se on kirjassa konkreettisia esimerk
kejä sisältävä asia. Koin synergia -asian rikastuttavan karttojen laadintaprosessia ja tuovan
niihin syvällisempää näkökulmaa, jota myös pidetään ensiarvoisen tärkeänä strategisesti foku
soitunutta organisaatiota luotaessa.

Palautteen vastaanottaminen oli mahdollista karttojen laadinnan eri vaiheissa. Jotkut ylimpään
johtoon kuuluvat henkilöt ja päällikköt antoivat palautetta, jonka perusteella karttoja oli mah
dollista kehittää. Palautteen saamisella ei luonnollisesti voitu varmistaa strategista konsen
susta tai sitoutumista, mutta vähäinenkin palaute oli asiantuntemuksen vuoksi kullanarvoista.

4.7

Case liiketoiminta-alue

NCC Ab:n tytäryrityksissä astui vuoden 2001 alussa voimaan organisaatiomuutos. Suomessa
se merkitsi insinöörirakentamisen, talonrakentamisen, viennin ja aluerakentamisen fuusiointia
uudeksi NCC rakentaminen liiketoiminta-alueeksi (65% NCC Finlandin liikevaihdosta tulee
ko. toimialoista). Koska toimintamalli on uusi, se ei ole vielä ehtinyt paljon vaikuttamaan
toimintapapoihin. Odotuksia yhteistyöstä on havaittavissa, sillä kun yrityksen strategiana on
kokonaisuuden hallinta, uusi organisoitumismuoto antaa mahdollisuuden jatkaa arvoketjua
tarjottaessa asiakkaalle isompaa kokonaisuutta. Kun ajatellaan uutta organisoitumismuotoa
asiakkaan lähtökohdasta, niin mitä moninaisempi toiminta, sen paremmat mahdollisuudethan
asiakkaan ongelmaa on kokonaisuutena pyrkiä ratkaisemaan. Insinöörirakentamisen toimi
alajohtajan mukaan ”yhteistyökulttuuria pitäis edistää. Tällainen tulosyksikköajattelu
vähän liika karsinoi tätä asiaa. Kun asiakas niin kuin haluaa palvelun näin (piirtää pitkän
viivan), ni onko tämmöinen tulosyksikköajattelu kokonaisuuden edun vastainen? Yhteistyökulttuuri pitäisi nostaa merkittävämpään asemaan eikä ajatella, että kun me ollaan
niin erilaisia, meidän ei kannata harrastaa yhteistyötä. Niin, haluaisin tuoda esil
le...Siinä on mahdollisuus meille. ”
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Pääprosessit ovat NCC Rakentamisen toimialoilla melko yhdenmukaiset, mutta kullakin on
omat vivahteensa niiden osalta. Esim. Viennille on tärkeää kulttuurin tuntemus, jonka avulla
NCC:ssä hyväksi koetut konseptit osataan mukauttaa alueiden erityisolosuhteisiin sopivaksi.
Aluerakentamisen tuotesortimentti on koko rakentaminen (viisi prosessia), mutta asuntora
kentaminen dominoi 40% liikevaihdosta. Talonrakentaminen toimii pääkaupunkiseudulla ja
keskittyy vain NCC:n 3/5 prosessin toteuttamiseen.

Seuraavien lukujen strateeiakarttoien sisällön kuvaamisessa en käy laajasti läpi strategisia ta
voitteita. vaan keskityn toimialajohtajien näkemyksiin omista toimialoistaan. Itse kartat toi
mikoot tältä osin tutkimustulosten kokonaisuuden hahmottaiana. Sen sijaan strategioista johdettuien mittareiden valintaperusteet esittelen kattavammin. Tarkastelun paisumista välttääk
seni käsittelen asiat deeressiivisesti niin, että ensimmäisen toimialan osalta esittelen laajasti
mittareiden valintaan johtaneita seikkoja, mutta siltä osin kuin mittarit ovat samankaltaisia
muilla toimialoilla, en toista valintaperustetta.

4.7.1

Talonrakentaminen

Kts. strategiakarttahypoteesi, liite 1 ja mittaristoehdotus, liite 2.

Talonrakentaminen toimii kolmessa prosessissa: kiinteistökehityshankkeet, kilpailu-urakointi,
tarvelähtöinen toimitilarakentaminen. Näihin voi liittyä osana projektinjohtorakentaminen, jo
ka toimii yleensä niin, että tilaaja kantaa kustannusriskin ja rakennusliike vuokraa sinne hen
kilöstön. Projektinjohtaminen on paitsi pienikatteista, myös pieniriskistä ja se voi sisältää
suunnittelun. Tarvelähtöisessä toimitilarakentamisessa pitää koota neljä osapuolta saman
pöydän äärelle neuvotteluun: tilantarvitsija, tontinomistaja, kiinteistösijoittaja ja rakennuslii
ke. Talonrakentamisella ei ole omaperusteista tuotantoa ollenkaan, jolloin liikeriski on pie
nempi. Liikeriskin ottaa ensisijaisesti firman sisällä kiinteistökehitys, joka ideoija investoi.
Toimitilarakentaminen (talonrakennuksen tulosyksikkö) toimii rakennusprojektien toteuttaja
na saaden siitä kiinteän katteen.
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Vuoden alussa aloittanut tulosyksikkö Service pyrkii pitkäaikaisiin sopimuksiin asiakkaan
kanssa eli pitkittämään arvoketjua toteutus- ja takuuprosessin jälkeen aina rakennuksen koko
elinkaaren kattaviin palveluihin. Asiakasyritykset voivat ulkoistaa Servicen myötä rakennus
liikkeelle esim. korjausrakentamisen ja periaatteessa mitkä tahansa palvelut - vaikkapa pos
tinjakelun tai henkilöstöhallinnon.

Korjausrakentamistuotteet ovat uutta ajattelua Suomessa; esim. 70-80 -lukujen kerrostaloissa
on yksinkertaisia rakenteita, jotka ovat ovat tuotteistettavissa: julkisivut, ikkunat, parvekkeet,
kylpyhuoneet ja keittiöt. Niiden toteuttajina tulisi olla ”osaavat ryhmät, tällainen partne
ring -verkosto. Sitten ne pitää todennäköisesti tarjota vielä muulla kuin kiinteällä hin
nalla eli että tilaajapuoli tietää, että hinta on oikee. Siellä joutuu ottamaan pitkiä vastui
ta sitten ja häiriöttä hoitamaan ne. Haasteellinen, haasteellinen.” Ideana tuotteistuksessa
on konseptien avulla joustavan palvelun kehittäminen, niin että asiakkaalle kyetään taijoamaan aikaisessa vaiheessa valmiita, räätälöitäviä ratkaisuja. Osakokonaisuuksien hinnan mää
ritys ja räätälöintimahdollisuudet saavat asiakkaan puntaroimaan erilaisia mahdollisuuksia
tarpeensa toteuttamiseksi.

Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
Kun siirrytään pidempään arvoketjuun, keskeinen asia on henkilöstöltä vaadittava uusi osaa
minen. Hankkeen alkupäässä on tärkeää, että kaikkien osapuolien tarpeet tulee varmistettua.
Silloin tarvitaan mm. sopimusjuridiikan, riskien hallinnan ja rahoituksen osaamista. Toisaalta
koulutuksessa ja rekrytoinnissa olisi otettava huomioon henkilöstön asenne, sillä kun neuvo
tellaan Design&Buildeja tai luodaan kysyntää Service -yksikön toiminnoille, on tärkeätä
kyetä avoimuuteen. Esim. toimintatapa tavoitehintamallilla vaatii avointa informaatiota ja
kanssakäymistä asiakkaan kanssa. ”Ja sitten saada henkilöstön asenne muuttumaan in
formaatiota jakavaksi. Koordinaatio ja sellainen tietoa välittävä ajattelutapa tulisi jo
kaisen omaksua.” Yrityksen sisäinen toiminta tulisi kyetä arvioimaan asiakkaan näkökul
masta ja pyrkiä kehittymään sen mukaan. Myöskin Talonrakentamisen ja Kiinteistökehityksen
välinen kiinteä yhteistyö olisi erittäin tärkeää, sillä molemmat ovat tilantarvitsijoiden kanssa
tekemisissä. Asian tärkeys korostuu sen vuoksi, että isot asiakkaat toimivat tällä alueella.
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IT on mahdollistanut EKO -konseptin kehittämisen erilaistamistekijäksi. Sen luomisessa on
tehty valtavasti toimialan omaa kehitystyötä. Koska IT:aan liittyvät investoinnit ovat mittavia,
toimialan tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla kyettäisiin ”katsomaan business -lähtöisesti
sitä suuntaa, mihin suuntaan kannattaa mennä ja mitä vauhtia.”

Sisäiset prosesit -näkökulma
Rakennusliikkeessä hankintatoimi on keskeisessä asemassa; 70% kassavirrasta menee ulko
puolisiin hankintoihin materiaali- ja alihankintapalvelujen kautta. Sen järkeistämisellä pyri
tään saavuttamaan kustannussäästöjä. Riskien hallinnan merkitys on tärkeintä taijoustoimintavaiheessa, sillä sitä kautta voi pahimmillaan tulla isoja tappioita. Riskien hallintaan liittyy
myös laadun valvonta toteutusvaiheessa.
”Palaute kaikesta toiminnasta on tekijä, millä sisäistä tehokkuutta saadaan lisää. Niinkun opitaan kaikesta tekemisestä. Että olis ymmärrys ja kiinnostus sitä tietoa kerätä ja
välittää ja hakea. Niin hyvästä kuin huonosta.”

Asiakasnäkökulma
Asiakastoiminnot eivät toimialalla ole parantuneet riittävästi, vaikka systematiikka asiakas
palautteisiin on ollut jo vuosia. Kaiken kaikkiaan asiakaspalaute kyselynä koetaan ainoana
metodina huonoksi. ”Ikuisuuskysymys on oikean, ohjaavan, kriittisen palautteen saami
nen.” Talonrakentamissa asiakastyytyväisyysmittaus on perinteisesti tehty vain toteutusvai
heessa, mutta se pitäisi ulottaa kattamaan myös hankkeen ideointi- ja after sales -vaihetta se
kä luoda muita asiakaslähtöisiä toiminnan kehittämistapoja.

Taloudellinen näkökulma
Talonrakentaminen ei sido pääomaa liiketoimissaan. Kaikki toiminta, mitä tehdään, perustuu
siihen, että rakentamisen edistymisen mukaan saadaan maksuja.

Strategiakarttahvpoteesi
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Talonrakentamisen strategiakartan lähtökohtana on pidempi arvoketju, jolloin myytävän
tuotteen arvoa lisätään asiakkaalle arvoketjun alku- ja loppuvaiheissa osittain tuotteistettuina
palveluina. Tuotto strategia on linkitys strategisista tavoitteista, jotka tähtäävät tuottojen li
säämiseen uusilla tuotteilla ja uusilta asiakkailta. Kartan vasen puoli prosessoi tätä. Oikea
puoli, tuottavuusstrategia, kuvaa elinkaaren kypsyysvaiheessa olevan strategian, kilpailuurakoinnin linkitystä. Molempiin strategioihin liittyvät prosessit ovat päällekäisiä laskenta-,
hankinta-, toteutus- ja vastuuprosessin osalta. Tuottavuusstrategian tarkoituksena on tehostaa
resurssien käyttöä, kustannustehokkuutta, laatua ja läpimenoaikoja.

Taloudellisessa näkökulmassa kannattavuuden paranemista indikoi myyntikate%/projektikate%. Havainnollisuuden vuoksi mittaristo sisältää rakennusalalla mielellään
seurattavan myyntitulot. Lisäksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti on talousjohtajan mukaan
toimialoillakin mahdollinen, myös yritystasolla seurattava, omistajalähtöinen mittari. Vision
ja strategian toteutumisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää seurata kunkin prosessin %osuutta liikevaihdosta ja sitten sitä, mikä on neuvottelu-urakoinnin (tarvelähtöinen- ja kiinteistökehitysprosessi) osuus myynnistä (suoritemittari). Se ennakoi liikevaihdon kunkin pro
sessin %-osuuden muodostumista ja ydinstrategian toteutumista eli miten on onnistuttu tuote/palvelumixin painopistettä siirtämään pois kilpailu-urakoinnista.

Asiakassuhteen syveneminen näkynee ensinnäkin asiakastyytyväisyysmittauksessa. Koska
mittauksia on tehty suppeasti vain arvoketjun yhdessä vaiheessa, tulisi tässä yhteydessä mää
rittää myös tutkimusten lukumäärä. Asiakassuhteen syvenemistä ja asiakkaan tarpeeseen vai
kuttamista voisi mitata suoritemittarilla itiö, aihio, toivio, sopimus. Ulkoisena mittarina voisi
käyttää asiakaspysyvyyttä tai markkinaosuutta kullakin segmentillä sekä reklamaatioiden lu
kumäärää.

Sisäisissä prosesseissa laatua voidaan mitata asiakasläheisyys -strategian kautta luovutusvaiheessa - jonka merkitys hyvän yrityskuvan syntymisessä on ratkaiseva - kolmella asialla: luo
vutus ajallaan, viimeistely ja 0-virhetyömaa. Näiden asioiden onnistuttua asiakastyytyväisyy
den eteen on onnistuttu vaikuttamaan paljon. Samanaikaisesti kannattaisi tehdä asiakastyyty
väisyystutkimus, jonka palaute täytyisi analysoida nopeasti, jotta voitaisiin vaikuttaa vielä ky
seisen asiakkaan tyytyväisyyden paranemiseen. Laadun tulosmittarina takuukustannukset ku
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vaa, millaista laatua on tehty menneisyydessä ja voi paljastaa parantamistoimenpiteiden tar
peen. Projekt inajan kustannushallinnassa olennaista on ennusteiden tarkkuus; tieto siitä, miten
kustannukset tulevat muodostumaan. Tähän tarkoitukseen on yrityksessä kehitetty mittari
putkikuva. Myös tavoitearvioiden pitävyys - kustannusarviosta johdetun tavoitearvion ver
tailu toteumaan - sisältää tärkeätä informaatiota riskien hallinnan onnistumisesta. Hankinta
toimen tehostaminen on yrityksen sisäinen kehitysprojekti, sillä hankintatoimen ja alihankin
nan rooli on strategisesti tärkeä, sen onnistuminen on yrityksen elinehto. Sortimenttistrategioiden tarkoituksena on kustannussäästöjen toteuttaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla ja luo
tettavien toimittajien valinnalla. Ostovolyymi partneringia hyödyntäen on mittari, joka kertoo
tilaajan ja toimittajan välisen yhteistyön volyymin. Tämä mittari indikoi asiakassuhteiden sy
venemistä. Tuottostrategian toteutumista sisäisissä prosesseissa voisi mitata toiminnallisesti
uutuuslanseerausten määrällä ja tulosperusteisesti myyntituotoilla uusista lähteistä. Näitä voi
sitten pilkkoa kulloistenkin intressien mukaan esim. volyymiin v. 2001 jälkeen perustetuissa
yksiköissä.

Ympäristö-ja työturvallisuusmittarien avulla osoitetaan Kaplanin ja Nortonin mukaan pyrki
mys laajempaan vastuunkantoon eli yrityskansalaisuuteen.

Henkilöstö/oppiminen/kasvu —näkökulman perusta pyritään luomaan kehittämällä uusia
osaamisalueita arvoketjun alku- ja loppupäähän. Yrityksessä tehtävät resurssikartoitukset sel
ventävät koulutuksen, rekrytoinnin ja yritysostojen tarpeen. Tämän tutkimuksen puitteissa
nämä osa-alueet on nimetty karkealla tasolla. Talonrakentamistoimialalla tutkimus- ja kehi
tystyö vaikuttaa olevan voimakasta, minkä vuoksi sitä kannattaisi seurata ainakin mittarilla
tuotekehityskustannukset. Aloite- ja palautejärjestelmä on koettu (jokaisella) toimialalla organisationaalisen oppimisen edellytykseksi. Järjestelmien kehittymistä voisi seurata mitta
reilla palautteet, aloitteet ja dokumenttien lukumäärä. Joissakin yrityksissä aloitteita mitataan
suhteessa toteutettuihin aloitteisiin, jolloin voitaisiin ajatella kyseessä olevan interaktiivisen
ohjausjärjestelmän muoto. Avainhenkilöstön vaihtuvuus mittaa henkilöstön viihtymistä, ilma
piiriä ja johtamistyyliä. Luontainen vaihtuvuus määritellään Suomessa olevan n. 4%; jos
vaihtuvuus ylittää tämän, se on ehkä viesti epäkohdista, joihin yritysjohdon taholta tulisi
puuttua. Projektinkehittäjien lukumäärä indikoi osaltaan osaamisen lisääntymistä paitsi arvo
ketjun pidentämisen, myös projektinjohto-osaamisen osalta.
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4.7.2

Aluerakentaminen

Katso liite 3 ja 4.
Aluerakentamistoimialan tuotesortimentti käsittää koko rakentamisen markkina-alueenaan
koko Suomi pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Prosesseista asuntorakentaminen on viime
vuonna dominoinut 40%:n osuudellaan liikevaihdosta. Laajan maantieteellisellä alueella toi
mivan Aluerakentamisen strategian fokusoiminen ei ole helppoa kulttuurierojen vuoksi: Suo
mi koostuu köyhistä laitaosista, mutta myös elinvoimaisista ja äveriäistä kasvukeskuksista.
Tämän vuoksi Aluerakentamisessa on tehty segmentointeja, joissa on analysoitu kunkin
markkina-alueen nykyinen volyymi ja kannattavuus NCC Finland Oy:n prosessien osalta.
Sitten niistä on valittu kannattavuuden perusteella mielenkiintoisia segmenttejä, joihin aiotaan
keskittyä. Tavoite olisi päästä pois kilpailu-urakoinnista, ja pyrkiä kasvavaan volyymiin neu
vottelu-urakoinnissa.
Aluerakentamisen arvoketju alkaa hankekehityksestä, jonka jälkeen seuraa suunnittelu, ra
kentaminen ja ylläpito. Liikeriskin ottamista vältetään.
Aluerakentamisella on viime vuonna ollut käytössään Balanced Scorecard. Siihen on mietitty
prosessipohjalta BSC:n kaikista näkökulmista kriittisiä menestystekijöitä ja niille mittareita.
Sitten on katsottu, että ne vastaavat avaintulosten tulostavoitteita.

Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
Aluerakentamisessa asuntojen gryndauskohteissa kehittämisen tarvetta tuo ensinnäkin osaa
misen hallinta, sillä NCC lähti businekseen suhteellisen myöhään 90-luvun laman jälkeen.
Resurssien oikea mitoitus on havaittu ongelmalliseksi erityisesti urakointiajan resurssointiin
perustuvilla yhden mestarin työmailla. Nykyisessä palveluluonteisessa toimintatavassa ja
neuvottelu-urakoinnissa asiakaspalvelun merkitys korostuu. Kun pitäisi mm. ennen asiakas
kontakteja laatia laskelmia, sen toteuttaminen edellyttää henkilöresurssien lisäämistä. Henki
löstön motivaation taso ja kokemuksen hyödyntäminen ovat menestystekijöitä, joiden näh
dään tukevan osaamisen parantamista.
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Projektipankki on IT -väline, johon päivittyy tiedot esim. myynneistä ja rakennusluvista. Sen
avulla prosessien toimivuutta pyritään parantamaan. Projektinhallinnan ja ennustamisen
kuntoon saattaminen on projektipankin lisäksi IT -kehittämisen painopistealueena. ITtavoitteiden saavuttaminen ei ole pelkästään laite- ja ohjelmisto-ongelma, vaan se on myös
kulttuurin kehittämistä, ”että laitettais tietoa sinne.”

Sisäiset prosesit -näkökulma
Aluerakentaminen pyrkii hyödyntämään synergioita asiakashallinnan, hankintatoimen, oppi
misen/kehittymisen ja benchmarkingin osalta. Keskeinen kehittämistoimenpide on laatuajat
telun toteuttaminen laajassa mielessä: ”Me on yleensä mietitty, että laadun tekeminen on
vain tämmöinen työmaa-asia, mutta kyllä se on kokonaisvaltainen. Ei ihmisten yksittäi
set osaamisalueet, ei niistä vielä paljon synny. Tämän vuoksi me on lähdetty avaamaan
prosesseja, että kyllä se on niin kuin yhteistoiminta...Ihmiset vain turhautuu ja hyppii
seinille, jos ei tiedetä mitä kenellekin missäkin vaiheessa.”
Aluerakentamisen laatujärjestelmä pyritään muttamaan prosessipohjaiseksi.
”Liimataan lappu seinälle ja katsotaan syy-yhteyksiä, mitä missäkin vaiheessa tehdään.
Tärkeintä on ajattelu ja että ihmisiä on paljon mukana siinä avaamassa niitä prosesseja,
niin sehän niin kuin matka sinänsä opettaa niitä. Sittenhän sen paperin voi laittaa ros
kiin, kun se on tehty kerran. Ajatellaan, että näinhän me toimitaankin.”
Tuotannon tehokkuudessa Aluerakentamisessa koetaan kriittisiksi tavoitearvioiden ja aika
taulujen pitävyyden lisäksi suunnittelunohjaus.
Asiakasnäkökulma
Aluerakentamisessa voimakkaasti vaikuttavan prosessijohtamisajattelutavan mukaan asiakasta
ei voi nähdä muusta toiminnasta erillisenä asiana, vaan kaiken toiminnan lähtökohta on asiak
kaiden tarpeiden tunteminen ja niihin vastaaminen. Asiakashallintaa pyritään jatkossa koor
dinoimaan koko maantieteellisellä alueella yhteisen asiakaskunnan osalta.

71(90)

Taloudellinen näkökulma

Taloudellinen näkökulma ei Aluerakentamisessa paljon poikkea Talonrakentamisesta. Koska
kuitenkin Aluerakentamisen liikevaihto koostu 40% asunnoista, projektimyyntiasuntojen
myynnin sujuminen on kriittinen menestystekijä pääoman sitoutumisen kautta riskien hallin
nassa.

Strateeiakartta -hypoteesi

Testimallin strategiakartta ja mittarit ovat Aluerakentamisen osalta hyvin samankaltaiset kuin
Talonrakentamisessa. Joitakin poikkeuksia on: asuntojen myyntiajan muodostuessa pitkäksi,
pääomaa sitoutuu liiaksi. Sitä voisi seurata BSC -mittarilla myyntiaika. Lisäksi alueiden yh
teisen asiakaskunnan hoitamista voisi mitata asiakasvastaavien (lkm) avulla. Tonttikannan
riittävyys -mittari on omaperusteisen asuntotuotannon kannalta strategisesti tärkeä indikaatto
ri. Tähän liittyvää aluetuntemuksen lisääntymistä voisi seurata suoritemittarilla tonttirekisterin
kasvu. Strategiasuunnitelman markkina-alueen segmentointeja hyväksikäyttäen markkina
osuuksien seuranta toisi paljon arvokasta informaatiota. Suunnitelmien tehokkuus on asunto
rakentamisen lisäneliöiden vuoksi tuottoja lisäävä tekijä, minkä mittarin mielekkyyttä toimi
ala voi itse arvioida.
4.7.3 Vienti

Katso liite 5 ja 6.
NCC Finland Oy:n toimitusjohtajan mukaan enää ei juuri kasveta Suomessa, vaan kasvun
painopistealue siirtyy Suomenlahden tuntumaan Baltiaan ja Venäjälle. Suomenlahden ym
päristö on kasvualue, jossa toiminta laajenee käsittämään vielä kaikki NCC Rakentamisen vi
isi prosessia. Nyt vielä kilpailu-urakointi dominoi (80-90%), mutta pian, 1-2 vuoden kuluttua
suhde voi olla 50%/50% neuvottelu-urakoinnin kanssa. Toimialalla tasaisen kysynnän saa
vuttaminen kullakin markkina-alueella on kriittistä nyt alkuvaiheessa, jotta projekteja kyettäi
siin kehittämään.

Perinteisesti vienti on ollut projektivientiä eli urakointia mahdollisesti suunnitteluvastuulla li
sättynä. Nyttemmin toiminta on muuttunut paikallisesti tapahtuvaksi, jolloin on luonnollista,

72(90)

että arvoketju pitenee; paikallisen osaamisen kautta on helpompi päästä kiinni maanhankin
taan ja -omistukseen, vuokraukseen ja sitä kautta aikaisemmin asiakasrajapintaan, jolloin
voidaan yhdessä asiakkaan kanssa lähteä suunnittelemaan hankkeita. Arvoketjun alkupään
vahvistaminen on painopiste tällä markkina-alueella. Sen vuoksi vielä ei pyritä arvoketjua pi
dentämään tuotannon jälkivaiheeseen, mutta tulevaisuudessa sekin voi olla mahdollista.

Viennin uuden toimialajohtajan näkemyksen mukaan strategiat toimialalle suunnitellaan jat
kossa alhaalta ylöspäin.

Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
Vientitoimialalla on tärkeää pystyä palkkaamaan luotettavia ihmisiä. Samoin henkilöstön ke
hittäminen korostuu nyt, kun siirrytään projektiviennistä paikallisen osaamisen hyödyntämi
seen. Osaamisen kehittämisessä panostetaan tällä hetkellä eniten projektien myyntitaidon sekä
maa-asioiden edistämistaitoihin. Paikallisille avainhenkilöille laaditaan pitkäaikaiset koulu
tus- ja kehitysohjelmat, jotka toteutetaan paikallisissa huippuoppilaitoksissa. Yrityskuvakoulutus - brandeihin, toimintatapoihin ja sisäisiin prosesseihin liittyvät asiat - toteutetaan Suo
mesta käsin; pyritään saamaan ihmisiä tänne tapaamisiin keskustelemaan yhteisistä asioista.
Byrokratia itäisellä markkina-alueella on kankea ja monitahoinen; lainsäädäntö on erilainen
kuin Suomessa ja toisaalta on asioita, joita ei säädellä ollenkaan. Näiden asioiden oppimiseen
joudutaan käyttämään konsultteja.
Sisäiset prosesit -näkökulma
Rakentamisen laatu on Baltiassa kehittynyt huimasti viimeisten vuosien aikana ja alkaa olla
aika lähellä Suomen tasoa. Venäjä on vielä oma lukunsa. Asiaa havainnollistaa arvoasteikko
1-5: jos suomalaista laatua kuvataan arvolla 5, Eesti ja Latvia voidaan kuvata arvolla 3-4 ja
Venäjä arvolla 1.
Hankkeen tekeminen tietyssä aikataulussa kustannustietoisesti on asia, jota vientitoiminnassa
joudutaan työntekijöille opettamaan ja mielellään näitä asioita on kokemuksen mukaan ha
luttu oppia. Hankinta- ja laskentaprosessit hoidetaan nykyään jo paikallisesti, mutta ne koor
dinoidaan Suomesta käsin ja sovitaan yhteisistä menettelytavoista. Tavoitteena on luoda jär
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jestelmä, jolla kommunikoidaan ja tarkistetaan annettavan taijouksen oikeellisuus NCC:n
kannalta.
Asiakasnäkökulma

Toimialajohtajan näkemyksen mukaan asiakassuhteiden tulisi syventyä. Asiakkaiden kanssa
puuhailu on Venäjällä luontevampaa kuin Suomessa, Eestissäkin business ymmärretään pa
remmin. ”Eestiläiset ovat vanhoja business -kansoja. Se tulee sieltä historian takaa.”

Asiakastyytyväisyyttä tullaan jatkossa mittaamaan ainakin toteutus- ja jälkihoitovaiheessa.
Taloudellinen näkökulma

Vienti -toimialalla on korkeimmat kasvutavoitteet NCC Finland Oyrssä: liikevaihto 3,5 kertaiseksi, kannattavuus 17 -kertaiseksi vuoteen 2003. Tämä ei yksinomaan perustu
orgaaniseen kasvuun, vaan pitää sisällään yritysostoja. Markkina-alue nähdään niin
potentiaalisena, että kun sinne mennään oikeanlaisella strategialla, voimakkaat kasvu- ja
kannattavuustavoitteet kyetään saavuttamaan.
Urakointiprosessin osuus on tällä hetkellä n. 80% Viennin liikevaihdosta. Mutta kun jo alka
neet kiinteistökehityshankkeet kypsyvät ja asuntogryndaushankkeelle löytyy ostajat, niin
mahdollisesti jo tällä suunnittelujänteellä (v. 2003 mennessä) suhde urakoinnin ja muiden
prosessien välillä voi kääntyä toisin päin tai ainakin 50%/50%.
Tällä hetkellä Suomessa näkyy alkavan taantuman merkit, mutta Viennin markkina-alueella
on voimakas kasvukausi.

Strategiakarttahvpoteesi

Strategiakartan tulisi sisältää yksinkertaiset tavoitteet ja mittarit, jotta mittaaminen ei muo
dostuisi olosuhteet huomioon ottaen hankalaksi. Viennin mittarit eivät poikkea edeltävistä
toimialoista muuta kuin toimialajohtajan tärkeimmäksi tavoitteeksi nimeämän myynnin li
säämisen mielessä. Sitä voisi mitata esim. mk/myyjä tai sopimusta/myyjä.
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4.7.4

Insinöörirakentaminen

Katso liite 7 ja 8.

Insinöörirakentaminen toimii maa- vesi- ja teollisuusrakentamisessa sekä toteutuksen että
suunnittelun osalta, myös tie- ja pohjarakentamisessa toimitaan jonkin verran. Synergiaa mui
hin NCC Rakentaminen -toimialoihin on mm. teknisesti monimuotoisten rakennuskohteiden
maanrakennustöiden ja niiden suunnittelun osalta. Insinöörirakentamisen suhdannesykli on
erilainen kuin NCC Rakentamisen muiden toimialojen, sillä useimmiten asiakas edustaa jul
kista tahoa, valtiota ja kuntia, joille on tyypillistä finanssipolitiikan mukaiset investoinnit ra
kentamiseen, mikä merkitsee korkeasuhdanteessa investointien jäädyttämistä. Niinpä Insinöörirakentamisella on nyt lama (kevät 2001). Asiakaskunnalle on tyypillistä tarjouspyyntöme
nettelyn käyttö, jolloin ajaudutaan helposti pelkistettyyn kilpailutilanteeseen, kilpailuurakointiin. Jotta riskisen kilpailu-urakoinnin suhdetta liikevaihdosta voitaisiin pienentää,
pyrkimyksenä on segmentoida asiakaskuntaa niin, että kokonaispalvelun tarjoaminen mah
dollistuisi. Tämä merkitsisi samalla partnering -toimintaa muiden alalla toimivien yritysten
kanssa.

Insinöörirakentamisen visiona on arvoketjun pitkittäminen pyrkimällä aikaisemmassa vai
heessa ymmärtämään asiakkaan tarvetta, luomaan sitä. Tavoitteena on myös tarjota luovutusvaiheen jälkipalveluja esim. kunnossapidon osalta. Kaatopaikka-, saastuneet maat-ja meluseinäratkaisujen osaamista aiotaan kehittää. Tuotteistuksen avulla asiakkaalle voitaisiin esi
tellä valmiita modifioitavia ja räätälöitäviä vaihtoehtoja sekä antaa joustavasti hintatietoa.
Tuotteistuksesta, vakioratkaisusta (”lego -palikasta”) konkreettinen esimerkki on pysäköintitalotuote, jota on yhdessä suunnittelutoimisto -partnerin kanssa kehitetty.

Yhteistyötä NCC Ab:n kanssa on pyritty parantamaan työyhteenliittymien pohjalta. Työehto
sopimus- ja yrityskulttuurierot ovat tosin aiheuttaneet hankaluuksia.

Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
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Nuorien, pätevien ihmisten palkkaamisella ja yritysostoilla on mahdollista laajentaa osaamis
ta. Lisäksi koulutuksen ja henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien sekä aikataulu- ja tehtäväsuunnittelun avulla varmistetaan, että uusilla osaamisalueilla kehitytään oikeaan suuntaan.
Sisäiset prosesit- ia asiakasnäkökulma
”Suhteessa kilpailijoihin toiminnan täytyy kehittyä paremmin, jotta kyetään asiakasfokusoinnissa onnistumaan.”

Insinöörirakentaminen pyrkii fokusoitumaan asiakaskunnittain terävimmän ydinosaamisensa
mukaan. Tavoitteena on päästä syvempään asiakassuhteeseen erityisesti sellaisten asiakkaiden
kanssa, joilla on päätäntävaltaa ohi kilpailulainsäädännön. Palvelun täytyisi olla asiakaslä
heistä, koska taloudelliset riskit ovat isot häiriötilanteissa. Aikataulujen pitävyys ja toiminnan
laatu ovat asioita, mitä asiakas odottaa.
Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään tällä hetkellä joka työmaan päätteeksi.

Taloudellinen näkökulma
Ensisijaisena tavoitteena toimialalla on parantaa kannattavuusprosenttiä erityisesti siirtämällä
tuote/palvelu -mixiä palvelupainotteiseen suuntaan. Pohja menestykselle tulee kilpailuurakoinnista.

Strategiakarttahvpoteesi

Insinöörirakentamisen prosessit poikkeavat liiketoiminta-alueen muiden toimialojen proses
seista. Tosin maanrakentamiseen pätee samoin periaattein hoidettavat aikataulu-, ennustus-,
hankinta- ja tarjouslaskenta-asiat kuin rakentamisessa yleensä. Kun huomioidaan lisäksi, että
tuottostrategia, elinkaariajattelu, on identtinen muiden toimialojen kanssa, testimallin strategiakartan laatimisessa ei vaikuta olevan karkean tason ongelmaa. Tosin toimialan erityispiir
teet, joita vesi-, maa- ja teollisuusrakentaminen sisältävät, jäänevät vähemmälle huomiolle.
Edellä mainitut tekijät huomioiden strategiakartta ei sisällä muista toimialoista poikkeavia
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mittareita paitsi asiakaskunnan osalta; kannattaisi seurata sellaisten asiakkaiden lukumäärää,
joilla on päätäntävaltaa ohi kilpailulainsäädännön.

4.6.5 NCC Rakentaminen

Katso liite 9 ja 10.

NCC Rakentamisen toimialoista kaksi, vienti ja aluerakentaminen, ovat käytännössä täysin
synergiassa toisiinsa nähden 3-5 vuoden perspektiivillä. Talonrakentaminen on synergiassa
edellisiin 60%. Insinöörirakentamisen prosessit eroavat muista NCC Rakentamisen toimi
aloista, mutta yhteistyömahdollisuuksia erityisesti Talonrakentamisen kanssa voisi löytyä
maaperältään hankalissa talonrakennuskohteissa. Sen sijaan yhteistyömahdollisuudet Insinöö
rirakentamisen ja Aluerakentamisen tai Viennin kanssa on maantieteellisistä syistä vähäisem
pää, vaikkakin esim. suunnittelutyön osalta mahdollista. Vaikka Insinöörirakentamisessa ra
kennusprojektit ovat erilaisia kuin muilla toimialoilla, elinkaari- ja tuotteistusajattelu pätee
myös siellä.

Jokaisella NCC Rakentamisen -toimialalla on tavoitteena arvoketjun pidentäminen ja pääsy
asiakasrajapintaan aikaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi liiketoiminta-alueelle on mahdollista
kehittää koordinoiva tasapainotettu mittaristo, jossa on tasapainossa sisäiset ja ulkoiset, raha
määräiset ja ei-rahamääräiset, toiminnan ja tulosten mittarit. Luonnollisesti kombinaatio ei
huomioi toimialojen erityispiirteitä, vaan perustuu lähinnä keskenään synergiassa oleviin osaalueisiin. Tosin synergian ei tarvitse mielestäni 100% toteutua kaikkien toimialojen osalta,
vaan jonkin mittarin seuraaminen voi olla tärkeää liiketoiminta-alueen tasolla ilman, että sy
nergia täysin toteutuu. Strategiakartta ja mittarit eivät sisällä paria poikkeusta lukuun otta
matta sellaisia mittareita, joita ei olisi aikaisemmin esitelty.

Strategiakarttahvpoteesi
Henkilöstö/oppiminen/kasvu -näkökulma
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Painopistealueina ovat arvoketjun alku-ja loppupään osaamisalueet. Vaikkakaan loppupään
kehittäminen ei vielä nykyään kosketa Vientiä, se on kuitenkin tulevaisuudessa mahdollista
myös siellä. Uusien liikeideoiden toteuttaminen aloitetaan yleensä Talonrakentamisesta siirty
en Aluerakentamiseen ja viiveellä Vientiin. NCC Rakentaminen liiketoiminta-alueen tasolla
mielenkiintoinen seurattava mittari muista toimialoista koottujen mittareiden lisäksi olisi henkilöstöpro tiili.

Sisäiset prosesit -näkökulma

Sisäiset prosessit ovat myös karkeasti ottaen samat kaikilla toimialoilla: myynti- ja markki
nointi, suunnittelu, laskenta, hankinta, toteutus, jälkihoito ja jälkimarkkinointi. Näistä yrityk
sen elinkelpoisuuden kannalta tärkeimpiä ovat hankinta ja laskenta, asiakassuhteiden hoidon
kannalta myynti- ja markkinointi, suunnittelu, toteutuksen laatu ja jälkihoito sekä elinkaa
riajattelun kannalta jälkimarkkinointi. Aloite- ja palautejärjestelmän sekä dokumenttien lu
kumäärän kehittymisen seuranta on makuasia tällä liiketoiminnan tasolla.

Asiakasnäkökulma
Asiakasrajapintaan kiinni pääseminen aikaisessa vaiheessa on jokaisen toimialan tavoitteena.
Synergian vuoksi mittarit tähän hypoteesiin on helppo johtaa. Lisäksi tässä näkökulmassa tu
lisi huomioida toimialojen välisen, sisäisen yhteistyön merkitys esim. mittaamalla sitä yhtei
sesti tarjottavien projektien lukumäärällä. Asiakasvastaavien lukumäärän lisääntyminen tai
heidän tekemiensä toimenpiteiden lkm voisi korostaa toimialojen yhteisten asiakkaiden hoi
don tärkeyttä.

Taloudellinen näkökulma

Taloudellinen näkökulma on ollut kaikilla toimialoilla lähes identtinen, minkä vuoksi mittaristoa laadittaessa tämän alueen mittarit johdetaan suoraan toimialojen strategiakartoista.
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5

YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSIA

5.1

Yhteenveto

Rakentamisen toimialat ovat vahvasti synergiassa toisiinsa nähden, joten koordinoivan tasa
painotetun mittariston johtaminen liiketoiminta-alueelle on mahdollista kartoittamalla ensin
kunkin toimialan strategiat ja linkitettämällä niihin mittarit ja johtamalla liiketoiminta-alueen
mittaristo synergian perusteella. Tämän tutkielman mittaristojen kehittämisessä on huomioitu
rakennusalan ja NCC:n erityispiirteet: ensinnäkin taantuman kohdatessa, asiakaskunnan yksi
puolistuessa, kysyntää on ainoastaan riskiselle kilpailu-urakoinnille (NCC:n tuottavuusstrategia). Toiseksi NCC:n tuotto- ja tuottavuusstrategia sisältää päällekäisyyttä neljän prosessin
osalta. Kolmanneksi jokainen liiketoimintaprosessi sisältää tuntuvia taloudellisia riskejä sekä
asiakkaalle että toimittajalle. Neljänneksi NCC:ssä ei ole määritelty erilaistamis- eli kilpailu
strategiaa. Nämä tekijät huomioiden mittausjärjestelmässä on painotus sisäiset prosessit -nä
kökulmassa yrityksen prosessimittareita hyväksi käyttäen. Edellä mainituista syistä mittaristot
ovat monilukuisia. Koska strategisten prioriteettien tarkkaan määrittelyyn kykenee vain ylin
johto (toimialojen ja yrityksen ylin johto), testimallin mittaristojen fokus on vajavainen.

NCC:n strategiakäsitehierarkia ei ole yhtenevä Kaplanin ja Nortonin eikä myöskään Kyläkosken teorian kanssa. Kyläkosken hierarkian mukaiset selkeästi määritellyt päämäärät ja strate
giat voisivat yksinkertaistaa Balanced Scorecardin kehittämistä. NCC:n toiminta-ajatus, visio
ja strategia eivät ole myöskään ehkä Kaplanin ja Nortonin tarkoittamalla, selkeällä tavalla
määritelty. Tämän vuoksi mittariston laatiminen top-down -tyylillä toisi NCC:lle vaateen
määritellä tarkemmin pitkän- ja lyhyen tähtäimen tavoitteet.
Eksaktia tietoa ei aina ole eikä tarvitse olla Balanced Scorecard -mittaamisen tueksi. Uusien
mittareiden ehdottamiselta tässä työssä en kuitenkaan voinut välttyä. Tämä perustuu siihen,
että BSC -mittaristo on tasapainoinen kokonaisuus toiminnan ja tulosten, rahamääräisiä ja eirahamääräisiä sekä sisäisiä ja ulkoisia mittareita. NCC:ssä kehitetyt mittarit sisältävät tosin
toiminnan ja tulosten mittareita sekä rahamääräisiä ja ei -rahamääräisiä mittareita. Mutta pai
nopiste on sisäisessä mittauksessa, eli pyritään mittaamaan, miten toiminnot sujuvat yrityksen
näkökulmasta. Sen sijaan ulkoiset mittarit ovat suppeammin edustettuina. Ulkoinen näkökul-
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ma on ensisijaisesti se käsitys, mikä asiakkaalla on yrityksestä tai miltä yritys näyttää ulkoa
päin katsottuna. Asiakkaiden arvojen muuttumisen täytyisi olla varhaisessa vaiheessa tuote
suunnittelun tukena. Tällaisia asioita voi mitata esim. asiakasmittauksilla eri muodoissaan,
asiakasuskollisuudella, reklamaatioiden määrällä ja ympäristömittareilla.

5.2

Kehitysehdotuksia

Rakentamisen liiketoiminta-alue koostuu toimialoista, jotka ovat pitkälti synergiassa keske
nään, mutta yhteistyömuodot uutena organisoitumismuotona eivät ole vielä kehittyneet. Fuu
sion tarkoituksena lienee edistää organisaationaalista oppimista, josta Suomenkin liiketoi
minta-alue voisi hyötyä: esim. yhteiset linjaukset ja periaatteet strategiasuunnittelussa ja yh
teistyö yli toimialarajojen edistäisi kokonaisuuden hallinta -strategian toteutumista. Kaplanin
ja Nortonin kirjoissa ja artikkeleissa funktionaaliset rajat ylittävä yhteistyö nousee korostet
tuun asemaan. Se on lähtökohta strategisesti fokusoitunutta organisaatiota luotaessa. Strategikarttoja luotaessa tulisi määritellä toimialojen väliset yhteiset teemat ja tavoitteet, jotka mah
dollistaisivat strategisen yhdenmukaisuuden.Yhteistyö yli funktionaalisten raja-aitojen voi
törmätä useaan esteeseen, mutta onnistuessaan se tutkitusti johtaa tuottavuuden lisääntymi
seen.
Asiakasläheisyyttä on NCC:n sisällä kehitetty pitkälle asuntorakentamisen yksiköissä. Siellä
esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimukset tehdään arvoketjun kolmessa eri vaiheessa, kun
Rakentamisen toimialat tekevät sen vain yhdessä vaiheessa. Lisäksi asuntorakentaminen ke
hittää liiketoimintaansa asiakkaiden kanssa käytävien kehityskeskustelujen muodossa, mikä
on pitkälle kehittynyt asiakaslähtöinen toiminnan kehittämistapa. Vieläkin pidemmälle, asiak
kaille järjestettävien ryhmäkeskustelujen järjestämiseen, jopa niin, että mukana on potentiaali
sia asiakkaita, on asuntorakentamisyksikössä päästy. Tulevaisuudessa tutkimuksiin aiotaan
pyytää mukaan myös menetettyjä asiakkaita. Tällaisesta osaamisesta hyötyisivät kaikki Ra
kentamisen toimialat. Miten sitä voisi kopioida? Jos halutaan kehittää toimintatapoja, yksi
merkittävä kehitysehdotusten kohde on alihankkijat, jotka toteuttavat arvoketjun osasia, koska
seuraavat NCC:n toimitapaa niin läheltä.

Strategiakarttojen luominen voi osittain korvata strategiaprosessin. Syksyn strategiakierroksen
tulosten kokoamiseksi suosittelen, että uudet strategiat puetaan selkiintymisen jälkeen strate
giakarttojen muotoon. Aluksi tätä voidaan tehdä vaikkapa vain yksittäisten tavoitteiden kir-
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jäämisenä neljään näkökulmaan. Jos strategioihin ei tule radikaaleja muutoksia, myös tämän
työn liitteenä olevat testimallit kannattaa ottaa tarkasteluun ja fokusoida ne, eli poistaa turhilta
tuntuvia tavoitteita ja miettiä tilalle uusia. Tällä hetkellä kartat sisältävät paljon asiaa ja olisi
hyvä, jos ne kyettäisiin priorisoimaan (fokusoimaan). Parhaat asiantuntijat niiden muokkaa
miseksi ovat luonnollisesti toimialat itse: tämän konseptin perusteella voi johtaa BSC -mittariston oikeaoppisesti resursseja tuhlaamatta! Strategiakartassa sanoma on tiivistetyssä muo
dossa, saman asian ilmaisemiseen luettelonomaisesti kuluu useita A4:sia. Vaikka kartan laa
timinen ensimmäisinä kertoina voi tuntua oudolta, ajattelutapa sen laadinnassa kehittyy kerta
kerran jälkeen. Strategiakartta -konsepti on tullut jäädäkseen niin kuin Balanced Scorecardkin
ja miksi sitä ei ottaisi käyttöön jo nyt, kun sen kuitenkin ehkä joutuu tekemään muutaman
vuoden kuluttua.
Strategiakartta -konsepti sisältää useita kehittämisalueita jokaisessa neljässä näkökulmassa.
Vaikkapa jokaisesta teemasta johdettaisiin vain yksi mittari, kyettäisiin kehittämään 12mittarinen Balanced Scorecard. Konsepti siis sinänsä sanelee monet mittarit. Liiketoiminnassa
on alueita, joita on hyvä mitata useammalla kuin yhdellä mittarilla. Tämän työn strategiakartoissa on periaatteena, että jokaisesta strategiakartta -konseptin teemasta on vähintään yksi
mittari ja painopistealue on sisäisessä näkökulmassa yrityksen omia prosessimittareita hyväk
si käyttäen.
Oikeaoppinen strategiakartta syntyy toimiala- ja yritysjohtoryhmän konsensuksen perusteella.
Siksi kartan laadintaa ei voi delegoida! Useat ihmiset voivat tosin löytää oikeat mittarit, mutta
järjestelmä ei ”herää henkiin”, ellei johtoa sitouteta. BSC -laadintaprosessiin täytyy suhtautua
tosissaan, jos sen aikoo läpiviedä.
Strateginkarttojen laadinnassa tulee käyttää yritystason visiota, strategiaa, arvoja sekä toimi
alojen välistä synergiaa näkökulman laajentamiseksi. Tällä tavoin laaditut mittaristot sisältä
vät teemoja, jotka ohjaavat organisaation jäsenten toimintaa yhdenmukaiseksi.
Strategisesti fokusoituneen organisaation luomisessa on Kaplanin ja Nortonin mukaan tärke
ää, että strategiakierroksessa varataan aikaa aimo annokselle uskon luomista. Operatiivisen
tehokkuuden merkitystä ei strategiasuunnittelussa kannattaisi paisutella liikaa. Lisäksi tutki
joiden mukaan on tärkeää muistaa, että mitä yksinkertaisempaan muotoon strategiat saadaan
puettua, sitä ohjaavammat ja vaikuttavammat ne ovat. Strategian kommunikointia kannattaisi
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tehostaa useista lähteistä tulevaksi: esim. BSC -ilmoitustaululla, koulutusohjelmien yhteydes
sä tiedottamalla, intranetillä, mielipidejohtajien määrityksellä ja koulutuksella sekä ottamalla
tulos- ja kehityskeskusteluihin osaksi strategiat ja mittarit. Järjestelmän käyttöönottokoulutuksen tulisi ajoittua paitsi implementointivaiheseen, myös ajankohtaan, jolloin järjestelmästä on
hiukan kokemuksia. Strategiakartasta on mahdollista muodostaa yritykseen yhteinen, pidem
män päälle kaikkien ymmärtämä kieli, joka on keino päästä tavoitteisiin; strategiat ja mittarit
kertovat ihmisille, mikä on tärkeää. Tällöin on myös mahdollista saada palautetietoa poik
keavien näkemysten esille tulon myötä. Jos tavoitemäärittely tehdään hyvin, menetelmän oh
jausvaikutus on parempi kuin perinteisten tavoitejohtamismallien.

BSC -mittareille asetetaan tavoitteet 3-5 vuoden päähän ja lisäksi vuoden päähän. Tällöin
määritellään, paljonko esim. viimeistely -mittariarvon pitää oikeasti parantua. Järjestelmän
avulla indikoimalla tavoitetta toteumaan, toimintaa voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Kaik
kiin tavoitteisiin ei löydy mittaria, mikä tekee järjestelmän kehittämisestä haasteellisen; sen
tulisi olla jatkuvan strategisen ajattelun keskipisteenä.
Balanced Scorecard -mittareiden linkittäminen osaksi tulosjohtamisjärjestelmää ei ole ratkai
seva muutos NCC Finland Oy:ssä jo vallinneeseen johtamiskäytäntöön. Siksi se onkin luon
nolliselta tuntuva kehittämisalue jo lähitulevaisuudessa. Mittarit voidaan linkittää palkitsemisjärjestelmään aluksi vain osittain. Mittareiden valinnassa liikutaan aroilla alueilla, sillä jos
niihin kytketään palkitseminen, muodostuu tehokas ohjausjärjestelmä, mutta ”mittarit teke
vät tuhoa kömpelöissä käsissä”; ne voivat ruveta kiristämään ja vetämään eri suuntiin. Siksi
konsensuksen ja sitoutumisen saavuttaminen strategioista ja mittareista on ensiarvoisen tärke
ää. Yhtä tärkeää kuin sitoutuminen osallistumisen kautta, on jatkuva prosessi, joka kyseen
alaistaa strategiat ja mittarit; niiden luonne tulisi nähdä hypoteesina, jota jatkuvasti testataan
yrityksen sisältä ja ulkoa seulottavan tiedon perusteella.
Elinkaariajatteluun perustuva yrityksen strategia vaikuttaa monilta osin perustellulta, sillä tut
kimustenkin mukaan kyseisille palveluille vaikuttaisi olevan kysyntää. Mutta strategian to
teuma tullee olemaan tietyissä asiakassegmenteissä todennäköisempää kuin toisissa. Esim.
julkisella sektorilla elinkaariajattelutavan läpimeno vaatii radikaalia muutosta, koska poliitti
set voimasuhteet todellisuudessa ratkaisevat sen, miten tällaiset asiat menevät läpi. Sen vuoksi
suosittelisin, että strategian toteuma arvioitaisiin asiakassegmenteittäin ennen kuin palkitse-
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misjäijestelmät linkitetään tällaiseen mittaristoon eli mietittäisiin strategian toteuman toden
näköisyys suhteessa siihen linkitettyihin mittareihin.
Tietojärjestelmäsovelluksen käyttöönotto BSC:n yhteydessä vaatii yleensä manuaalisen testa
uksen, lisäksi on syytä varautua jatkossakin tietojen kokoamiseen pitkälti käsityönä. Tietotek
niikasta on hyötyä BSC:n hallinnoinnissa ja se mahdollistaa porautumisen yritystasolta yksit
täiseen projektiin. Lisäksi sen avulla on mahdollista kommunikoida henkilöstölle strategiakartat ja mittarit. Tietojärjestelmien kehittyminen voi avata uusia mahdollisuuksia kehittää
mittaristoa.
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Koulutuspäällikkö Juha Suvanto 13.6.01
Kehityspäällikkö Juha Salminen 8.6.01,15.6.01
Kehityspäällikkö Jari Lehtinen 15.6.01
Talonrakentamisen toimialajohtaja ja kehityspäällikkö 19.6.01
Talousjohtaja Jukka Lahtinen 11.7.01
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Ympäristö- ja kehityspäällikkö Jari Valo 13.7.01
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Läsnäolo yrityksessä n. Vi vuotta

Lukuisia keskusteluja pääkonttorin- ja projektitoimihenkilöiden kanssa

Tilaisuuksia mm. :
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23.4

Tiedotustilaisuus: Matti Haapala ilmoitti lähdöstään Ruotsiin, strategiakatselmus

1.5

Pääcontroller Ove Johnson esittelemässä NCC Ab:n Balanced Scorecard -kehitystyötä

4.6

Opinnäytepäivä: puhujina mm. toimitusjohtaja, Talonrakentamisen toimialajohtaja ja
liiketoiminnan kehitysjohtaja

5.6

Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden perehdytyspäivä: puhujina mm. laatu- ja ympäristöpäällikkö, asuntorakentamisen markkinointipäällikkö ja liiketoiminnan kehitys
johtaja

31.8

NCC Finland Oy:n henkilöstötilaisuus, puhujana mm. Timo U. Korhonen
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Talonrakentamisen mittarit
Tavoitteet
Mittarit
LIITE 2
Taloudellinen näkökulma
Tulosmittarit
Suoritemittarit
Myyntituotot lisääntyneet
Myyntitulot
Saadut tilaukset
Kannattavuus parantunut
Projektikate%
Vastattu omistajien odotuksiin
SIPO%
Riskejä hajautettu...
Liikevaihdon jakautuminen pro- Neuvottelu-urakoinnin
...kilpailu-urakoinnin osuus liike sesseittain
osuus myynnistä
vaihdosta pienentynyt
tappiotyöt vähentyneet
Tappiotöiden osuus liikevaihd.
Asiakasnäkökulma
Asiakastyytyväisyyttä kartoitettu
Kirjallisten asiakaspalautteiden
arvoketjun eri vaiheissa
lukumäärä ja tulos
Asiakassuhde syventynyt
Avainasiakasuskollisuus
Itiö, aihio, toivio, sopimus
Laatu parantunut
Reklamaatioiden lkm
Uusia asiakassuhteita solmittu
Markkinaosuus valituilla segm.
Sisäinen näkökulma
Tontti- ja aluetuntemus lisäänt. Tonttirekisterin kasvu
Asiakas tyytyväinen luovutushet luovutus ajall., o-virhetyömaat ja
kellä
viimeistely
Tuotannon laatutavoitteet
Takuukustannukset
Työmaan suorituskykymittari
toteutuneet
(väitöskirja syksyllä 2001)
Asiakkaan tarpeista lähtenyt
Mittari?
Itiö, aihio, toivio, sopimus
suunnittelu ja suunnittelun hallinta
Kustannushallinta hanskassa
Putkikuva
Kustannussäästöt hankinnoissa Vuosittaisen ostohyvityksen
Sortimenttistrategioita käytössä
määrä (mk)
(kpl)
Asiakashallinta ja yrityksen sisäinen yhteistyö parantumut
Mittari NCC Rakentaminen -tasolla
Tuotteistusosaaminen lisäänty Myyntituotot uusista lähteistä
Service -konseptin osuus
nyt, arvoketjun loppupään palve
myynnistä
lutarjonta lisääntynyt
Uutuuslanseerauksia kplAzuosi
LVIS -konseptin osuus
myynnistä
Ympäristönsuojelu ja työturvalli
Ympäristö- ja TFR -mittarit
suus parantunut
Henkilöstö/kehittyminen
Ilmapiiri kohentunut
Avainh. vaihtuvuusko
HKI -tulos
Asenne työhön ja asiakkaisiin
parantunut
Työssä oppiminen lisääntynyt
aloitteiden, palautteiden lkm
Tiedon kulku parantunut
dokumenttien lkm
Henkilöstön kyvykkyys lisäänty Koulutuksen läpikäyneiden hen Henkilöstön kompetenssit suh
nyt erityisesti valituilla alueilla
kilöiden lukumäärä
teessa tarvittavaan
Projektinkehittäjien lukumäärä
IT- ja palkitsemisjärjestelmät
Seurantaa...
strategiaa tukevia
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Aluerakentamisen mittarit
Tavoitteet
Taloudellinen näkökulma
Myyntituotot lisääntyneet
Kannattavuus parantunut
Vastattu omistajien odotuksiin
Riskejä hajautettu

Suhdanne-ennakointi
Asiakasnäkökulma
Asiakastyytyväisyyskyselyjen
määrän lisääntyminen ja -tulos
Asiakassuhteet syventyneet
Asiakaskoht. kannattavuus ja
uudet tuottolähteet lisääntyneet
Laatu parantunut
Sisäinen näkökulma
Tontti-ja aluetuntemus lisääni.
Tonttipolitiikka kunnossa
Asiakas tyytyväinen luovutushet
kellä
Kustannushallinta hanskassa
Laadukas tuotanto
Asiakkaan tarpeista lähtenyt
suunnittelu
Suunnittelunjohtaminen
Kustannussäästöt hankinnoissa

LIITE 4

Mittarit
Tulosmittarit
Myyntitulot
Myyntikateko
SIPO%
Liikevaihdon jakautuminen prosesseittain

Suoritemittarit

Omaperusteisen- ja neuvotteluurakoinnin osuus myynnistä
Tappiotöiden osuus liikevaihd.

Myyntiaika
Kirjallisten asiakaspalautteiden
määrä ja tulos
Avainasiakkaiden lkm
Markkinaosuus valituilla
segmenteillä
Reklamaatioiden lkm
Tonttirekisterin kasvu
Tonttikannan riittävyys
läpimenoaika, o-virhetyömaat ja
viimeistely
Putkikuva
Takuukustannukset
Mittari?

Vuosittaisen ostohyvityksen
määrä (mk)

Tavoitearvioiden pitävyys
Työmaan suorituskykymittari?

Suunnitelmien tehokkuus?
Sortimenttistrategioita käytössä
(kpl)
Asiakasvastaavien lkm

Asiakashallintaprosessit ja sisäi
nen yhteistyö parantunut
Tuotteistusosaaminen lisäänty
Uutuuslanseerauksia kpl/vuosi
Myyntituotot uusista lähteistä
nyt, arvoketjun loppupään palve
lut ja tuotetarj. lisääntynyt
Ympäristönsuojelu ja työturvalli
Ympäristö- ja TR -mittarit
suus parantunut
1
Henkilöstö/kehittyminen
Ilmapiiri kohentunut
HenkilöstötyytyväisyystutkimukAvainhenk. vaihtuvuusko
sen tulos
aloitteiden lkm
Palaute- ja aloitejärjestelmän
toiminta tehostunut: oppiminen
dokumenttien lkm
tehostunut
palautteiden lkm
Henkilöstön kyvykkyys lisäänty Koulutuksen läpikäyneiden hen Henkilöstön kompetenssit suh
nyt erityisesti valituilla alueilla
kilöiden lukumäärä
teessa tarvittavaan
Projektinkehittäjien lkm
IT-järjestelmät ja palkitsemisjärjestelmät strategiaa tukevia
Seurantaa...
Laatujärjestelmä prosessipohj.
Prosessiorganisaatio
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Viennin mittarit
Tavoitteet
Taloudellinen näkökulma
Myyntituotot lisääntyneet
Kannattavuus parantunut
Vastattu omistajien odotuksiin
Riskejä hajautettu

Asiakasnäkökulma
Uusia asiakkaita löytynyt
Asiakassuhteet syventyneet
Sisäinen näkökulma
Tonttipolitiikka kunnossa
Laatu kohdallaan ja asiakas
tyytyväinen
Laatu kohdallaan
Myynti- ja markkinointi onnist.
Maanhankinta onnistunut
Hankinta kehittynyt kustannus
tehokkuuden lisääntymiseksi
Tarjouslaskenta oikeaan osunut
Ympäristönsuojelu ja työturvalli
suus parantunut
Henkilöstö/kehittyminen
Ilmapiiri kohentunut
Palaute- ja aloitejärjestelmän
toiminta tehostunut
Henkilöstön kyvykkyys lisäänty
nyt erityisesti valituilla alueilla
IT- ja palkitsemisjärjestelmät
strategiaa tukevia
Projektinjohto-osaaminen li
sääntynyt

LIITE 6
Mittarit
Tulosmittarit
Myyntitulot
Myyntikateko
SIPO%
Kunkin prosessin %-osuus liike
vaihdosta
Tappiotöiden osuus liikevaihd.

Suoritemittarit
Saatujen tilausten mk-määrä

Markkinaosuus kullakin markkina-alueella
Avainasiakkaiden lukumäärä

Kirjallisten asiakaspalautteiden
tulos ja lkm

Luovutus ajallaan, o-virhetyömaat ja viimeistely
Takuukustannukset
mk/myyjä

Kilpailu-urakoinnin osuus
myynnistä

Tonttikannan riittävyys
Välitavoitteiden aikataulun pito
?
sopimusta/myyjä
Tonttikannan riittävyys

Tavoitearvioiden pitävyys
Ympäristö- ja TR -mittarit

Avainh. vaihtuvuusko

Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulos

aloitteiden lkm
dokumenttien lkm
Koulutuksen läpikäyneiden hen Henkilöstön kompetenssit suh
kilöiden lukumäärä
teessa tarvittavaan
seurantaa...
Projektinkehittäjien lkm
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Insinöörirakentamisen mittarit
Tavoitteet
Taloudellinen näkökulma
Myyntituotot lisääntyneet
Kannattavuus parantunut
Vastattu omistajien odotuksiin
Riskejä hajautettu

Asiakasnäkökulma
Avainasiakkaat tyytyväisiä pal
veluun
Segmentointeja tehty
Uusia asiakassuhteita syntynyt
Toivottuja asiakassuhteita
syntynyt
Sisäinen näkökulma
Asiakassegmenttien parempi
ymmärtäminen
Luovutus ajallaan,
Laatu kunnossa
Kustannussäästöt hankinnoissa

LIITE 8
Mittarit

Tulosmittarit
Myyntitulot
Myyntikate%

Suoritemittarit
Saatujen tilauksien mk-määrä
Neuvottelu-urakoinnin osuus
myynnistä

SIPO%:n paraneminen
Myynnin jakautuminen prosessesseittain
Tappiotöiden osuus liikevaihd.
Avainasiakkaiden lkm
Reklamaatioiden lkm

Kirjallisten asiakaspalautteiden
tulos ja lkm
Segmentointien tekeminen...

Markkinaos. valituilla segment.
Sellaisten asiakkaiden lkm,
joilla päätäntävalta ohi kilp. lains.
Avainasiakkaiden lkm
Läpimenoaika
Takuukustannukset
Vuosittaisen ostohyvityksen
määrä (¡mk)

Välitavoitteiden aikataulun pitä
vyys
Sortimenttistrategioita käytössä
(kpl)
Putkikuva
Tavoitearvioiden pitävyys
Uutuuslanseerauksia kpl/vuosi

Tarjouslaskennsn luotettavuus
parantunut
Palvelutarjonta lisääntynyt, tuot- Myyntituotot uusista lähteistä
teistusosaaminen lisääntynyt
Ympäristönsuojelu ja työturvalli
Ympäristö- ja TR -mittarit
suus parantunut
Henkilöstö/kehittyminen
Ilmapiiri kohentunut
Avainh. vaihtuvuus%
Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulos
Palaute- ja aloitejärjestelmän
aloitteiden lkm
toiminta tehostunut
dokumenttien lkm
Henkilöstön kyvykkyys lisäänty Koulutuksen läpikäyneiden hen Henkilöstön kompetenssit suh
nyt erityisesti valituilla alueilla
kilöiden lukumäärä
teessa tarvittavaan
Projektinkehittäjien lukumäärä
IT- ja palkitsemisjärjestelmät
Seurantaa...
strategiaa tukevia
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NCC Rakentamisen mittarit
Tavoitteet
Taloudellinen näkökulma
Myyntituotot lisääntyneet
Kannattavuus parantunut
Vastattu omistajien odotuksiin
Riskejä hajautettu

Asiakasnäkökulma
Asiakastyytyväisyyskyselyjen
määrä lisääntynyt ja tulos
parantunut
Asiakassuhteet syventyneet
Markkinaosuus lisääntynyt
valituilla alueilla
Sisäinen näkökulma
Asiakas tyytyväinen luovutushet
kellä
Kustannushallinta hanskassa
Laadukas tuotanto
Asiakkaan tarpeista lähtenyt
suunnittelu
Kustannussäästöt hankinnoissa
Asiakashallintaprosessit paran
tuneet
Tuotteistusosaaminen lisäänty
nyt, arvoketjun loppupään palve
lut ja tuotteet lisääntyneet
Ympäristönsuojelu ja työturvalli
suus parantunut
Yrityksen sisäinen yhteistyö
kehittynyt
Henkilöstö/kehittyminen
Ilmapiiri kohentunut
Palaute- ja aloitejärjestelmän
toiminta tehostunut: oppiminen
tehostunut
Henkilöstön kyvykkyys lisäänty
nyt erityisesti valituilla alueilla
IT-järjestelmät ja palkitsemisjärjestelmät strategiaa tukevia

Mittarit
Tulosmittarit
Myyntitulot
Myyntikate%
SIPO%
Liikevaihdon jakautuminen prosesse iltain
Tappiotöiden osuus liikevaihd.

LIITE 10
Suoritemittarit
Saadut tilaukset

Kilpailu-urakoinnin osuus myyn
nistä

Kirjallisten asiakaspalautteiden
määrä ja tulos
Avainasiakkaiden lkm ja pysyvyys
Markkinaosuus

luovutus ajallaan, o-virhetyömaat Välitavoitteiden aikataulun pito
viimeistely
Putkikuva
Tavoitearvioiden pitävyys
T akuukustannukset
Mittari?
Vuosittaisen ostohyvityksen
määrä (mk)

Sortimenttistrategioita käytössä
(kpl)
Asiakasvastaavien lkm

Myyntituotot uusista lähteistä

Uutuuslanseerauksia kpl/vuosi

Ympäristö- ja TR -mittarit
Yhdessä tarjottujen projektien
lkm
Avainhenk. vaihtuvuusko

Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulos

aloitteiden lkm?
dokumenttien lkm?
Koulutuksen läpikäyneiden hen Henkilöstön kompetenssit suh
kilöiden lukumäärä
teessa tarvittavaan
Henkilöstöprofiili
Projektinkehittäjien lkm
Seurantaa...

