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Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään kiinteistöstrategian toimeenpanoon. Kiinteistöosas-

to on yksi liiketoimintaa tukeva toiminto ja osaston strategia on johdettu pääosin konsernin 

strategiasta. Kiinteistöjen osuus Pirkanmaan Osuuskaupan tasearvosta on kuitenkin niin mer-

kittävä, että kiinteistöstrategiassa on myös omia erityispiirteitä kuten kiinteistöjen salkutus. 

Strategiassa keskitytään tukemaan osuuskaupan omaa liiketoimintaa ja kaikki toimet tähtäävät 

loppuasiakkaan parempaan tyytyväisyyteen.  

 

Toimeenpanosuunnitelmassa on suuri rooli yhdessä tekemisellä ja kirjoittaja uskoo vahvasti 

sitoutumisen muutokseen muodostuvan asioiden keskustelemisen ja muutoksen merkityksen 

ymmärtämisen kautta. Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi kiinteistöstrategian teorioita, 

päästrategian ja tukitoimintostrategian suhdetta ja teorioita strategian toimeenpanosta.  

 

Prosessi eteni koko kiinteistöosaston henkilökunnan muutamasta yhteisestä päivästä ja päättyi 

kiinteistöstrategian toimeenpanosuunnitelmaan. Kaksi suurinta tekijää strategian toimeenpa-

non onnistumisessa ovat viestintä ja johtaminen. Yhteisten keskustelujen ansiosta saamme 

paremman lopputuloksen ja koko kiinteistöosaston henkilöstö on sitoutunut uuteen kiinteistö-

strategiaan.  
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This pro gradu thesis focuses on the implementation program of the real estate strategy. Real 

estate department is one of the supporting units of the core business and the real estate strate-

gy is mostly derived from the core business strategy. Real estates are a significant part of the 

balance sheet of Pirkanmaan Osuuskauppa and due to that real estate strategy has also its own 

specialities such as portfolios. On The real estate strategy the writer is focuses on support core 

business and better customer satisfaction of the end customers.  

 

Doing and deciding together is a large part of the implementation program and the writer 

strongly believes that the change and commitment to the change begins in the conversations 

and understanding the need of the change. In the theory part of this pro gradu thesis the theo-

ries of real estate strategies, the relationship between the core and supporting strategies and 

theories of the strategy implementation program are described.  

 

The process went through from the couple of strategy days of the real estate departments em-

ployees to the implementation program. Two most important factors of the implementation 

program are communication and management. Doing together leads to better results and all 

the employees will be committed to the new real estate strategy. 



 

 

ALKUSANAT 

 

Tämä tutkielma on tehty jatkumona KATI 13 ohjelmalle. Ohjelma on osin ollut vaativa ja 

varsinkin gradun loppuunsaattaminen on ollut yllättävä hidasta. Suurin kiitos tämän projektin 

onnistumisesta kuuluu vaimolleni Katrille. Tämä prosessin aikana meille syntyi kolmas lap-

semme ja ajankäyttö on aika-ajoin ollut melko haasteellista.  

 

Toinen kiitos kuuluu Pirkanmaan Osuuskaupalle, joka on mahdollistanut opiskelut töiden 

ohella. Kiinteistöosaston kehittämisestä on keskusteltu hyvin aktiivisesti koko henkilöstön 

kanssa ja prosessi tämän pro gradun aikaansaamiseksi on edennyt nopeasti. Lopullinen kirjoi-

tustyö vain jäi itseltäni vuoden 2016 puolelle. Timo Pihkala on rohkaissut gradun loppuun-

saattamisessa ja valanut uskoa valmistumisesta työn ohessa - suuri kiitos siitä.  

 

Itselläni on suuri usko osallistumisella olevan suuri merkitys muutokseen sitoutumiseen. Tätä 

asiaa olen yrittänyt painottaa tässä työssäni. Työn tavoitteena oli saada uusi strategia kiinteis-

töosastolle osaksi toimintaa mahdollisimman nopeasti. Tämä tavoite työn ansioista saavutet-

tiin ja ehkä hiukan jopa ylitettiin. Osallistaminen ja tavoitteen asetanta uuden strategian mu-

kaisiksi on ollut meille sopiva tapa. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämä pro gradu on tehty yhteistyössä Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa. Pirkanmaan Osuus-

kaupan pääliiketoiminta-alueet ovat päivittäistavarakauppa, käyttötavarakauppa, ravintolatoi-

minta sekä polttonestekauppa ja liikenneasemakauppa. Kiinteistöosaston tavoitteena on tukea 

pääliiketoiminta-alueita ja ylläpitää kiinteistöjen arvoa. Konsernissa on pitkään tavoiteltu kas-

vua erityisesti päivittäistavaraliiketoiminnassa ja tärkein mittari on ollut markkinaosuus. Uus-

perustantaa on ollut paljon ja myös joitakin yrityskauppoja.  

 

Entisen voimakkaan kasvun strategian perustana oli asiakaskäyttäytyminen. Tuolloin uskot-

tiin, että kaupan valinta tehdään kahden kriteerin perusteella, jotka olivat sijainti ja valikoi-

man laajuus.  Markkinatilanne ja asiakaskäyttäytyminen ovat viime aikoina muuttuneet ja eh-

kä myös uusperustannan saturaatiopiste saavutettu, minkä takia konsernistrategia on suunni-

teltu uusiksi.  

  

Pirkanmaan Osuuskaupan strategiakiteytys: 

 on alueensa suurin monikanavainen ruokakauppias  

 on edelläkävijä ruokatuotteen ja ruoan ympärille rakennettavien palveluiden synergi-

senä tarjoajana eri toimialoilla 

 vetovoimaisimmilla liikepaikoilla vastataan parhaiten asiakkaiden ruokaan liittyviin 

tarpeisiin ja odotuksiin 

 palvelee asiakkaita ratkaisukeskeisesti ja luo asiakasta arvostavaa sekä huomioivaa 

palvelukulttuuria uudella tavalla 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan uusi konsernistrategia, jonka voisi mieltää tehostamisstrategiaksi, 

tähtää ennen kaikkea kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen voimakkaan kasvun si-

jaan. Kaupan prosesseja pyritään parantamaan kauttaaltaan. Asiakasrajapinnassa palvelukult-

tuuriin panostamisella pyritään erottautumaan palvelun tasossa saman hintaluokan kilpailijoi-

hin verraten. Asiakkaille helppous, halpuus ja palvelutaso ovat kilpailuetua luovia tekijöitä. 

Asiakasrajapinnassa toimiville työntekijöille palvelualttius korostuu, kun myös he saavat hy-

vää palvelua organisaation tukitoiminnoilta. Sen vuoksi palvelukulttuurin vaikutus tulee tie-

dostaa myös kiinteistöosaston sisällä. 
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Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöosastolla ei ole aiemmin ollut koko osaston kattavaa stra-

tegiaa. Oman toiminnan ohjaamisen tukena ovat tähän mennessä olleet tiimikohtaiset strategi-

at: rakennuttamisstrategia, huoltostrategia ja energiansäästöstrategia. Pirkanmaan Osuuskau-

pan kiinteistöjen tasearvo vuoden 2015 alussa oli 200 miljoonaa euroa ja se investoi keski-

määrin 30-60 miljoona euroa vuosittain uusiin liikepaikkoihin ja vanhojen liikepaikkojen 

muutoksiin. Liikepaikkoja on noin sata ja kokonaispinta-alaa kaikista liikepaikoista kertyy yli 

300000m2. Kiinteistöosaston rooli koko konsernin arvosta on näin ollen merkittävä. 

 

Pro gradun tarkoituksena on jalkauttaa Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöosastolle strategia 

osana koko konsernin kattavaa strategiauudistusta. Pirkanmaan Osuuskauppa on viimeisen 

puolentoista vuoden aikana rakentanut uutta konsernistrategiaa ja tukitoimintojen strategia on 

tarkoitus rakentaa tukemaan päätoimintoja. Konsernistrategiaa on ollut yhdessä Pirkanmaan 

Osuuskaupan johtoryhmän kanssa rakentamassa Tampereen yliopisto. Konsernistrategiassa 

otetaan kuitenkin lähtökohtaisesti vain hyvin vähän kantaa siihen, kuinka tukitoimintojen ha-

lutaan tukevan konsernin päätehtävää tai millaisilla toimilla tukitoimintojen on mahdollista 

tuottaa lisäarvoa konsernille. Tämä tehtävä on jäänyt jokaisen tukitoiminto-osaston omalle 

vastuulle. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja keskeisimmät käsitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on jalkauttaa kiinteistöosaston strategia. Osana strategiatyötä halu-

taan myös löytää muutama tarpeeksi täsmällinen mittari, jolla kiinteistöosaston tehokkuus ja 

päätoiminnoille syntyvä arvo saadaan viestittyä. Mittareiden seurannan avulla myös toimintaa 

saadaan tehostettua. Osaston sisäiset jo olemassa olevat mittarit tarkistetaan ja tarvittaessa 

päivitetään uuden strategian mukaisiksi. 

 

Tutkimuskysymys on:  

 

Miten tukitoimintojen strategia saadaan tehokkaasti osaksi toimintaa? 

 

Tutkimuksen lopputuloksena saadaan aikaan kiinteistöosaston strategia osaksi kiinteistöosas-

ton arkea. Tämä pro gradu on osa koko kiinteistöosaston strategiauudistusta ja tämä työ raja-
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taan vain strategian toimeenpanoon. Tutkimuksen tieteellisenä kontribuutiona on arvioida 

strategiatyön aikaansaamaa muutosta ja testata aikaisempien tutkimusten viitekehyksien toi-

mivuutta vähittäiskauppaympäristössä. 

 

1.2. Tutkimusmetodologia 

 

Kiinteistöstrategian laadinta ja jalkautus toteutetaan toimintatutkimuksena kiinteistöosaston 

sisällä. Strategian luomiseksi suoritetaan benchmarkkausta SOK:n kiinteistötoimintojen ja 

muiden alueosuuskauppojen kanssa. Benchmarkkausta ei kuitenkaan käsitellä tässä gradussa. 

Strategian laadinta on osa kokonaisuutta, ja tässä työssä keskitytään strategian toimeenpa-

noon.  

 

Toimeenpanossa tullaan käyttämään osallistavia menetelmiä. Konsernistrategia on laadittu 

2014 vuoden lopussa ja sen vaatimat koulutukset on toimipaikoissa aloitettu. Kaikki kiinteis-

töosaston henkilöt ovat osallistuneet ensimmäiseen konsernistrategian esittelytilaisuuteen. Ti-

laisuudessa keskityttiin miettimään eri strategisten linjausten toteutumista kunkin omassa 

työssä. Tämä tilaisuus oli hyvin onnistunut, ja sen onnistumisesta johtuen tarkoitus on käyttää 

hyvin samanlaista toimintatapaa.  

 

Siirryttäessä konsernistrategiasta tukitoimintojen strategiaan päästään kuitenkin huomattavasti 

lähemmäs jokaisen omaa työtä ja tilaisuuksissa keskusteltiin antoisasti. Strategian tekemisessä 

keskityttiin kahteen tilaisuuteen, joiden tarkoituksena oli saada kiinteistöosaston strategia laa-

dittua ja samalla toimeenpano aloitettua. Tilaisuuksien jälkeen strategia oli valmis. Tämän pro 

gradun loppuosassa käsittelen toimeenpanosuunnitelmaa, mikä on tämän työn tavoite.     

 

Yhteiskeskusteluissa saadaan esiin hiljainen tieto, ammattitaito ja kokemustieto, jota tarvitaan 

parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yhdessä suunnitellun uudistuksen tar-

koituksena on myös parantaa työpaikan ilmapiiriä ja ihmisten motivaatiota. Edellisten lisäksi 

itse löydetty ratkaisu toteutuu paremmin kuin ulkopuolisen suunnittelema uudistus, sillä 

suunnittelussa mukana olleiden on helpompi sitoutua uuteen strategiaan. Nykyiselläänkin 

kiinteistöosaston ilmapiiri on todella hyvä ja työntekijät motivoituneita omaan työhönsä. 

Kiinteistöosaston strategiauudistuksella on tärkeä rooli saada kiinteistöosaston henkilöstölle 
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paremmin selville päätoimintojen tarpeet ja niiden tukemistarpeet sekä millaista arvoa kiin-

teistöosasto tuottaa pääliiketoiminnalle. 

 

Koska strategiasta halutaan tulevaisuudessa saada inkrementaalista ja henkilöstö sitoutumaan 

mahdollisiin muutoksiin toimintatavoissa, otettiin koko osaston henkilöstä mukaan jo heti tut-

kimuksen alkuvaiheessa suunnittelemaan strategiaa. Koko strategian luomisprosessi on pidet-

ty osastolla näkyvänä. Prosessin aikana keskusteltiin kaikkien osaston henkilöiden kanssa 

kahden kesken strategian tavoitteista. Tutkimuksen aikana suoritettiin kaksi interventiota, jot-

ka edellisten lisäksi muodostavat pohja-aineiston strategialle. Ensimmäisessä tilaisuudessa 

keskityttiin esittelemään tulevan kiinteistöstrategian päälinjauksia ja miettimään linjausten 

merkitystä jokaisen oman työn osalta. Tilaisuudessa luotiin myös tuleva tuloskortin luonnos ja 

laatimaan strategian vaatimat mittarit.  

 

Toisessa tilaisuudessa käytiin läpi uusi kiinteistöstrategia ja mietittiin vielä tarkemmin uuden 

strategian vaatimia muutoksia kunkin oman työn kannalta. Lisäksi jälkimmäisessä palaverissa 

sovittiin seurannasta ja yleisistä muutoksista toimintaan ja esimerkiksi tulospalkkaukseen. 

Toisen tilaisuuden lopuksi strategian eteenpäin vieminen jatkuu strategisina projekteina. Näitä 

projekteja jatketaan tämän gradun valmistumisen jälkeen ja ne ovat osa toimeenpanosuunni-

telmaa. 

  

1.3. Tutkimusprosessin eteneminen ja raportin sisältö  

 

Uusi konsernistrategia esiteltiin kiinteistöosaston henkilöstölle toukokuun puolen välin jäl-

keen vuonna 2015. Konsernistrategian tiivistäminen ja tausta-aineistoihin tutustuminen sekä 

kiinteistöstrategian luonnos rakennettiin hyvin nopeasti kesäkuun alkuun mennessä. Tässä 

vaiheessa suoritettiin ensimmäinen interventio koko osaston kanssa, jossa katsottiin koko-

naisvaltaisesti koko osaston toimintaa ja sen soveltuvuutta uuteen konsernistrategiaan nykyi-

sellään. Syyskuussa järjestettiin toinen tilaisuus, jossa pyrittiin luomaan strategiaan tarvittava 

tuloskortti. Samassa tilaisuudessa mittarillisuudesta nousevat teemat tuotiin esille ja katsottiin 

niiden yhteensopivuus oman toiminnan kanssa. Ennen kiinteistöstrategian läpikäyntiä koko 

osaston kanssa käytiin se läpi toimialajohtajien ja talousjohtajan kanssa.  
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Sen jälkeen tehtiin viimeistelyt kiinteistöosaston strategiaa koskien ja testattiin yhteisesti luo-

dut mittarit. Toinen strategian toimeenpanon tärkeistä tapaamisista järjestettiin lokakuussa. 

Tällöin yhdessä keskusteltiin ja hyväksyttiin kiinteistöosaston strategia ja sovittiin mittareista 

ja strategisista projekteista. 

 

1.3.1. Keskustelut henkilöstön kanssa 

 

Jokaisen henkilön kanssa käytiin keskustelut strategian tavoitteista. Kaikilla henkilöllä oli 

hiukan erilaisia näkemyksiä strategiasta ja osa piti koko strategiaa turhana. Nämä keskustelut 

käytiin nopealla aikataululla, ja niiden suurimmaksi anniksi tuli se, että strategiatyön tarpeelli-

suus hyväksyttiin ja asian tekemiseen sitouduttiin. Nämä keskustelut olivat asian strategiatyön 

etenemisen kannalta merkityksellisiä, vaikka keskustelujen sisällöt jäivät vähäisiksi. Tämän 

vuoksi näihin keskusteluihin ei tämän gradun tiimoilla palata.   

 

1.3.2. Ensimmäinen yhteinen kehityspäivä 

 

Etukäteen jaettiin yhteisen palaverin yhteydessä tärkeimmät kehityspäivässä käsiteltävät asiat 

ja palvelukulttuurin tärkeyden perustelut. Samassa yhteydessä annettiin ennakkotehtävä, jotta 

asiaan virittäytyminen tapahtui jo ennakkoon. Ennakkotehtävä oli seuraava: jokainen miettii 

oman työnsä osalta, miten voi helpottaa oman ammattitaitonsa avulla asiakkaan arkea. Otsak-

keeksi tehtävälle annetaan reagoinnista proaktiiviseen toimintaan. Etukäteen jaettavan aineis-

ton tavoitteena oli saada päivästä mahdollisimman tehokas, ja tällä tavalla oman kokemukseni 

mukaan päästään asiaan kiinni huomattavasti nopeammin ja aiheessa myös pidemmälle. 

 

Kehityspäivän ensimmäinen tehtävä oli ennakkoon jaetun tehtävän purkaminen ryhmässä ja 

niiden muuttaminen tiimien lupauksiksi. Tavoitteena oli siis saada kolme palvelulupausta, 

jotka ohjaavat tiimien tekemistä kohti uuden strategian mukaista toimintaan.  

 

Tiimikohtainen keskustelu käytiin talousjohtajan avauksen jälkeen. Hän avasi uuden konser-

nistrategian koko henkilöstölle. Konsernistrategia on pohja, johon Pirkanmaan Osuuskaupan 

kiinteistöstrategia rakennetaan. Konsernistrategiasta saatiin laatimiseen melko valmiit nykyti-

la-analyysit ja tuloskortit, mutta päivän aikana niitä täsmennettiin kiinteistötoimintoihin pa-
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remmin sopivaksi. Palvelulupaukset on yleisesti strategiatyössä tehty vasta valmiin strategian 

jälkeen. Itse koin meille sopivaksi järjestykseksi löytää ensin konkreettisia tekemisiä ja vasta 

sen jälkeen teoria pohdintoihin. Toisaalta pohjalla oli jo konsernin strategia, johon tukitoimin-

tostrategia nojautuu – tämä helpotti asian konkretisoimista kiinteistöosaston henkilöstölle.   

 

Kiinteistötoiminnoissa toiminnat rakentuvat liikepaikkakohtaisesti ei niinkään toimialoittain 

kuten liiketoiminnalla. Lisäksi konsernistrategian kantavana ajatuksena on synergian löytämi-

nen juuri liikepaikkakohtaisesti, joten koin asian hyvin yksiselitteisenä ja nykytila-analyysi 

mietittiin liikepaikkakohtaisesti. Nykytila-analyysi oli seuraava ryhmätyö palvelulupauksen 

jälkeen. Analyysin tekeminen heti ensimmäisenä, on huomattavasti vaikeampi tehtävä kuin 

palvelulupauksen miettiminen oman työn kannalta – tämä siis perusteluna omalle asioiden 

järjestyksen valinnalle. Nykytila-analyysi on strategian kannalta välttämätön elementti ja ko-

ko strategia pohjautuu juuri tuohon. Analyysissä näkyy kiinteistöjen muutostarpeen lisäänty-

minen ja kiinteistöjen teknistyminen. Näihin haasteisiin on pystyttävä reagoimaan entistä pa-

remmin. Toinen vaihtoehto toiminnalle jatkossa on kiinteistöjen salkutus, eli niiden jakami-

nen tietyin perustein erilaisiin luokkiin, ja resurssien kohdistaminen salkkujaon mukaisesti. 

Tällöin reagointi ja toiminta tapahtuvat salkkujen perusteella. Tärkeimmät kiinteistöt pidetään 

paremmassa kunnossa ja vähemmän tärkeille mietitään ulkoistamisratkaisuja. Tästä salkutuk-

sesta jatketaan yhtenä strategisena projektina ja siihen palataan myöhemmin. Salkutuksen 

pohjana tulee olemaan kiinteistön tulevaisuuden käyttö oman toiminnan kannalta. Esimerkiksi 

joitakin muuttotappiokunnissa olevia kiinteistöjä voidaan myydä ja tehdä niihin pitkiä vuok-

rasopimuksia.  

 

Tuloskortin laatiminen oli seuraava ryhmätyönaihe. Tämä oli kohtuullisen selkeä tehtävä ja 

odotinkin, että tunnin aikana päästään tekemään myös konkreettisia mittareita. Näitä mittarei-

ta käytetään jatkossa myös jokaisen henkilökohtaisen tulospalkan mittarina. Tuloskortti on 

meillä ollut jo pitkään käytössä. Keskustelu kävi hyvin vilkkaana ja mittareita saatiin, mutta 

asian koostaminen ja lopullisten mittareiden päättäminen jäi tilaisuuden jälkeen. Mittareiden 

tärkeys tilaisuudessa saavutti selkeän konsensuksen, ja kaikki ovat jatkossa mittareiden taka-

na, joten voidaan todeta, että tilaisuus täytti tarkoituksensa. Mittarit tullaan ottamaan heti nii-

den hyväksynnän jälkeen käyttöön, ja ne ohjaavat varmasti toimintaa jatkossa.   

 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategiassa on määritelty strategisia projekteja, joista osaa esiteltiin 

seuraavaksi. Näistä keskityttiin niihin, joilla on vaikutusta kiinteistöosaston toimintaan. Kiin-
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teistöstrategian tärkeimmäksi projektiksi muodostui salkutus ja sen vaikutus toimintaan. 

Ryhmätyö tehtiin tiimeittäin. Huolto- ja rakennuttamistiimi keskittyivät miettimään eri salk-

kujen vaikutusta oman työnsä kannalta. Kiinteistöhallintatiimi taas teki ehdotuksen kiinteistö-

jen jakamisesta eri salkkuihin. Salkutus ei tunnin aikana tullut missään nimessä valmiiksi, 

mutta tarkoitus ryhmätyöllä olikin se, että kaikki hyväksyvät salkutuksen ja sitoutuvat sen 

käyttöönottoon. Tunnin aikana muodostui myös mielikuva SOK:n tekemän salkutuspohjan 

toimivuudesta. Salkutusta jatkettiin kehityspäivän jälkeen kiinteistöhallintatiimin kanssa, ja 

sitä kerrattiin myös seuraavassa palaverissa. 

 

Kehityspäivän lopuksi annettiin kotitehtäväksi miettiä organisaatiorakenne, jolla kiinteistö-

osasto vastaa uuden strategian haasteisiin. Organisaatioehdotukset palautettiin noin viikko 

tilaisuuden jälkeen. Ehdotukset olivat kaikki hyvin samankaltaisia ja muutos nykytoimintaan 

oli hyvin pientä. Organisoitumisesta muodostettiin myös strateginen projekti, ja se ajoitetaan 

niin, että näemme ensin salkutuksen vaikutuksen nykytoimintaan. 

1.3.3. Strategian lanseeraus 

 

Toinen yhteinen tapaaminen koko osaston henkilöstön kanssa oli nimeltään strategian lansee-

raus. Tämän kahden tunnin aikana hyväksytettiin koko henkilöstöllä kiinteistöstrategia ja teh-

tiin niihin muutamia korjauksia, jotta kaikki sitoutuivat kiinteistöstrategian muutoksiin ja uu-

siin toimintamalleihin. Koska tilaisuuden aikana saatiin konsensus ja vahva hyväksyntä lop-

putulemasta, lähetettiin kiinteistöstrategia hyväksyttäväksi johtoryhmälle ja hallitukselle. Ti-

laisuudella oli suuri merkitys, ja jotta strategia saadaan toimintaa ohjaavaksi, on hyväksyntä 

sille oltava kaikkien taholta. Tähän tavoitteeseen päästiin ja kaikki hyväksyivät kiinteistöstra-

tegian. Toinen tilaisuuden tärkeistä asioista oli sitoutuminen uusiin mittareihin ja tarvittaviin 

muutoksiin. Hallituksen hyväksynnän jälkeen aloitetaan työ jatkossa esiteltävän toimeenpano-

suunnitelman mukaisesti.   
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2. STRATEGIA JA SEN TOIMEENPANO 

2.1. Strategiatyöskentely 

 

Strategia tarkoittaa toiminnan punaista lankaa. Kaikki johtamisen opit, sisältäen strategisen 

johtamisen ja strategiatyön, ovat oikeita vain suhteessa sen hetkiseen ja tulevaan toimintaym-

päristöön. Suosituimmat strategiaopit ovatkin enimmäkseen 35 vuotta vanhoja. Erilaisten op-

pien yhteinen punainen lanka on kilpailu. (Kamensky 2004.) 

 

Liikkeenjohdon strategialla tarkoitetaan yrityksen tai julkisen palvelun strategiaa, jota se to-

teuttaa kaikessa toiminnassaan. Strategioita on eritasoisia sen mukaisesti, miten tarkasti ja mi-

ten laajaa osaa toiminnoista strategia käsittelee. Käsite ei ole yksiselitteinen, vaan siitä esite-

tään kirjallisuudessa hyvinkin erilaisia määritelmiä. Mintzberg et. al. (1998) jakoivat strate-

giakäsitteen liiketalouden johtamisessa viiteen osaan.  

1. Strategia on tarkoituksellinen suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta  

2. Strategia tarkoittaa yrityksen johdonmukaista – vaikka ei aina etukäteen suunnitel-

tua – toimintaa  

3. Strategia on yrityksen valitsema asema markkinoilla  

4. Strategia on näkemys yrityksen tulevaisuuden tilasta  

5. Strategia on liiketaloudellinen juoni. (Mintzberg et. al. 1998.)  

 

Strategiatyöskentelyä voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta. Erilaisia koulukun-

tia löytyy useita vaikkakaan sävyerot eivät ole aina kovin suuria. Yhteistä kaikille on kuiten-

kin tulevaisuuteen katsominen. Strategian käytännön toteuttajille strateginen johtaminen jää 

usein huonon toimeenpanon vuoksi hyvin epämääräiseksi. (Vuorinen 2013.) Siksi strategian 

toimeenpano aloitetaan jo strategian luontivaiheessa.  

 

Strategiakirjallisuudessa yleisesti uskotaan, että mitä paremmin osaamme tarkastella omaa 

asemaamme (ympäristö, kilpailijat, sidosryhmät, omat ominaisuudet), sitä parempia valintoja 

osaamme tehdä ja sitä tehokkaammin viedä tehdyt valinnat käytäntöön (Johnsson, Whitting-

ton & Scholes 2011). Strategiatyössä on kuitenkin monenlaisia keinoja olla oikeassa ja päästä 

hyvään lopputulokseen. Osa strategiasuuntauksista korostaa suunnittelulähtöisyyttä, osa op-
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pimislähtöisyyttä ja kokemuksen kautta etenemistä, ja osa innovatiivisuuslähtöisyyttä ja ko-

keilua. Strategiatyöskentelyn syy-seuraus yhteyksistä ei aina saada varmuutta, ja usein hyvinä 

aikoina korostetaankin hyvin suunniteltua strategiaa ja toisaalta huonoina aikoina syytetään 

olosuhteita. (Vuorinen 2013.) 

 

Strategialla on ollut historiassa monia merkityksiä. Näsi (2006) on jaotellut kirjallisuuden 

strategisen työn kymmenet eri näkemykset listaksi viiteen eri luokkaan.  

1. Strateginen tehostaminen 1950- 

2. Strateginen johtajuus 1990- 

3. Toimialan talousteoria 1985- 

4. Strategia-ajattelu 1975- 

5. Resurssiperustainen strategia 1990- 

Strateginen tehostaminen on näistä luokista vanhin ja varmasti eniten käytetty strategiatyön 

näkemys. Se pitää sisällään budjetoinnin, tavoitejohtamisen, prosessijohtamisen, laatujohta-

misen, tuloskorttijohtamisen, strategisen suunnittelun ja strategiakartat. Toimialan talousteoria 

kattaa portfoliojohtamisen, monialaisuuden ja strategisen shakinpeluun. Resurssiperustainen 

strategia on pitkälti syrjäyttänyt toimialan talousteorian ja sen ajatusmaailma pitää sisällään 

erikoistumisen, ydinosaamisen ja -kyvykkyyden, verkostot, osaamisen johtamisen ja oppivan 

organisaation. Strategia-ajattelu kiteytyy differoimiseen ja kattavina ajatuksina ovat uudet lii-

keideat ja -toimintamallit, uudet ansaintalogiikat ja toimialan pelisääntöjen muuttaminen. 

Usein innovatiivisimmat ideat katsotaan tulevan tästä strategisesta teorialähtökohdasta. Stra-

teginen johtajuus pitää sisällään yrityskulttuuriin vaikuttamisen, johtajuuden ja osallistamisen. 

Nämä ovat puolestaan keinoja, joilla strateginen tehostaminen, resurssiperustainen strategia ja 

innovatiiviset strategiat saadaan vietyä käytäntöön. (Näsi 2006.) 

 

Strategian tavoitteisiin liittyvät pyrkimykset voidaan jakaa karkeasti kahteen vaihtoehtoon. 

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että pyritään tekemään jotakin tehokkaammin ja paremmin 

kuin kilpailijat. Tällöin yritys pyrkii tyydyttämään asiakkaiden tarpeet joko olemassa olevilla 

liiketoiminta-alueilla tai löytämällä uusia kannattavia ja organisaatiolle toteuttamiskelpoisia 

liiketoiminta-alueita. Yritys pyrkii optimoimaan toimintansa vallitsevaan kilpailu- markkinati-

lanteeseen, teknologiseen kehitykseen ja omiin kykyihinsä nähden. Toinen vaihtoehto strate-

gisiin tavoitteisiin pääsemiseen on pyrkiä tekemään jotakin uutta ja erilaista. Tällöin yritys ei 

pyri optimoimaan toimintaansa vallitsevaan kilpailu- ja markkinatilanteeseen nähden vaan 
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tekemään asiat toisin kuin muut. Se ei vastaa toimillaan markkinoiden kysyntään, kilpailijoi-

den hinnoitteluun tai markkinaosuuksien muutoksiin, eikä se ensisijaisesti pyri optimoimaan 

omaa toimintaansa sen hetkisten liiketoiminta-alueiden suhteen. Uuden ja erilaisen tekeminen 

perustuu enemminkin pitkäjänteiseen kehittämiseen, kokeiluun ja oppimiseen kuin nykytilan-

teen analysointiin ja tulevaisuuden ennustamiseen. (Juuti & Luoma 2009.) 

 

Porter (1980) nosti esille sen, että kun pyritään parantamaan omaa tekemistä ja tekemään asiat 

tehokkaammin kuin kilpailijat, analysoidaan toimialaa. Menestyksen uskotaan tulevan ulkois-

ten asioiden tarkastelusta ja analyysistä, josta johdetaan omat tavoitteet, johon strategialla py-

ritään. Näin strategia sopeutetaan ulkoiseen maailmaan sopivaksi. Eri toimialojen välillä on 

tämän näkökulman mukaan suuria eroja. (Porter 1980.) Barney (1991) käsitteli strategiaa uu-

den ja erilaisen tekemisen kautta. Tässä koulukunnassa menestyksen katsotaan tulevan yrityk-

sen sisältä päin. Eri toimialojen välillä ei katsota olevan suuria eroja, jotka selittäisivät menes-

tymisen toimialan mukaan. Menestyksen määrittävät siis yrityksen resurssit. Tätä koulukuntaa 

kutsutaan resurssiperustaiseksi koulukunnaksi. (Barney 1991.) Kun nämä kaksi koulukuntaa 

yhdistetään, saadaan aikaiseksi nelikenttä, kuvassa 1, jossa yritys voi toimia lokeroitumatta 

liikaa yhden koulukunnan oppeihin. (Juuti & Luoma 2009). 

 

 

 

Kuva 1. Strategisen työn erilaisia pyrkimyksiä, mukailtu (Juuti & Luoma 2009). 

 

Tarkasti suunniteltu strategia ei aina välttämättä toteudu aikomusten mukaan, vaan strategialla 

on taipumus elää ja muokkautua arjessa. Mintzberg (1985) mukaan lopullinen toteutunut 
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strategia koostuu sekä aiotusta että tilanteiden mukana tulevasta emergentistä strategiasta. 

Prosessi on esitetty kuvassa 2.  

 

 
Kuva 2. Tarkoituksellinen ja emergentti strategia (Mintzberg 1985, s. 14) 

 

Strategiaprosessi alkaa strategian suunnittelulla, jonka lopputuloksena saadaan aiottu strategia 

(intended strategy). Aiottu strategia kuitenkin jakautuu realisoitumattomaan eli 

toteutumattomaan strategiaan (non-realized) ja tarkoitukselliseen strategiaan (deliberate 

strategy), joka on siis osa aiotun mukaisesta strategiasta. Lopullinen toteutunut strategia 

koostuu tarkoituksellisesta strategiasta ja emergentistä strategiasta. Emergentiä strategiaa ei 

missään vaiheessa ole formaalisti suunniteltu eikä otettu huomioon aiotussa strategiassa, 

mutta se nousee esiin ajan kuluessa ja on osa toteutunutta strategiaa. 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan konsernistrategia on laadittu aiemmin. Kiinteistöstrategian linkit-

täminen konsernistrategiaan täytyy tehdä jälkikäteen. Nourse & Roulac (1993) lähtevät kiin-

teistöstrategian linkittämisessä konsernistrategiaan liikkeelle konsernistrategian taustalla ole-

vasta ajavasta voimasta. He jakavat ajavat voimat karkeasti yhdeksään erilaiseen kategoriaan.  

1. Tuotteiden tarjonta,  

2. markkinan tarve,  

3. teknologia,  

4. tuotannnon kyvykkyys,  

5. tuotteiden myyminen,  
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6. tuotteiden jakelu,  

7. luonnonvarat,  

8. liiketoiminnan koon kasvattaminen ja 

9. tietyn tuoton ja tuloksen saavuttaminen.  

 

Vähittäiskaupan ajava voima on tuotteiden jakelu. Kiinteistöt luovat fyysisen asiakaspohjan 

mukaan optimoidun jakeluverkon, joka mahdollistaa kuluttajan ostoksille tulemisen.  

 

2.2. Strategiset analyysit 

 

Analyysit ovat tärkeä osa strategiatyötä, jotta oma osaaminen osataan sijoittaa 

toimintaympäristön vaatimaan kehitykseen. Analyysit tukevat strategiatyön koulukunnasta 

riippumatta strategian luontia. Jotta voidaan tietää mihin ollaan menossa, täytyy tietää, mitä 

tietä nykyhetkeen on tultu. Kamensky (2004) asettaa analyysityöskentelylle kolme keskeistä 

tavoitetta. 

1. Saada perusta liiketoiminan johtamiselle ja kehittämiselle. 

2. Kehittää lähtötilanteen tuntemusta niin ympäristöstä kuin yrityksestä. 

3. Kehittää ihmisten analysointitaitoja ja luoda edellytyksiä ortganisaation yhteisen 

näkemyksen syntymiselle. 

Ensimmäinen tavoite on selkeästi päätavoite. Analyysit muodostavat sen perustan, jonka 

päälle menestyksellinen liiketoiminta rakennetaan. Analyysit ovat tavoitteiden asetannan, 

strategioiden ja toimenpiteiden valinnan perusta. Toinen tavoite on myös tärkeä. 

Lähtötilanteen tuntemus niin ympäristöstä kuin yrityksestä on vaativa tehtävä, koska 

yritysmaailma on dynaaminen. On tunnettava nykytilanne, tiedettävä, miten siihen on tultu, ja 

sen jälkeen pystyttävä muodostamaan näkemys tulevaisuudesta. Kolmas päätavoite on ikään 

kuin sivuhyöty, joka ei sinänsä hyödytä itse strategian luontiprosessia vaan on perusedellytys 

päästä eteenpäin muissa asioissa. Analyysityöskentely on hyvä keino kehittää joukkue- ja 

tiimityöskentelyä, löytää ristiriitoja ja muodostaa yhteinen näkemys lähtötilanteesta. 

(Kamensky 2004.) 

 

Strategiset analyysit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, jotka ovat ympäristöanalyysit, 

sisäisen tehokkuuden analyysit ja synteesianalyysit. Ympäristöanalyysit pitävät sisällään 
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esimerkiksi ympäristötekijöiden kartoitus- ja muutosanalyysin, sidosryhmäanalyysin, 

kysyntäanalyysin, asiakasanalyysin, toimittaja-analyysin ja kilpailuanalyysin. Sisäisen 

tehokkuuden analyysi pitää sisällään organisaatioanalyysejä kokonaistehokkuudesta, 

rakenteesta, palkitsemisesta, osaamisesta ja johtamistavasta kulttuuriin asti. Toisaalta myös 

toimintokohtaiset analyysit ovat tarpeen avattaessa omaa toimintaa. Viimeinen analyysityyppi 

sisäisistä analyyseista on taloudelliset analyysit, joita ovat esimerkiksi pääoman 

tuottoanalyysi, yksikön tunnuslukujen analyysi, kustannusanalyysi sekä 

kannattavuusanalyysi. Viimeisenä analyysit yhdistetään synteesianalyyseillä eli tekemällä 

esimerkiksi SWOT-analyysi tai menestystekijäanalyysi edellisten ulkoisten ja sisäisten 

analyysien pohjalta. (Kamensky 2004.) 

 

2.3. Konsernistrategian ja tukitoimintostrategian suhde 

 

Porter (1985) jakoi yrityksen toiminnot kahteen sen mukaan, ovatko ne ensisijaisia toimintoja 

vai ensisijaisia toimintoja tukevia toimintoja. Porter kuvasi tilannetta arvoketjumallilla, joka 

käytännössä kuvaa sitä prosessia, jolla yritys tuottaa arvoa. Kantavana ajatuksena mallissa on 

se, että ensisijaiset toiminnot tuovat voittoa yritykselle. Vaikka toiminnot jaetaankin 

ensisijaisiksi ja tukeviksi toiminnoiksi, voi kuitenkin olla tilanteita, että ensisijaisille 

toiminnoille ei ole mahdollista tuottaa voittoa ilman tukevia toimintoja. (Porter 1985.) 

 

Mintzberg et. al. (1998) jakavat yrityksen strategian kolmeen osaan: konsernistrategiaan, lii-

ketoimintayksikkö- tai liiketoiminta-aluestrategiaan sekä tukitoimintostrategiaan. Konserni-

strategiassa määritetään toiminnan laajuus ja tavoitteet: tässä vaiheessa päätetään, millä liike-

toiminta-alueilla ollaan mukana ja missä määrin sekä kuinka liiketoiminta-alueet integroidaan 

yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Konsernistrategia pyrkii myös löytämään synergioita 

valitsemillaan liiketoiminta-alueilla ja jakamaan henkilöstöä sekä resursseja niin, että eri liike-

toiminta-alueet hyödyttävät toisiaan. Viimeisenä konsernistrategia määrittää johtamisen käy-

tännöt ja organisaation rakenteen. (Mintzberg et. al. 1998.) 

 

Liiketoiminta-alueen strategia voi olla strategia divisioonalle, tuotantolinjalle tai muulle tuot-

tavalle yksikölle, jonka toimintaa voidaan suunnitella erillään muista liiketoiminta-alueista. 

Tällä strategiatasolla ei ole enää kyse toimivien yksiköiden koordinoimisesta vaan kilpai-

luedun kehittämisestä ja ylläpitämisestä oman liiketoiminta-alueen sisällä, synergiat huomioi-
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den. Strategian luominen tällä tasolla pitää sisällään oman liiketoiminnan asemoinnin kilpaili-

joiden ja markkinoiden suhteen, muutosten ennakointia kysynnässä tai markkinassa, joihin 

strategian pitää sopeutua, sekä vaikuttamisen kilpailukenttään esimerkiksi vertikaalisen integ-

raation kautta. (Mintzberg et. al. 1998.) Porterin (1980) kolme geneeristä strategiaa ovat en-

simmäinen askel, jolla liiketoiminta-alueen strategiaa voidaan lähteä luonnostelemaan. 

 

Tukitoimintostrategia koskee konsernin tasolla operationaalisia divisioonia ja osastoja. 

Strategiset aiheet tukitoiminnoilla liittyvät konsernin prosesseihin ja arvoketjun luontiin. 

Tukitoimintostrategiat esimerkiksi markkinoinnissa, rahoituksessa ja tuotekehityksessä tai 

logistiikassa tähtäävät resurssien koordinoimiseen niin, että liiketoiminta-alueiden strategiat 

voidaan toimeenpanna tehokkaasti. Toisaalta strategian luontiprosessissa 

tukitoimintostrategiat ovat yksi panos sekä konsernistrategialle että liiketoiminta-alueiden 

strategioille. Ne tuottavat analyysejä ja tietoa ylemmille strategiatasoille siitä, mille pohjalle 

(resurssi, kyvykkyydet ja mahdollisuudet) ylemmän strategiat voidaan rakentaa. Toisaalta 

uudistetut konserni- sekä liiketoiminta-aluestrategiat vaativat tukitoimintostrategioita 

sopeutumaan. (Mintzberg et. al. 1998.)  

 

2.4. Kiinteistöstrategia 

 

Riippuen siitä, minkä strategisen koulukunnan kautta lähestytään kiinteistöstrategian käsitettä, 

saa se hieman erilaisen painoarvon organisaation toiminnassa. Suurimman painoarvon 

kiinteistöstrategialle antaa resurssiperustainen strategianäkemys. Pettigrew et al. (2006) 

mukaan resurssiperustainen strategia katsoo, että yrityskohtaiset resurssit määrittävät 

yrityksen kilpailuvoiman. Yrityskohtaiset resurssit pitävät sisällään kaikki yrityksen 

omaisuuserät, kyvykkyydet, tietotaidot ja maineen, jotka ovat yrityksen omistuksessa tai 

hallinnassa. Nämä resurssit auttavat yritystä rakentamaan ja toimeenpanemaan strategioita, 

jotka luovat kilpailuetua. Kiinteistöomaisuus on yksi suuri omaisuuserä, jotka edesauttavat 

yritystä luomaan kilpailuetua tuottavia strategioita (Pettigrew et. al. 2006.) 

 

Kiinteistöstrategialle ei ole vakiintunut yhtä tarkkaa määritelmää ja useat tutkijat ovat 

käsitelleet asiaa pikemminkin yhden toiminnon näkökulmasta kuin koko kiinteistöstrategian 

näkökulmasta. Singer (2005) määrittelee kiinteistöstrategian suunnitelmaksi, jolla 

kiinteistöportfolio vaikuttaa sekä suoraan että epäsuorasti yrityksen pitkän aikavälin 
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kannattavuuteen sekä yrityksen toiminnan jatkuvuuteen. Edward & Ellison (2004) 

määrittelevät kiinteistöstrategian johtamisstrategian välineeksi, jolla kiinteistöportfolio 

saavuttaa organisaation operationaaliset toivoitteet tehokkaasti. O’Mara (1999) otti 

kiinteistöstrategian pohjaksi Porterin (1980) kolme geneeristä strategiaa. Kolme geneeristä 

kiinteistöstrategiaa ovat inkrementaalinen strategia (differoiva), arvopohjainen strategia 

(fokusoiva)  tai standardisoiva strategia (matalimman hinnan strategia). Nämä strategiat on 

eritelty kuvassa 3. 

 

Strategia Toimiala tai yritys 

Inkrementaalinen strategia Yritykset, joiden toiminta on turbulenttia ja 

epävakaata. Myyntiä tai tuotantoa ei voida 

ennustaa tarkasti, mikä saattaa johtaa 

äkillisiin laajennustarpeisiin. Esimerkiksi 

korkean teknologian yritykset. 

Standardisoiva strategia Yritykset, joiden fyysiset laajennukset on 

hyvin suunniteltu. Suuret yritykset vakailla 

tai kasvavilla markkinoilla mahdollisesti 

rajoittuneella toimialueella. Esimerkiksi 

suuret ketjut -tyyppiset yritykset. 

Arvopohjainen strategia Yritykset, joiden toiminnassa imago ja 

artefaktit sekä arvot ovat tärkeässä asemassa. 

Yritykset, jotka käyttävät kiinteistöjä 

projektoimaan omaa asemointiaan tai niiden 

käyttäminen symbooleina. Esimerkiksi 

pankit tai teknologiajätit.  

 

Kuva 3. Kolme geneeristä kiinteistöstrategiaa (O’Mara 1999) 

 

Jos kiinteistöstrategialla haetaan hyötyä koko yrityksen toimintaan, halutaan sen olevan 

linjassa konsernistrategian ja liiketoimintastrategioiden kanssa. Rutherford & Nourse (1988), 

Rutherford & Stone (1989), Nourse & Roulac (1993) sekä Roulac (2001) tutkivat kaikki 

kiinteistöstrategian suhdetta konsernistrategiaan. Kaikki tunnistivat kiinteistöhallinnon ja 

strategian vaikutuksen koko yrityksen tuottavuuteen. Aiheeseen on kuitenkin liittynyt 



 

16 

 

ristiriitaa, sillä usein yrityksen ylin johto näkee kiinteistöt vain rutiininomaisesti hoidettavana 

asiana, joka vain aiheutta kustannuksia (Anderson 1993). 

 

Kiinteistöjen voidaan katsoa tehostavan yrityksen toimintaa sekä sisältä että ulkoa päin, 

kunhan sopiva kiinteistöstrategia luodaan ja jalkautetaan. Yrityksen sisällä sopivalla 

kiinteistötrategialla pystytään parantamaan työntekijöiden tuottavuutta ja työssä viihtymistä.  

Yrityksen ulkopuolelta voidaan parantaa toimittajien tehokkuutta, asiakasviihtyvyyttä ja 

myyntiä. 

 

Kiinteistövarannon hallitseminen (Corporate Real Estate Management, CREM) tarkoittaa yri-

tyksen omistamien kiinteistöjen tai vuokratuissa kiinteistöissä toimimisen hallintaa. Hieman 

tarkemmin ilmaistuna kiinteistövarannon hallinta tarkoittaa arvoa ja menestystä tuottavaa 

kiinteistöjen hankintaa, kehittämistä, ylläpitoa sekä käytöstä poistoa. Kiinteistöstrategiasta 

puhuttaessa tarkoitetaan kiinteistövarannon hallitsemisen strategiasta. (Hartmann & Lohse 

2007.) 

 

Kiinteistövarannon hallitseminen voidaan jakaa kahteen periaatteelliseen osa-alueeseen riip-

puen siitä, onko kiinteistöliiketoiminta yrityksen ydinliiketoimintaa vai onko kiinteistövaran-

non hallinta tukitoiminto yrityksen ydinliiketoiminnalle. Ydinliiketoiminta määrittelee sen, 

kuinka kiinteistöjä johdetaan. Jos kiinteistöliiketoiminta on yrityksen ydinliiketoimintaa, on 

kiinteistöstrategia lähes sama asia kuin koko yrityksen strategia. Jos kiinteistöt eivät ole osa 

yrityksen ydinliiketoimintaa, nähdään ne ennemminkin operationaalisina resursseina tai sidot-

tuna pääomana, joilla voidaan saavuttaa ydinliiketoiminnan päämäärät. Tällöin kiinteistöstra-

tegia toimii konsernistrategian ehdoilla. Kolmantena alueena voidaan nähdä kiinteistöpalve-

luita tuottava toiminta. Näitä avustavia palveluita kuitenkin voivat käyttää sekä kiinteistöliike-

toimintaa että muuta liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Näiden kolmen eri periaatteellisen 

alueen erot ovat eriteltynä kuvassa 4. (Glatte 2013.) 
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Kuva 4. Kiinteistövarannon hallinnon luokittelu, muokattu (Glatte 2013). 

 

Yrityksen ydintoiminta määrittää sen, kuinka kiinteistöjen kanssa toimitaan. Kuvassa 4 en-

simmäisenä kiinteistötyyppinä on investointikiinteistö, jollaisia hankkivat kiinteistöliiketoi-

mintaa harjoittavat yritykset täysin sijoitusmielessä. Tavoitteena on tällöin taata mahdolli-

simman suuri tuotto valitulla riskitasolla ja likviditeetillä. Toisena kiinteistötyyppinä on 

omassa käytössä oleva kiinteistö. Yritykset, jotka eivät harjoita kiinteistöliiketoimintaa, toi-

mivat usein joko omistamassaan tai vuokraamassaan kiinteistössä. Tarkoituksena kiinteistöva-

rannon hallinnalla on taata mahdollisimman hyvä sisäinen arvontuotto eli kiinteistön toimi-

vuus ydinliiketoimintaan on tärkeintä. Avustavat palvelut saattavat liittyä tiiviisti aikaisempiin 

kiinteistötyyppeihin ja ne voivat olla osa omaa toimintaa. Ne saattavat olla myös ulkoistettu 

palvelu. (Glatte 2013.) 

 

Kiinteistöliiketoimintaa ydinliiketoimintana suorittavan yrityksen strategia saa vaikutteita si-

joitus- ja portfoliostrategiasta ja tällaisessa yrityksessä on usein hyvin selvää, kuinka tärkeä 

hyvä kiinteistöstrategia on. Ydinliiketoimintanaan jotain muuta kuin kiinteistöliiketoimintaa 

harjoittavan yrityksen kiinteistöstrategiaan ei välttämättä panosteta tarpeeksi. (Glatte 2013.) 

Kirjallisuudesta nousee esille myös hyvin yleinen ongelma; kiinteistöosasto nähdään usein 

merkityksettömänä osastona, jonka tehtävänä on ainoastaan kiinteistökustannusten alentami-

nen – koko ajan. (Nourse & Roulac 1993, Gibson & Barkham 2001, Brounen et al. 2005) 

Tutkijoiden yleinen kokemus näyttää olevan, että lähes kaikkien tutkimiensa yritysten ylin 

johto kuittaa kiinteistövarannon hallinnan ja sen strategisen aseman sanomalla, että emme me 

ole mukana kiinteistöliiketoiminnassa.  Gibson & Barkham (2001) huomauttavat erityisesti 

vähittäiskauppasegmentin ristiriidan edellisen lausuman kanssa, sillä vähittäiskaupan alan yri-

tysten kiinteistöportfolio on usein suurempi kuin varsinaisesti kiinteistöliiketoimintaa harjoit-
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tavien yritysten kiinteistöportfolio. Nourse (1990) huomauttaa Gibson & Barkhamin (2001) 

kanssa samansuuntaisesti, että hankkiessaan kiinteistöjä käyttöönsä, yritys sitoutuu kiinteistö-

liiketoimintaan, hankittiin käyttöoikeus sitten ostamalla tai tekemällä leasing-sopimus. 

 

Yrityksissä, joissa kiinteistövarannon hallinta on ydinliiketoiminnan tukitoiminto, kiinteistö-

strategian suuntaviivat tulee rakentaa toiminnallisen tason strategian periaattein. Hill & Jone-

sin (1995) mukaan jokaisella tukitoiminnolla tulee olla omat tehtävänsä, tavoitteensa ja keinot 

tavoitteiden saavuttamiseksi eli missio, visio ja strategia. Tällöin voidaan puhua kiinteistöjoh-

tamisen missiosta ja strategiasta, jonka sisältö riippuu käyttäjäorganisaation ydintoiminnan 

strategioista (Nourse ja Roulac 1993).  

 

Acoba & Fosterin (2003) mukaan monet kiinteistövarallisuutta itse hallitsevat yritykset ovat 

kehittäneet strategioita kiinteistösalkkujensa hallinnointiin, mutta eivät ole yhdistäneet strate-

gioita koko yrityksen ydinliiketoiminnan tukemiseen. Myös Gibler et. al. (2002) ja Roulac et. 

al. (2003) tutkimusten mukaan kiinteistövarannon hallinnan yleisimmät strategiset tavoitteet, 

kuten liiketoiminnan kasvun aiheuttaman tilatarpeen tyydyttäminen, liiketoimintayksiköiden 

yksittäisten tarpeiden täyttäminen, kiinteistösalkun hallinnointikulujen minimointi ja kiinteis-

tösalkkuun sidotun pääoman arvon maksimointi, ovat perinteisen ”kiinteistökeskeisen” ajatte-

lutavan mukaisia, jossa hankitaan organisaatiolle tilat alhaisimpaan hintaan sen sijaan, että 

keskityttäisiin työntekijöiden tuottavuuden tai joustavuuden lisäämisen kautta saataviin hyö-

tyihin.  

 

Krummin (2001) mukaan kiinteistöstrategian ei tulisi rajoittua ainoastaan kustannusten alen-

tamiseen tai operationaalisen tehokkuuden saavuttamiseen keskittymällä ulkoistettaviin toi-

mintoihin ja kiinteistöihin. Nourse & Roulac (1993) mukaan kiinteistövarannon hallinnalla 

voidaan vaikuttaa kustannusten pienentämisen lisäksi organisaation ydintoimintaan useiden 

keinojen avulla, jotka jäävät monesti huomioimatta. Tilasuunnittelun, sijaintien valinnan ja 

palveluratkaisujen kautta voidaan vaikuttaa muun muassa työntekijöiden tuottavuuteen, orga-

nisaation prosessien tehokkuuteen, loppuasiakkaiden tyytyväisyyteen, yrityksen imagoon, 

myynnin ja markkinoinnin edistämiseen, organisaation toiminnalliseen joustavuuteen ja orga-

nisaation muutosprosessien edistämiseen.  
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Pfnür & Weiland (2010) tutkimuksen mukaan vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana Euroop-

palaisissa yrityksissä keskimääräinen omistusaste kiinteistöissä vaihtelee 60% ja 75% välillä. 

Pirkanmaan Osuuskaupassa neliöiden omistusaste on 56%. 

 

Kuten todettu kiinteistöstrategian ja konsernistrategian sovittaminen yhteen on nähty tutki-

muksissa haasteellisiksi. Hyvin usein monien yritysten kiinteistöstrategia linjataan ylhäältä 

alaspäin ikään kuin yksisuuntaista tietä pitkin. Kiinteistöosasto on tällöin operatiivisten asioi-

den toimeenpanija, jonka osallistuminen strategiseen keskusteluun on vähäistä. Tämä saattaa 

johtaa läpinäkyvyyden heikkenemiseen, ylimääräisen ja vääränlaisen kiinteistökannan omis-

tamiseen sekä korkeisiin kiinteistökuluihin optimoinnin vaikeuden takia. Kaksisuuntaisen 

keskusteluyhteyden puute saattaa johtaa siihen, että kiinteistökannan todellista arvoa ei tun-

nisteta yrityksessä ja katsotaan vain tase-arvoja. Koska kiinteistöjen joustavuus on rajoitettua 

ja liikuttaminen mahdotonta, täytyy kiinteistöjä koskevissa päätöksissä tiedon liikkua kahteen 

suuntaan. Muussa tämän päivän liiketoiminnassa pidetään joustavuutta, nopeutta ja korkeaa 

investointien tuottoastetta tavoiteltavana tilana, johon kiinteistöt eivät oikein hyvin taivu. Ins-

titutionaaliset sijoittajat ja kiinteistöliiketoimintaa ydinliiketoimintonaan harjoittavat yritykset 

pitävätkin kiinteistöjä tapana vakauttaa ja turvata muita riskillisimpiä sijoituksia. Siksi tuntui-

si loogiselta, että ydinliiketoimintonaan jotain muuta tekevät yritykset voisivat ottaa kiinteis-

töstrategiassa huomioon kiinteistöjen luonteen riskin vakauttajina ja toimimisen taloudellisina 

puskureina. (Glatte 2013.) 

 

Nourse & Roulac (1993) hahmottelivat geneeriset kiinteistöstrategiat karkeasti kahdeksaksi 

erilaiseksi strategiaksi:  

1. Kiinteistön käytön kustannusten minimointi – minimikustannuksilla laadusta tinkien.  

2. Joustavuus – varautuminen suuriin tilojen pienentämisiin tai kasvattamisiin.   

3. Henkilöstöhallinnon tavoitteiden tukeminen – tunnistetaan, että ympäristöllä on suuri 

vaikutus henkilöstön viihtyvyyteen ja tuottavuuteen ja että myös sijainnilla on vaiku-

tusta henkilöstön kannalta.  

4. Markkinointiviestin tukeminen – kiinteistöt ovat yritysten markkinointiviestin symbo-

lisia fyysisiä elementtejä ja kannanottoja.  

5. Myynnin ja myyntiprosessin tukeminen – sijainti asiakasvirtojen varrelta ja myyntiä 

tukeva houkutteleva ympäristö.  
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6. Tuotannon ja palveluiden tarjoamisen tukeminen ja ohjaaminen – tilantarpeen ja si-

jainnin huomioiminen niin, että se palvelee asiakkaita, toimituksia ja työn tekemistä 

parhaiten.  

7. Tietotyön ja hallinnollisen työn sijoittaminen – tunnistetaan tietotyön ja innovatiivi-

suuden tarpeet ja erot perinteisiin tuotantotiloihin verrattuna.  

8. Kiinteistön ja liiketoiminnan luoman arvon realisointi ja hyväksi käyttäminen – liike-

toiminta usein luo arvoa operoimansa kiinteistön ympärille houkuttaen myös muuta 

toimintaa. (Nourse & Roulac 1993.) 

 

Vaikka strategiateoreetikot ovat sitä mieltä, että yrityksen on järkevää toimia vain yhden aja-

van voiman perusteella, edellä mainittuja kiinteistöstrategioita voi olla tarpeen käyttää useam-

pia. Tuotteiden jakelun ollessa ajava voima ydinliiketoiminnan takana ensisijaisia kiinteistö-

strategioita voisivat olla markkinointiviestin tukeminen, myynnin ja myyntiprosessin tukemi-

nen, tuotannon ja palveluiden tarjoamisen tukeminen ja ohjaaminen sekä kiinteistön ja liike-

toiminnan luoman arvon realisointi ja hyväksi käyttäminen. Jos taas tietyn tuoton ja tuloksen 

saavuttaminen on valittu ajavaksi voimaksi, ensisijaiset kiinteistöstrategiat voisivat olla kiin-

teistöjen käyttökustannusten minimointi ja kiinteistön ja liiketoiminnan luoman arvon reali-

sointi ja hyväksi käyttäminen. Pirkanmaan Osuuskaupan tilanteessa ollaan kuitenkin tilantees-

sa, jossa ajavia voimia on kaksi edellä mainittua. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa täytyy tasa-

painotella tiettyjen asioiden kanssa. (Nourse & Roulac 1993.) 

 

Näistä erityisesti kohta 5. myynnin ja myyntiprosessin tukeminen on Pirkanmaan Osuuskau-

pan kiinteistöstrategian lähtökohta. Erityisesti on pyritty korostamaan kiinteistöjen myyntiä 

tukevaa ympäristöä. Sijainti on liikepaikan kannalta vielä tärkeämpi kriteeri, mutta koska Pir-

kanmaan Osuuskaupan liikepaikat ovat pääsääntöisesti hyvillä sijainneilla, ei se korostu uu-

dessa kiinteistöstrategiassa. 
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Kuva 5.  Geneeriset kiinteistöstrategiat ja hallinnan päätöksiä (Mukaillen Nourse & Roulac 

1993) 

 

Kuvan 5 mukaisesti geneeriset strategiat pyritään huomioimaan erityisesti strategisissa projek-

teissa. Näitä hallinnan päätöksiä tullaan tekemään salkutuksen yhteydessä. Samoin strategiset 

painopistealueet tullaan painottamaan liikepaikkakohtaisesti juuri tuon salkutuksen yhteydes-

sä.  
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2.5. Strategian toimeenpano 

 

Kirjallisuudessa strategian rakentamista vähemmän käsitelty aihe on päätösten strategian 

toimeenpano. Tämä rajautuminen vain rakennusprosessin tarkasteluun antaa ymmärtää, että 

strategiaa varten tehdyt päätökset ovat prosessin lopputulos, eivätkä väline, jolla johdetaan 

organisaatiota dynaamisesti eteenpäin kohti tavoitteita. Liian hyvään analyysiin perustuvat 

strategiset päätökset jäävät toteutumatta huonon toimeenpanon vuoksi. (Harrison & Pellettier 

1998.)   

 

Kamenskyn (2004) mukaan strategioiden hyvä toteuttaminen on organisaatiolle haaste. Hyvin 

suunniteltu strategia ei toteudu itsekseen. Toteutumisen esteet tulevat sekä yrityksen sisältä 

että ulkopuolelta. Niinpä jo strategian luontivaiheessa tulisi ottaa huomioon ne keinot, joilla 

strategia voidaan viedä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti käytäntöön. Strategioiden toteutumista 

voidaan edesauttaa neljällä asialla:  

1. riskianalyysillä ja varasuunnitelmalla, 

2. strategioiden valvontajärjestelmällä, 

3. strategisella tiedottamisella ja koulutuksella sekä 

4. operatiivisella johtamisella 

Strategiassa määritellyt tavoitteet perustuvat oletuksille, jotka eivät aina välttämättä 

toteudukaan. Riskianalyysillä pyritään tunnistamaan strategian tavoitteiden toteutumisen 

estäviä tapahtumia. Analyysissä pohditaan haitallisten tapahtumien todennäköisyyttä sekä 

merkitystä. Riskianalyysin lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan varasuunnitelma, joka 

vastaa siihen, miten riskien syntymistä pyritään estää ja mitä tehdään tai miten varaudutaan 

riskien toteutumiseen. Varasuunnitelmat antavat valmiuden ja nopeuden toimia muuttuvissa 

olosuhteissa. (Kamensky 2004.) 

 

Strategioiden valvontajärjestelmä tarkoittaa sitä, että operatiivisen toiminnan lisäksi valvotaan 

pitkän aikavälin strategian toteutumista. Koska strategia on tavoitteiden ja keskeisten 

suuntaviivojen valintoja muuttuvassa maailmassa, on valvottava myös suuntaviivoja ja 

muuttuvaa ympäristöä. Niinpä strategiaa rakentamassa olleiden ihmisten tulisi ainakin kerran 

vuodessa käydä läpi strategia ja tarkastaa, onko se edelleen ajassa mukana. (Kamensky 2004.) 
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Liian usein strategiasta ajatellaan sen olevan vain ylimmän johdon ja vain harvoille ihmisille 

käyttöön tarkoitettu vaikeaselkoinen dokumentti. Jos näin on, niin strategian toteutuminen on 

vain unelma. Strategiat voidaan toteuttaa vain operationaalisessa toiminnalla jokapäiväisessä 

työssä. Koska strategiaa luodessa kaikki eivät kuitenkaan voi olla mukana, ainakaan 

vähänkään suuremmassa yrityksessä, niin strategian osaamisen kehittämisessa suuriin haaste 

on strategian viestiminen ja sen kouluttaminen. Organisaaition oppimisprosessi on kuitenkin 

syytä pitää mielessä: tietää -> ymmärtää -> sisäistää ja sitoutuu -> luo uusia ja parempia 

ratkaisuja. Koska viestinnällä ja koulutuksella on omat rajoituksensa, kannattaa kuvan 6 

mukaan yhdistää eri strategiatyön vaiheita toisiinsa oikeassa suhteessa. (Kamensky 2004.) 

 

 

 

Kuva 6. Organisaation strateginen osaaminen vuorovaikutusprosessina (Kamensky 2004) 

 

Jokaisen kuvassa 6 esitetyn elementin kohdalla tulisi pystyä vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin: Miksi, mitä, ketkä, milloin ja millä tavalla? Osavastaukset tulisi sovittaa yhteen 

siten, että eri elementit tukevat toisiaan kehitettäessä organisaation strategista osaamista. 

Strategisen viestinnän päätavoite on antaa tietoa, jolla mahdollistetaan ymmärrys, 

sisäistäminen ja sovellukset. On tiedostettava, että tietyn ryhmän tekemä strategia on vaikea 

viestiä sellaisenaan muille ryhmille, jotta halutunlainen ymmärrys syntyy. Tekijäryhmällä on 

yleensä strategiasta niin paljon syvempi näkemys, jonka myötä strategia saattaa tuntua 

itsestään selvemmältä kuin miten viestin vastaanottajat sen sisäistävät. Siksi viestinnästä on 
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saatava kaksisuuntainen tapahtuma, jolla varmistetaan ymmärryksen oikeellisuus.  

(Kamensky 2004.) 

 

Strategisella kouluttamisella on tarkoitus vaikuttaa kaikkiin oppimisen tavoitealueisiin: 

tietoihin, taitoihin, näkemyksiin, haluihin ja rohkeuteen. Näin siksi, että saadaan 

liiketoiminnan kannalta kestäviä tuloksia. Tietyt perusasiat on koulutettava, kuten mitä 

tarkoittaa strategia, toiminta-ajatus, analyysi, kilpailuetu ja niin edelleen. Turhia hienouksia 

on vältettävä, mutta liian helpoksi suomentamista tulee välttää. Monet strategiataidot ovat 

yleishyödyllisiä, esimerkiksi analyysitaidoista on hyötyä monessa muussakin asiassa kuin 

vain strategian luonnissa. Koulutuksessa ehkä tärkein asia on näkemyksen muuttamisessa 

ymmärrykseksi ja kokonaisuuksiksi, joista voidaan nähdä irrallisten asioiden sijaan 

kokonaisuuksia ja eri asioiden vuorovaikutussuhteita. Halu ja rohkeus strategiatyöskentelyyn 

kasvaa ajan mittaan, kun oppiminen on kytketty omaan työhön. Strategiatyöstä muotoutuukin 

yleensä osa normaalia työntekoa, mikä myös tuottaa tuloksia. Kuvassa 7 on esitetty 

kaaviomuodossa se, kuinka strateginen johtaminen kytketään osaksi operatiivista toimintaa. 

(Kamensky 2004.) 
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Kuva 7:  Operatiivisen johtamisen malli  (Kamensky 2004) 

 

Vuosittaisen tavoiteasetannan, strategisten projektien ja toimintasuunnitelmien pohjana ovat 

voimassa olevat strategiat. Vuosisuunnittelun tärkein asia on tavoiteasetanta, johon haetaan 

tasapaino taloudellisten tavoitteiden, ulkoisen tehokkuuden, sisäisen tehokkuuden ja 

kehittämisen tavoitteiden välillä. (Kamensky 2004.) 

 

Valpola et. al. (2010) ovat luoneet hieman Kamenskyä erilaisesta näkökulmasta onnistuneen 

strategian toimeenpanon viitekehyksen. Yhteistä Kamenskyn viitekehyksen kanssa on 

vuorovaikutuksen korostaminen. Erilaista taas se, että Valpola et. al. viitekehyksessä 

innostavuutta ja yhteisöllisyyttä korostetaan enemmän. Viitekehys on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Onnistuneen strategian toimeenpanon viitekehys (Valpola et. al. 2010) 

 

Valpola et. al. (2010) mukaan onnistunut strategian toimeenpanon käynnistyy innostavasta 

vuoropuhelusta paitsi ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin myös organisaatiossa 

sivuttaissuunnassa. Innostavan vuoropuhelun pohjana toimii innostavaksi rakennettu strategia. 

Hyvällä esimiestyöllä sekä yhdessä tekemisellä vaikutetaan aikaasaamisen kulttuuriin, joilloin 

henkilöstö toimii itse muutosvoimana. Tärkeää on sovittaa valitut projektit suoritusten 

johtamisen kautta työntekijöille ja heidän osaamiselleen sopivaksi. (Valpola et. al. 2010 s 9.) 

 

2.6.  Osallistava päätöksenteko strategiaprosessissa 

 

Strategia on joukko analyyseihin perustuvia päätöksiä tulevaisuuden tekemisen suunnasta. 

Jotta voidaan tehdä tehokkaasti käytäntöön meneviä strategisia päätöksiä, tulee johdon 

päätöksenteko prosessin olla avoin ennemmin kuin suljettu. Seuraavia eroja on tunnistettu 

avoimen eli osallistavan ja suljetun strategiaprosessin välillä. 

1. Avoin prosessi korvaa vakiintuneet ja ennaltamääräytyvät tavoitteet dynaamisilla 

tavoitteilla ja nostaa vaatimustasoa. 
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2. Suljetun prosessin ennakko-oletukset siitä, että kaikki vaihtoehdot on tunnistettu, 

korvautuu avoimessa prosessissa enemmänkin tiedon etsimisellä, jossa hyväksytään 

tiedon vajavaisuus. 

3. Suljetun prosessin tavoite, jossa halutaan maksimoida lopputulos, korvautuu 

avoimessa prosessissa tyydyttävällä ratkaisulla tai ratkaisulla, jolla tavoitteisiin 

päästään. 

4. Toisin kuin suljettu prosessi, jolla voi olla alku ja loppu, avoin prosessi on jatkuvaa 

vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. (Wilson & Alexis 1962)  

 

Osallistavassa strategiaprosessissa otetaan henkilöstö mukaan strategian rakentamiseen. 

Tarkoituksena on helpottaa päätöksen tekoa, lisätä erilaisen tiedon määrää, lisätä ideoiden 

määrää, lisätä työtyytyväisyyttä ja lisätä toimeenpanon onnistumista. Carmeli et al. (2008) 

mukaan päätöksen teko helpottuu, sillä pelkästään muutaman johtajan tekemät päätökset 

voivat perustua liialle epävarmuudelle tai tiedon määrän puutteelle. Suurempi ryhmä 

päätöksen teossa tarkoittaa väistämättä suurempaa tietomäärää ja enemmän ideoita, mutta 

toisaalta vaatii enemmän aikaa. (Carmeli et. al. 2008.)  

 

Elele & Fields (2010) mukaan työntekijöillä on usein enemmän tietoa omasta vastuualuees-

taan kuin johtajilla. Tämä tietomäärä yhdistettynä antaa strategiatyölle laajan tietopohjan. 

Osallistava päätöksenteko strategiaprosessissa yleensä parantaa työilmapiiriä ja luottamusta 

johtoon. Osallistavan prosessin aikana henkilöstö usein kokee tekevänsä tärkeää työtä ja ole-

vansa tärkeitä työnantajalle,  minkä seurauksena työmoraali kasvaa. Se taas johtaa yleensä 

tuottavuuden kasvuun. Osallistavat menetelmät myös tarjoavat työntekijöille kanavan suoraan 

tai epäsuorempaankin päästä vaikuttamaan organisaation toimintaan. (Elele & Fields 2010.) 

 

Valpola et. al. mukaan strategiaan sitoutuminen tapahtuu parhaiten osallistumalla strategia-

prosessiin. Strategian suunnitteluvaiheessa on kyseenalaistettava vanhat toimintamallit sekä 

se, kuinka eri organisaation osat osallistuvat strategiaprosessin vaiheisiin. Mitä paremmin 

osallistaminen onnistuu, sitä paremmin henkilöstö kuljettaa strategiaa mukana jokapäiväisessä 

työssään. Ei välttämättä tarvita kuin vain yksi sitoutumaton henkilö, joka saattaa heikentää 

koko organisaation oikean suuntaista tekemistä. Mitä enemmän ihmisiä osallistuu strategian 

luomiseen, sitä kauemmin luontiprosessi kestää, mutta toimeenpanoon kuluva aika pienenee. 
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Tämä sen vuoksi, että prosessissa mukana olleet henkilöt tietävät jo valmiiksi, mitä ollaan te-

kemässä. (Valpola et. al 2010, 56.)  

 

2.7. Tuloskortti 

 

Kaplan & Norton vuonna 1992 julkaisivat johtamisjärjestelmää tukevan tasapainotetun mitta-

riston, jota ehdotettiin ainoastaan toiminnan mittaamiseen. Kuitenkin sen jälkeen, kun mitta-

risto oli otettu käyttöön useammassa organisaatiossa mittaamistarkoituksena, tekivät Kaplan 

& Norton (1996) huomion, että tasapainotettua tuloskorttia voidaan käyttää myös strategian 

johtamisessa.  

 

Aluksi Kaplanin ja Nortonin (1992) kehittämää tasapainotettua tuloskorttia oli tarkoitus käyt-

tää mittausjärjestelmänä ylimmässä johdossa, tarjoamaan kokonaisvaltaisen käsityksen liike-

toiminnasta. Etuina todettiin se, että tasapainotetun tuloskortin avulla voitiin päästä eroon lii-

allisista ja monimutkaisista mittareista ja keskittyä kriittisiin mitattavissa oleviin asioihin. 

Toinen etu saavutetaan huomioimalla osaoptimoinnin ongelma rakentamalla mittaristo koko-

naisvaltaisesti. Mittariston avulla voidaan nähdä, heikentääkö yhden osa-alueen parantaminen 

muita alueita. Tuloskortissa tarkastellaan taloudellisia toimenpiteitä, jotka kuvaavat toiminto-

jen tulosta, operatiivisia toimenpiteitä, kuten asiakastyytyväisyys, sisäisiä prosesseja eli te-

hokkuutta sekä innovaatio- ja oppimisnäkökulmaa, jolla edesautetaan tulevaa kehitystä. Nämä 

neljä edellä mainittua osa-aluetta erottavat tasapainotetun tuloskortin aikansa muista mittaus-

järjestelmistä. (Kaplan & Norton 1992.) 

 

 Neljä eri osa-aluetta tarkemmin eroteltuna ovat: 

1. Kuinka asiakkaat näkevät meidät – Asiakasnäkökulma 

2. Missä asioissa meidän täytyy suoriutua hyvin – Prosessinäkökulma 

3. Miten takaamme kehityksen ja tuotamme arvoa – Innovaatio ja oppimisnäkökulma 

4. Miltä näytämme omistajan silmissä – Taloudellinen näkökulma 

 

Asiakasnäkökulma: Asiakastyytyväisyys on yleensä tuloksena tuotteen tai palvelun ajan, laa-

dun ja suorituksen tasosta verrattuna kustannukseen. Siksi nämä asiat tulisi ottaa huomioon, 

kun suunnitellaan asiakasnäkökulman mittareita. Aikaa voidaan mitata esimerkiksi vasteajalla 

eli sillä, kuinka nopeasti asiakkaan tarpeisiin saadaan vastattua. Laatua voidaan mitata esi-
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merkiksi ajallaan tapahtuvilla toimituksilla tai palautusten/reklamaatioiden määrällä. Suori-

tuksen tasoa voidaan mitata sillä, kuinka paljon lisäarvoa asiakkaalle pystytään luomaan. 

Koska asiakasorganisaatiolla on todennäköisesti erilaiset odotukset kuin toimittavalla organi-

saatiolla, on mittareita rakentaessa pyrittävä katsomaan asioita asiakkaan näkökulmasta. Esi-

merkiksi ajallaan toimitus saattaa tarkoittaa eri asioita asiakkaalle kuin omalle organisaatiolle. 

(Kaplan & Norton 1992.) 

 

Sisäisten prosessien näkökulma: Hyvin johdetut asiakasnäkökulman mittarit ja asiakastyyty-

väisyys ovat usein johdettavissa hyvistä sisäisistä prosesseista. Ilman erinomaisesti toimivia 

sisäisiä prosesseja on organisaation vaikea saavuttaa asiakastyytyväisyyden tavoitteita. Jotta 

voidaan tunnistaa, mitkä prosessit ovat tärkeimpiä organisaatiolle, tarvitsee ydinkompetenssit 

ja ydinteknologiat tunnistaa. Näistä voidaan johtaa mittarit kriittisille prosesseille. Kriittisiä 

prosesseja voivat olla esimerkiksi henkilöstön osaaminen, laadun tuotto, sisäinen korkokanta, 

varaston kierto, yksikkökustannus tai taloudellisten budjettien pitävyys. (Kaplan & Norton 

1992.) 

 

Innovaation ja oppimisen näkökulma: Asiakasnäkökulma ja sisäisten prosessien näkökulma 

mittaavat jo olemassa olevia asiakassuhteita, tuotteita tai prosesseja. Innovaation ja oppimisen 

näkökulma pyrkiikin katsomaan eteenpäin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja muuttuviin 

haasteisiin eli tunnistaa mittareita, kuinka hyvin organisaatiolla on mahdollisuutta parantaa, 

innovoida, oppia ja menestyä tulevaisuudessa. Esimerkiksi kauanko uuden tuotesukupolven 

kehitys kestää, onko henkilökunnan oppiminen jatkuvaa ja kauanko uusien ideoiden vieminen 

markkinoille vie suhteessa kilpailijoihin. (Kaplan & Norton 1992.) 

 

Taloudellinen näkökulma: Taloudellinen näkökulma pitää sisällään ne yleisimmät taloudelli-

set mittarit, joita jokaisessa yrityksessä luultavasti seurataan: tuottavuus, kasvu, tulos ja osak-

keen arvo. Taloudellinen näkökulma linkittää muut osa-alueet organisaation talouteen. Jos 

parantuneet luvut muilla osa-alueilla eivät näy taloudellisissa mittareissa, voi olla vika joko 

muiden osa-alueiden mittareissa tai valitussa strategiassa.  (Kaplan & Norton 1992.) 

 

Useimmat organisaation johtamisjärjestelmät on rakennettu taloudellisten mittarien ja tavoit-

teiden ympärille, jotka ottavat lähtökohtaisesti vain vähän kantaa tulevaisuuden menestyksen 

takaamiselle ja parantamiselle. Siitä johtuen useimmat yritykset painottavat lyhyen aikavälin 

taloudellisia ratkaisuja jättäen johtamis- ja mittaamisjärjestelmiin aukon pitkäaikaisten strate-
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gisten asioiden kannalta tärkeisiin mittareihin. Tasapainotettu tuloskortin avulla voidaan lyhy-

en aikavälin mittareiden lisäksi mitata niitä asioita, joiden varaan tulevaisuuden kasvu raken-

netaan. Tasapainotetun tuloskortin avulla voidaan mitata yhtä aikaa lyhyen tähtäimen talou-

dellisten mittarien lisäksi kolme muuta näkökulmaa, joilla mahdollistetaan tulevaisuuden me-

nestys. (Kaplan & Norton 1996b.) 

 

Täytyy kuitenkin huomata, että mikäli eri mittareille ei saada rakennettua syy-seuraus-

yhteyksiä, ei strategian toimeenpano niiden avulla onnistu. Jos syy-seuraus-yhteydet pysty-

tään ottamaan huomioon ja yhdistämään myös aineettomat vahvuudet, joilla asiakasarvoa 

voidaan luoda. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa parempaan taloudelliseen tulokseen. (Kaplan & 

Norton 2001a.) 

 

Jotta tasapainotettua tuloskorttia voidaan käyttää strategisen johtamisen ja strategian toimeen-

panon välineenä täytyy Kaplan & Nortonin (2001b) mukaan strategiaprosessissa noudattaa 

seuraavia periaatteita. 

1. Strategian kuvaaminen operatiivisina käsitteinä 

2. Organisaation mukauttaminen strategiaan 

3. Strategian tekeminen osaksi jokaisen työntekijän päivittäistä työtä 

4. Strategian tekeminen jatkuvaksi prosessiksi 

5. Muutoksen käynnistäminen ylimmän johdon toimesta 

Strategian kuvaaminen operatiivisina käsityksinä: Organisaation visio tulee ilmaista tarpeeksi 

konkreettisina asioina, jotta henkilöstö ymmärtää miten heidän tulee työskennellä muuttaak-

seen yrityksen vision konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tasapainotettu mittaristo pakottaa johdon 

ilmaisemaan visionsa sellaisin käsittein, että se on ymmärrettävä niille, jotka sitä toteuttavat. 

Tuloskortin avulla saadaan yhdistettyä organisaation osat, resurssit ja osaaminen arvon luo-

miseksi asiakkaille. Tuloskortin kautta organisaatio toteuttaa ja parantaa toimintaansa tavoit-

teiden suuntaisesti. Tuloskortin avulla strategian toteutumisen seuraaminen helpottuu ja sa-

malla strategiset tavoitteet pysyvät esillä koko ajan. Tuloskortin avulla organisaatiot voivat 

luoda yhteisen ja ymmärrettävän viitekehyksen kaikille yksiköille ja työntekijöille. Ongelma-

kohtana voidaan edelleen tunnistaa taloudellisten lukujen painoarvo kokonaisuudessa. (Kap-

lan & Norton 2001b.) 
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Organisaation mukauttaminen strategiaan: Organisaation tavoitteena on toimintojen välisen 

synergian realisointi ja hyväksi käyttäminen. Jotta organisaation toimintakyky olisi suurempi 

kuin osien summa, yksittäisten strategioiden välille on luotava yhtymäkohtia ja strategiat on 

integroitava toisiinsa. Organisaatiot luodaan perinteisesti eri toimintojen ympärille. Jokainen 

toiminto vaatii omaa tietämystä ja osaamista. Useimmilla organisaatioilla on vaikeuksia 

kommunikoida ja koordinoida toimintaansa eri toimintojen välillä. Tästä syntyy irrallisia toi-

minnallisia alueita, jotka ovat strategian toteuttamisen suurin este. Strategialähtöisissä organi-

saatioissa pystytään rikkomaan eri toimintojen väliset raja-aidat. Strategisten teemojen ja prio-

riteettien avulla voidaan viestittää yhdenmukaisesti ja yhtenäisesti tärkeysjärjestys organisaa-

tion erillisissä ja yhteisissä yksiköissä. Erillisten ja yhteisten yksikköjen tavoitteet linkitetään 

strategiaan yleisten teemojen ja tavoitteiden avulla. Menestyvät organisaatiot käyttävät tulos-

korttia koordinoidakseen organisaation eri osien toimintaa sen varmistamiseksi, että koko-

naisuus on enemmän kuin osien summa. (Kaplan & Norton 2001b.) 

 

Strategian tekeminen osaksi jokaisen työntekijän päivittäistä työtä: Organisaation johtoryhmä 

ei kykene toteuttamaan uutta strategiaa yksin. Siihen tarvitaan jokaisen työntekijän aktiivista 

työpanosta. Strategia on viestitettävä johtoryhmästä jokaiselle työntekijälle. Strategiakeskei-

sessä organisaatiossa jokaisen työntekijän on voitava ymmärtää strategia ja toimittava päivit-

täisessä työssään tavalla, joka tukee strategian toteutumista. Konkreettiset mittarit ja tavoitteet 

helpottavat tärkeiksi koettujen asioiden huomioimista, käsittelyä ja analysointia. Yksilötason 

mittarit ja toimenpiteet johdetaan organisaation päämääristä ja tavoitteista. Mittariston avulla 

voidaan fokusoida kehityshankkeet ja -toimenpiteet palvelemaan näiden tavoitteiden saavut-

tamista. Tuloskorttia voidaan käyttää kolmessa eri prosessissa, jotka auttavat strategian toteut-

tamisessa. (Kaplan & Norton, 2001b) 

1. Viestintä ja koulutus: Strategisten tavoitteiden esittäminen mitattavina asioina vahvis-

taa henkilöstön ymmärrystä strategiasta. Tuloskortin avulla strategiasta viestiminen 

edesauttaa henkilöstön ymmärryksen syntymistä strategiasta ja auttaa strategian toteu-

tumista. 

2. Henkilökohtaisten ja tiimitavoitteiden laatiminen: Esimiehet yhdessä henkilökunnan 

kanssa asettavat jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet ja tiimikohtaiset tavoitteet stra-

tegisten tavoitteiden mukaisesti. 

3. Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmä toimii linkkinä henkilökohtaisen suoriutumisen 

ja strategian välillä.  
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Strategian tekeminen jatkuvaksi prosessiksi: Useimpien organisaatioiden johtaminen perustuu 

budjettiin ja toimintasuunnitelmaan. Strategiakeskeisissä organisaatioissa käytössä on mene-

telmä, jolla strategiaa hallitaan. Budjetit, kuukausikatsaukset ja strategia nivotaan yhdeksi 

saumattomaksi ja jatkuvaksi prosessiksi. Prosessien läpiviemisessä on kolme tärkeää huomi-

oon otettavaa asiaa: 

1. Organisaatiot yhdistävät strategian budjetointiprosessiin. 

2. Strategiaa tarkastellaan johtoryhmän kokouksissa. 

3. Strategian omaksumis- ja oppimisprosessi otetaan käyttöön. 

Organisaatioiden sisällä syntyy koko ajan ideoita ja tapahtuu oppimista. Sen sijaan, että odo-

tettaisiin seuraavaa budjettikautta, prioriteetteja ja mittaristoja voidaan päivittää välittömästi. 

Menestyvien organisaatioiden johtajat käyttivät organisaatiossa syntyneitä ideoita ja tietämys-

tä strategioiden jatkuvaan hienosäätöön. Vuosittaisen tapahtuman sijasta strategiasta tulee jat-

kuva prosessi. Tuloskortin mittareiden seuranta on mahdollista kytkeä osaksi kuukausiseuran-

taa, mutta kaikkia mittareita ei yleensä kuitenkaan ole tarpeen seurata joka kuukausi. Seuran-

nassa on oleellista se, mihin toimenpiteisiin saadun tiedon pohjalta ryhdytään ja mi-

ten tavoitteiden toteutumista edistetään. (Kaplan & Norton 2001b.) 

Muutoksen käynnistäminen ylimmän johdon toimesta: Johtoryhmän aktiivisuus ja sitoutunei-

suus on tärkein yksittäinen tekijä strategian toteuttamisen onnistumisessa. Uusi strategia edel-

lyttää aina muutoksia organisaation kaikilla osa-alueilla sekä yhteistyötä muutosten koordi-

noimiseksi. Jos prosessien johtajat eivät ole aktiivisia, muutoksia ei tapahdu ja strategia ei to-

teudu. Strategialähtöisen organisaation johtajien ensimmäisenä tehtävänä on saada henkilös-

tö vakuuttuneeksi muutoksen tarpeellisuudesta. Muutosprosessin käynnistyttyä luodaan muu-

tosta ohjaava johtamismalli. On tärkeää luopua perinteisistä valtarakenteista. Strategiaryh-

mien luominen, demokraattiset kokoukset ja avoin kommunikaatio ovat osa muutoksen hal-

lintaa. (Kaplan & Norton 2001b.) 

Pirkanmaan Osuuskaupan johto käyttää tuloskorttia ydinliiketoimintojen johtamiseen. Kiin-

teistöosaston strategiasta ja toiminnasta halutaan saada uuden strategian myötä liiketoiminta-

ohjattua. Tuloskortin linkittäminen kiinteistöstrategiaan on tällöin ensimmäinen kokeiltavaksi 

soveltuva keino saada aikaan liiketoimintaohjaus. 
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Kiinteistöhallinnassa tuloskorttia voidaan hyödyntää kirjallisuuden mukaan kahdella eri taval-

la. Ensimmäisenä vaihtoehto on, että johdon tuloskortista voidaan ottaa suoraan kiinteistö-

osaston käyttöön ne tavoitteet ja mittarit, joihin kiinteistöosaston toiminnalla on vaikutusta. 

Tällöin saadaan linjaan organisaation strategia ja kiinteistöstrategia. Toinen vaihtoehto on ra-

kentaa tuloskortti pelkästään kiinteistöosaston käyttöön. (Nenonen & Lindholm, 2006.) Huo-

mioitavaa kuitenkin on, että johdon tuloskortin käyttäminen kiinteistöosaston toiminnan oh-

jaamiseen antaa paremman ymmärryksen kiinteistöosaston henkilökunnalle siitä, kuinka kiin-

teistöosasto parhaiten tukee liiketoiminnan tavoitteita.  

 

Johdon tuloskorttiin vaikuttavat niin monet asiat, että kiinteistöosaston toiminnan arviointiin 

niitä ei suoraan voida käyttää. Luultavasti liiketoimintaohjausta ei tuloskortilla saada tehok-

kaasti aikaiseksi, joten tuloskortti päätettiin luoda alusta alkaen pelkästään kiinteistöosaston 

tehokkuuden parantamiseen, mihin käyttöön Juuti&Luoma (2009) tuloskortin luokittelevat. 

 

2.8. Strategiset projektit 

 

Strategisilla projekteilla tarkoitetaan projekteja, joilla on tarkoitus saada aikaan merkittäviä 

muutoksia organisaatiossa, henkilöstön osaamisessa ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Stra-

tegisella projektilla voidaan myös pyrkiä nostamaan yrityksen arvoa. Strategiset projektit ovat 

yleensä johdon ohjauksessa ja niihin on varattu tai priorisoitu tarpeeksi resursseja. Strategis-

ten projektien aikajänne voi olla pisimmillään useita vuosia, mutta toisaalta aikaansaamisen 

kulttuurin kannalta pitkät projektit voi olla järkevää jakaa useammaksi aliprojektiksi. Strategi-

sia projekteja johdetaan niiden tuoman lisäarvon ohjaamana. Tasaisin väliajoin mittaaminen ja 

arvioiminen ovat tärkeitä askeleita onnistumisten varmistamiseksi. (Valpola et. al. 2010 s. 65) 

 

Strategiset projektit ovat tärkeä osa strategian toimeenpanemista. Strateginen projekti voidaan 

määritellä seuraavasti: se on johdon ohjauksessa, sen edistymistä tarkastellaan aika ajoin, pro-

jektilla on mahdollisuudet sekä kehittää että tuoda lisäarvoa yritykselle ja sen tarkoituksena 

on kehittää työntekijöiden osaamista. (Valpola 2010.)  

 

On tärkeää, että strategia puretaan tarpeeksi konkreettisiksi toimenpiteiksi – strategisiksi pro-

jekteiksi. Strategisilla projekteilla voidaan vähentää strategiatyöskentelyn keskeistä ongelmaa, 

että strategiat kulkevat omaa reittiään ja operaatiot omaa reittiään, eivätkä ne ikinä kohtaa. 
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Strategisten projektien avulla saadaan yhteen sovitettua strategia ja operatiivinen toiminta. 

Kahteen asiaan on kiinnitettävä huomiota: kaikkien strategisten projektien on perustuttava 

strategiavalintoihin ja vaikka strategisten projektien on oltava riittävän konkreettista tekemis-

tä, on niissä keskityttävä strategioiden toteutumisen kannalta tärkeisiin asioihin eikä kaikkia 

päivittäisiä toimenpiteitä tarvitse listata. (Kamensky 2004.) 

 

Strategisten projektien suunnittelua voidaan mallintaa kuvan 9 esittämäksi prosessiksi. Siinä 

strategioiden purkaminen strategisiksi projekteiksi on jaettu neljään vaiheeseen. Prosessi on 

samalla myös tärkeysjärjestyksessä oikealta vasemmalle: tavoite -> toimenpide -> mittari -> 

vastuu. Kaikkien keskeisten strategioiden alueelta tehdään omat projektinsa. Ennen tavoitteen 

asettamista on mietittävä ensin kysymystä miksi eli mitä lopullista hyötyä strategialla halu-

taan saavuttaa. Oikean suuntaisia tavoitteita voi lähteä etsimään Kamenskyn (2004 s. 287) 

nelijaosta: taloudelliset tavoitteet, ulkoinen ja sisäinen tehokkuus sekä kehittämistavoitteet. 

Toisaalta oikeat tavoitteet voivat löytyä myös tuloskortin (Kaplan & Norton 1992) neljästä 

näkökulmasta: taloudellisesta näkökulmasta, asiakasnäkökulmasta, sisäisten prosessien näkö-

kulmasta sekä oppimis- ja kasvunäkökulmasta.  

 

 

Kuva 9. Toimenpideohjelmien suunnitteluprosessi (mukailtu Kamensky 2004) 

 

Toimenpiteisiin kirjataan ne asiat ja tehtävät, joiden avulla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Toi-

menpiteiden on oltava mahdollisimman konkreettisia ja yksiselitteisiä, jotta niistä vastuulliset 

todella tietävät, mitä on tarkoitus tehdä. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT, TYÖN AINEISTO JA AINEIS-

TON ANALYYSI 

 

3.1. Kiinteistöstrategian kehityspäivä 

 

Strategian toimeenpanon tärkeimpänä osa-alueena on strategian takana olevan kokonaisuuden 

hahmottaminen. Kiinteistöstrategialla tavoitellaan oman toiminnan tehostamista suhteessa 

ympäröivään maailmaan. Ympäröivällä maailmalla tässä tapauksessa taas tarkoitetaan sekä 

Pirkanmaan kiinteistöalaa että Pirkanmaan Osuuskaupan omaa liiketoimintaa. Näiden 

yhteensovittamisesta oli kysymys. Ennen ensimmäistä yhteistä päiväämme oli Pirkanmaan 

Osuuskaupan strategiaa käsitelty useassa eri tilaisuudessa. Kiinteistöosaston henkilöstön 

näkemys uudesta strategiasta oli kuitenkin hyvin ristiriitainen ja yleisesti nähtiin, että ”tämä ei 

koske meitä”. Lähtökohta kiinteistöstrategian luomiselle ei siis ollut paras mahdollinen.  

 

Tästä taustasta johtuen pidin erityisen tärkeänä, että kokoonnumme koko porukalla ja läh-

demme strategian tekemisessä alusta eli ympäristön kuvauksesta yhdessä liikkeelle. Tilaisuu-

teen varattiin erillinen tila ja yksi päivä aikaa. Tila oli poissa normaalista työympäristöstäm-

me, jotta keskittyminen aiheeseen olisi mahdollisimman täysipainoista. Tilaisuudesta arvioin 

etukäteen, että siitä tulee henkisesti monelle hyvin rankka ja se valitettavasti näkyikin viimei-

sissä tehtävissä.  

 

Päivän ohjelmaa rytmitettiin sopivin tauoin ja kahvit oli aina katettu tilan ulkopuolelle, jotta 

kaikki ainakin hiukan jaloittelisivat aina välillä. Tilan valinta ja rytmitys olikin näin jälkeen-

päin ajateltuna onnistunut ja juuri tuo jaloittelu osoittautui hyväksi tavaksi tauottaa tehokkaas-

ti.   

 

Kiinteistöstrategian kehityspäivää pohjustettiin edellisellä viikolla vielä selventämällä palve-

lukulttuurin tärkeyttä sekä syventämällä ajatusta siitä, kuinka oman osaamisensa voi viedä 

vielä paremmin liiketoiminnan käyttöön. Samalla käytiin läpi lyhyesti tärkeimpiä kohtia uu-

desta strategiasta. Ennakkotehtävän tekeminen oli todella tärkeä asiaan virittymisen kannalta 

ja näin päästiin syvälle asiaan hyvin nopeasti. 
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3.1.1. Osuuskaupan strategia 

 

Ryhmätyöpäivä aloitettiin sillä, että talousjohtaja esitteli konsernin uuden strategian ja samal-

la esityksen aikana keskusteltiin asioista. Ensimmäisenä esityksessä käytiin läpi nykytilaa se-

kä tulevaisuuden kehityssuuntia. Tärkeimpinä asioina esiin nousi Pirkanmaan Osuuskaupan 

hyvä taloudellinen tilanne, kasvava maakunta ja markkinan murros. Kiinteistöosaston henki-

lökunnalle ei ollut aiemmin täysin selvää, kuinka suuri osa Pirkanmaan Osuuskaupan myyn-

nistä tulee päivittäistavarapuolelta, ja nyt varmasti strategian painotus ruokaan ja siihen liitty-

viin palveluihin avautui paremmin.  

 

Seuraavaksi käytiin läpi tavoitellut kilpailuedut, joista palvelu on nostettu tärkeimmäksi, siksi 

sen tärkeyttä tulee painottaa myös tukitoimintojen puolelta. Haluamme olla myös alueen paras 

ja halutuin ruokakauppa. Kiinteistöosaston toimilla on suoraan vaikutusta kauppojen ulko-

asuun ja sen merkitys tuli ilmi myös käydyssä keskustelussa.  

 

Seuraavaksi strategiaan on määritelty asiat, joissa on oltava vähintään yhtä hyvä kuin paras 

kilpailija. Näitä asioita ovat ”Kannamme vastuun henkilöstöstä ja ympäristöstä” ja ”Kohdis-

tamme resurssit ja palvelut Pirkanmaan hyödyksi”. Vastuunkantaminen tarkoittaa, että arvos-

tetaan jokaisen työtä, hyvä työsuoritus lähtee oman työn arvostamisesta, tarjotaan vastuullisia 

tuotteita ja palveluja sekä ollaan resurssitehokkaita. Näistä erityisesti resurssitehokkuus on 

tärkeä osa jo nykyistä kiinteistöosaston toimintaa, mutta sitä voi vielä enemmänkin painottaa 

tulevaisuudessa. Resurssien ja palveluiden kohdistamisella Pirkanmaan hyödyksi tarkoitetaan 

lähituotteiden myyntiä, palvelemista kattavasti Pirkanmaalla ja yhteistyötä paikallisten yritys-

ten kanssa. Näistä ”palveleminen kattavasti Pirkanmaalla” ja ”yhteistyö paikallisten yritysten 

kanssa” osuvat hyvin kiinteistöosaston toiminta-alueelle.  

 

Kattavasti palveleminen on osa verkoston suunnittelua, johon kiinteistöosasto voisi jatkossa 

ottaa vielä nykyistä enemmän vastuuta nimenomaan proaktiivisella toiminnalla. ”Yhteistyö 

paikallisten yritysten kanssa” nosti tähän kohtaan mennessä eniten keskustelua. Varsinkin ra-

kennuttamistiimi nosti esille paikallisten yhteistyökumppaneiden käyttämisestä syntyvän 

imagoarvon. Lisäksi erityisesti pienemmillä paikkakunnilla työllistämällä paikallisia yrittäjiä, 

jolloin osa siitä rahasta luultavasti päätyy samaan kauppaan ostoksina takaisin. Kohteissa voi-
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taisiinkin ilmoittaa näkyvämmin se, että rakennustöissä työllistämme paikallisia toimijoita. 

Kiinteistöhallinnan puolelta nostettiin esiin se, millä perusteella paikallinen toimija voidaan 

valita tarjouskilpailussa. Kysyttiin, voidaanko esimerkiksi jonkin prosenttiyksikön kalliimpi 

toimija valita paikallisuuden vuoksi. Mitään suoraa vastausta tähän ei muodostunut, mutta il-

moille jäi roikkumaan ajatus siitä, että valitaan paikallinen aina, kun se on mahdollista. Tähän 

asiaan täytyy paneutua sen vuoksi, että asia on erityisen lähellä sekä kiinteistöosaston henki-

lökunnan sydäntä että Pirkanmaan Osuuskaupan arvoja, ja saada hyvä strateginen linjaus, ja 

se täytyy myös viestiä sidosryhmille paremmin. Myös ”Tarjoamme vetovoimaisimmat liike-

paikat” osuu suoraan kiinteistöosaston strategia-alueelle. Kiinteistöjen ulkonäkö sekä muut 

paikan toimijat antavat selkeän kuvan asiakkaille liikepaikan vetovoimasta. Kiinteistöosastol-

la asia on jo tiedostettu ja sen eteen tehdään töitä, mutta silti asia on hyvä nostaa myös kiin-

teistöosaston strategiaan. 

 

Synergiavaatimukset kilpailuetuna -osiosta tärkeäksi kiinteistöosastolle nousi, että tukitoi-

minnot palvelevat tehokkaasti toimialojen tarpeita – ehkä sanomattakin selvää, mutta kuiten-

kin huomionarvoinen asia kirjattavaksi strategiaan. ”Moniosaava henkilökunta tekee moni-

puolista ja mielekästä työtä ja liikepaikat vetovoimaisia ja tehokkaassa käytössä” oikeastaan 

käytiinkin jo läpi aikaisemmassa osiossa.  

 

Seuraavaksi keskusteltiin nykyisistä toimialapainotuksista ja siitä, että uusia toimialoja on 

mahdollista harkita mukaan. Hotellitoimiala oli ensimmäinen suuri keskustelussa oleva, mutta 

sen aikajänne menee niin pitkälle, että vielä sen tuomiin haasteisiin ei tarvitse varautua. Myös 

kiinteistöliiketoiminnasta keskusteltiin ja sen johtopäätös oli se, että toistaiseksi taloustilanne 

ei ole niin hyvä, että ydinliiketoimintojen ulkopuolista kiinteistömassaa olisi järkevä omistaa. 

 

Osuuskaupan strategian esittely ja keskustelu päätettiin strategiakartan läpikäyntiin ja siitä 

löytyi hyvin tarttumapintaa koko kiinteistöosastolle. Kaikki lähtee hyvästä työympäristöstä, 

oman tekemisen merkityksestä sekä oman osaamisen kehittämisestä. Ne mahdollistavat te-

hokkaat ydinprosessit, esimerkiksi kylmäkalusteiden tehokas huoltotoiminta, joka ennalta eh-

käisee suuret hävikit. Kilpailuetua tuottava yhteistyö toimialojen sekä vuokralaisten kesken 

helpottavat asiakkaan arkea, jolloin kaikki palvelut on mahdollista saada samasta paikasta. 

Lopuksi talouden kannalta kiinteistöosaston toiminnalle kriittistä on investointien onnistumi-

nen, johon kiinteistöosaston omalla tietotaidolla pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa entistä 

paremmin.  
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3.1.2. Palvelukulttuuri 

 

Palvelukulttuurin parantamista on korostettu koko Pirkanmaan Osuuskaupan henkilöstölle. 

Tämä näkyy erityisesti ”sydäntekojen” kautta. Sydänteoilla tarkoitetaan toimia, joilla ylitetään 

asiakkaan odotukset. Palvelukulttuurin parantamisella pyritään yhtenäistämään ostoksia teke-

välle asiakkaalle näkyvä palvelutaso. Jotta asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden on 

helpompi palvella asiakkaita uudistetulla tavalla, myös tukitoimintojen palvelutason tulee vas-

tata loppuasiakkaalle näkyvää palvelutasoa. Sydäntekojen ja palvelutason parantamisen pe-

rimmäisenä tarkoituksena on toimia differoivana kilpailutekijänä ja lisätä myyntiä asiakastyy-

tyväisyyden kautta.  

 

Pelkät sydänteot eivät kuitenkaan tehosta Pirkanmaan Osuuskaupan toimintaa. Tukitoiminto-

jen tehtävänä on toimia asiantuntijaosastoina Pirkanmaan Osuuskaupan sisällä. Kiinteistö-

osaston sisältä löytyy valtavasti tietotaitoa ja osaamista. Kiinteistöosaston toiminnan tehosta-

miseksi täytyy jokaisen miettiä, kuinka pystyisi vielä paremmin antamaan oman osaamisensa, 

tietotaitonsa, uudet ideat ja parannusehdotukset liiketoiminnan käyttöön, jotta toiminta tehos-

tuu ja järkeistyy entisestään. Eli ei pidetä omaa osaamista pelkästään oman osaston sisällä ei-

kä pelkästään reagoida tuleviin pyyntöihin vaan tuetaan liiketoimintaa ennen kuin päätökset 

lyödään lukkoon.   

 

Sydäntekojen osalta kiinteistöosaston henkilökunta oli aluksi vähän ymmällään, koska sydän-

tekojen ajatus on itsestään selvää osaston sisällä ja omalla toiminnalla kehuskelu tai toimin-

nan kannalta turhien asioiden esille nosto on koettu outona. Ajatuksina nousi esille, että sy-

dänteot saattavat jopa laskea jo valmiiksi pyyteettömästi työtä tekevien ihmisten motivaatiota. 

Oman osaamisen kehittäminen ja liiketoiminnan tukeminen sen sijaan tunnistettiin alueeksi, 

jossa on kehitettävää. Keskustelussa nostettiin esille monia hyviä asioita. Tunnistettiin tilan-

teita, joissa omalla osaamisella olisi voitu vaikuttaa asioiden kulkuun positiivisesti. Uusia ke-

hityskohteita tehtiin sekä henkilökohtaiselle että tiimin tasolle. Tärkeimpänä asiana oli ajatus, 

että ei odoteta, että apua tai tietoa pyydetään, vaan annetaan enemmän tietoa, kysytään tarken-

tavia kysymyksiä sekä lisätään analyysiä raportteihin ennen kuin niitä kysytään. Koettiin, että 

apua ei ole osattu pyytää tarpeeksi liiketoiminnan puolelta.  
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Rakennuttamistiimin tavoitteiksi otettiin seuraavat:  

 Ohjataan projektien aikataulutusta yhdessä liiketoiminnan kanssa, jotta vältetään 

ruuhkaa.  

 Painotusarvo projektin tekniikka-alueen mukaan, vastuuhenkilö sen mukaisesti. 

 Kustannusten ja aikataulun muutokset projektin aikana tuodaan paremmin esille.   

 

Huoltotiimin tavoitteiksi otettiin seuraavat:  

 Jalkaudutaan enemmän kentälle.  

 Huoltosopimusten kehitys ja niiden elinkaariajattelu sekä ylläpitokustannusten op-

timointi.  

 

Kiinteistöhallinnan tiimin tavoitteiksi otettiin seuraavat:  

 Toimenkuvien selvittäminen tiimin sisällä ja sidosryhmille, lähtötiedot oikeiksi eri 

järjestelmiin (Therefore, Res, Kiinteistötieto).  

 Proaktiivinen työskentely eli kysytään, kyseenalaistetaan, analysoidaan, jaetaan 

tietoa ja tarjotaan aktiivisesti ratkaisuja, jotta parhaaseen lopputulokseen päästään. 

 

Keskusteluissa tuli esille se, että jokaisessa työtyytyväisyys- ja asiakastyytyväisyysraporttien 

läpikäynnissä on tehty samat kolme tavoitetta sekä itselle että tiimille. Ilmentää ehkä sitä, että 

vaikka toimintaa on hiljalleen koko ajan parannettu, ei toimintatapojen muutosta ole koettu 

tarpeeksi merkittäväksi. Nyt otettiin lähestymiskulmaksi hieman erilainen verrattuna aiem-

paan eli sen sijaan, että mietitään, mitä itse voidaan tehdä, jotta oma toiminta paranee, mieti-

tään, mitä itse voidaan tehdä, jotta liiketoiminta hyötyy siitä parhaiten. Mielestäni ajatukset 

poikkesivat edellisestä vastaavasta ryhmätyöpäivästä. Nyt tarvitsee vain huolehtia, että toi-

mintatapamuutosehdotukset viedään oikeasti käytäntöön, sillä ne vaikuttavat hyvin järkeviltä. 

 

3.1.3. Nykytila-analyysi 

 

Nykytilakartoitus toimii tärkeänä pohjana strategiselle suunnittelulle, sillä sieltä nousevat sekä 

kehitettävät asiat että syyt kehittämisen tarpeelle. Pirkanmaan Osuuskaupan nykytila-

analyysiä käytiin talousjohtajan johdolla hyvin läpi ja selkiytti varmasti kiinteistöosaston hen-

kilökunnan ideaa siitä, mitä itse tultaisiin tekemään. Organisaation sisältä tärkein muutosta 



 

40 

 

ajava voima on Pirkanmaan Osuuskaupan uusi strategia, joka kasvun sijasta kiinnittää nyt 

huomion kannattavuuteen ja tehostamiseen. Analyysiä varten sekoitettiin perinteistä tiimija-

koa, jotta tietoa saataisiin paremmin esiin ja nykytila-analyysi toteutettiin viidellä parilla.  

 

Taustamateriaalina käytiin läpi jokaisen toimialan nykytila-analyysit ja SOK:n kiinteistöosas-

ton tekemät toimintaympäristön muutossuunnat. Kiinteistöosastolle analyysi jaettiin alaotsi-

koille kiinteistömarkkina, kiinteistöosaston tukijalat sekä kaikki liikepaikat ryhmittäin. Hel-

pottavina kysymyksinä analyysiä varten annettiin: Miten Pirkanmaan Osuuskaupan uusi stra-

tegia vaikuttaa kiinteistöosastoon ja miten on muiden sisäisten kehityssuuntien laita? Entä ul-

kopuolelta tulevat toimintaympäristön kehityssuunnat? Ja toisaalta myös ne asiat, jotka tule-

vat pysymään samoina.  

 

Kiinteistömarkkinatilanteen nykytilasta pohdittiin tulevia muutoksia Pirkanmaan alueen kiin-

teistömarkkinassa, jo näkyvissä olevia muutoksia sekä oletettavasti tulevia muutoksia. Toi-

saalta myös asioita, jotka tulevat pysymään samana. Kiinteistöosaston tukijalkoihin pohdittiin 

omia vahvuuksia, joiden varaan voidaan tulevaisuus rakentaa. Ja lisäksi tulevaisuuden vah-

vuudet, joihin tähdätään ja jotka ovat tukijalat tulevaisuudessa. Liikepaikkakohtaisesti mietit-

tiin tulevaisuuden muutostarpeita kiinteistöille, joilla voidaan vastata liiketoiminnan tarpeiden 

muutoksiin. Ainakin nopeiden kommenttien jälkeen ei kukaan ollut näin järjestelmällistä ana-

lyysiä tehnyt aikaisemmin ja se koettiin hyväksi analyysitavaksi.  

 

3.1.4. Salkutuksen perusteiden tekeminen 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan taseesta merkittävä osa muodostuu kiinteistövarallisuudesta. Kiin-

teistöjen omistukseen liittyy aina sekä riskejä että mahdollisuuksia ja salkuttamisella on tar-

koitus tukea kiinteistövarallisuuden suunnitelmallista hallintaa. Salkuttamisella pyritään:  

 saamaan aikaan käytettävä työkalu kiinteistöjen hallintaan,  

 tarkastelemaan kiinteistömassaa kokonaisuutena,  

 saamaan aikaan parempi näkemys kohteista teknisen kunnon, sijainnin, liiketoi-

minnan, liikevaihdon, markkinanäkemyksen ja tulevaisuuden suhteen,  

 helpottamaan ylläpidon suunnittelua ja resurssien jakamista kohteiden kesken käy-

tännössä niin, että jokaisen kohteen tulevaisuus on tarkemmin määritelty.  
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Salkutus helpottaa päätöksen tekoa investoinneista uusiin ja vanhoihin kohteisiin sekä kohtei-

den myynnistä. Salkkujakoa on tehty aikaisemminkin, mutta sen käyttöönotto on jäänyt teke-

mättä. Lähes kaikille kiinteistöosaston henkilökunnasta salkutus oli uusi asia. Idea käytiin pe-

rusteellisesti läpi ja ainakin kommenteista päätellen salkutus sai kiinteistöosaston kannatuk-

sen. Kommentteina tuli myös se, että tämä idea on todella rohkea ja avoin tapa käsitellä liike-

toiminnan ja kiinteistöjen tulevaisuutta. Aivan erilainen toimintatapa, millä on aikaisemmin 

toimittu. Toisaalta mietittiin myös sitä, kuinka paljon organisaatiossa on tietoa järkevää jakaa, 

jotta esimerkiksi tieto jonkin toimipaikan lopettamisesta muutaman vuoden aikana ei syö 

henkilökunnan motivaatiota. 

 

Salkutusta pohdittiin tiimeittäin niin, että kiinteistöhallinnan tiimi aloitti kohteiden salkkujaon 

tekoa kokeilumielessä ja mietti parasta esitystapaa, joka toimii jatkokeskustelun pohjana liike-

toiminnan kanssa. Samalla kiinteistöhallinnan tiimi sai tehtäväksi miettiä, mikä olisi paras 

kokoontumistapa, kun salkkujakoa lähdetään tekemään liiketoiminnan kanssa.  Johtopäätök-

sinä oli, että tehdään luokittelu huolellisesti alusta asti ja otetaan oman pohjatyön jälkeen työ-

hön mukaan liiketoiminnasta ja taloudesta vastaavat henkilöt. Kiinteistöjen salkkujakoon ei 

haluta tehdä täsmällistä laskentaohjetta, vaan salkkujako perustuu kohteiden keskinäiseen ver-

tailuun. Työ jäi vielä kesken ja kiinteistöhallinnan tiimi tekee salkkujaon perusteet valmiiksi 

lähiviikkoina.  

 

Rakennuttamistiimi ja huoltotiimi miettivät tiimikohtaisesti, mitä salkkujako tarkoittaa käy-

tännön toiminnassa, ja kirjasivat ylös salkkukohtaisesti käytännön toimenpiteet. Toimenpiteet 

on listattu erikseen. Käytössä ollut aika oli valitettavasti liian lyhyt ja aiheetta ei saatu lop-

puun asti käsiteltyä. Lähtökohdat ja suuntaviivat tulivat ryhmätyön kautta kuitenkin kaikille 

selviksi ja sitoutuminen salkutukseen oli alkanut. 

  

3.1.5. Tuloskortti 

 

Päivän viimeisenä tehtävänä oli edellisten keskustelujen pohjalta tavoitteena tehdä konkreetti-

set mittarit, joiden avulla omaa suoriutumista voidaan tarkastella. Tuloskortin tavoitteena on 

ohjata tekemistä yhteisesti sovittuun suuntaan. Tuloskortin mittareita käytetään tulospalkitse-

misen mittareina. 
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Jokainen tiimi teki oman versionsa tuloskortista ja ajatuksena on, että kortit fuusioidaan jär-

kevästi. Päivän aikana esille nousseet ideat päätyivät hyvin tuloskortteihin.  

 

Tuloskortin tekeminen oli osastolle selkeästi vaikein tehtävä. Konkreettisiin mittareihin ei 

saatu oikeastaan uusia mittareita vaan pidättäydyttiin aiemmissa mittareissa tai uuden strate-

gian mukaisen koko Pirkanmaan Osuuskaupan tuloskortin mittareissa. Toisaalta tämä lienee 

se selkein suuntakin. Kiinteistöosasto on tärkeä osa osuuskauppaa ja sen vuoksi mittaritkin on 

syytä olla yhtenevät.  

 

3.1.6. Päätös ja jatko 

 

Lopuksi päätettiin tilaisuus kotitehtävään. Jo päivän aikana oli tullut muutama kommentti sii-

tä, että ilman organisaatiomuutosta asiat eivät välttämättä saa tarpeeksi vauhtia muuttuakseen. 

Niinpä henkilökunta sai viikon aikaa pohtia tarvitaanko organisaatiomuutosta eli toimiiko 

kiinteistöosaston organisaatio nykyisellään. 

 

Kotitehtävän tulokset olivat melko yhteneviä ja uusi organisaatioluonnos on hyvin samanlai-

nen kuin nykyään. Ehdotusten mukaan tiimijako pysyisi nykyisellään ja samoin henkilömää-

rä. Uusia toimenkuvia ei tarvita ja nykyisille henkilöille kaikille on työtä, mutta toisaalta ke-

tään uuttakaan ei tarvita. Ainoa muutos mitä haluttiin, oli kiinteistöpäällikön roolin muutta-

minen kiinteistöjohtajaksi ja osaksi johtoryhmää. Organisaatiomuutos ei kuitenkaan vielä ole 

mielestäni perusteltu ja organisaatiomuutos siirrettiin yhdeksi strategiseksi projektiksi. Aja-

tuksena niin, että ensin otamme uuden strategian käyttöön ja erityisesti salkutuksen osaksi ar-

kea ja tarkastelemme sen jälkeen organisaation muutostarpeen.  

 

3.2. Kiinteistöstrategian lanseeraus 

 

Edellisen työpajapäivän perusteella yhdistettiin saadut aineistot palvelukulttuurin kehittämi-

sen toimenpiteistä, nykytila- ja toimintaympäristöanalyyseistä, salkuttamisen kehittämisestä ja 

tuloskortin tekemisestä. Yhdistämisen tuloksena saatiin alustava kiinteistöstrategia, joka en-
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nen sen lanseerausta käytiin talousjohtajan kanssa läpi. Arvioinnin jälkeen tehtiin strategiaan 

vielä korjauksia ja selkeyttämistä.  

 

Kiinteistöhallinnan tiimin kanssa käytiin läpi salkuttamisen malli ja saatiin selkeä kuva siitä, 

miten sitä lähdetään viemään eteenpäin strategisena projektina. Rakennuttamistiimin vetäjän 

sekä huoltotiimin vetäjän kanssa käytiin läpi kiinteistöosaston riskiarvio. Laskentasuunnitteli-

joiden kanssa tehtiin lukujen pohjalta analyysiä ja piirrettiin kuvaajat strategiaan. 

 

Työpajapäivänä annettiin myös kiinteistöosaston henkilökunnalle tehtäväksi miettiä kiinteis-

töosaston organisoitumista. Tarvitaanko nykyisiin toimenkuviin muutoksia tai tarvitaanko uu-

sia toimenkuvia. Vastauksina saatiin seuraavia asioita. Nykyinen tiimijako katsottiin toimi-

vaksi, eikä sitä koettu tarpeelliseksi muuttaa. Muutama eläkkeelle jääminen nostettiin kuiten-

kin esille ja todettiin, että jotain vaikutuksia tulee nykyiseen toimintaan, mutta niitä ei lähdet-

ty erittelemään. Suurin organisaation muutosehdotus kohdistui siihen, että johtoryhmään täy-

tyisi saada kiinteistöjohtaja. 

 

Kaikkien edellisten vaiheiden kautta saatiin aikaiseksi lähes valmis strategia, joka esiteltiin 

koko kiinteistöosaston henkilökunnalle perjantaina 2.10.2015. Jokainen osa-alue käytiin läpi 

ja pyydettiin henkilökuntaa kommentoimaan aina välissä, jos jotain jäi epäselväksi. Aika mo-

niin kommentointeihin vastaukset löytyivät strategiasta. Yleinen mielipide oli, että työpaja-

päivän tulokset olivat hyvin esillä strategiassa, samoin konsernitason strategiasta oli tärkeim-

mät asiat nostettu esiin.  

 

Suurimmat suuntaviivat hyväksyttiin yhteisesti. Suurinta keskustelua strategiassa aiheutti vas-

tuun ja vallan ottamisen korostaminen, joka on lähtöisin osuuskauppatason strategiasta. Hen-

kilöstön mielestä tietotaitoa tällä hetkellä on paljon, jotta valtaa ja vastuuta voitaisiin ottaa, 

mutta nykyinen toimintamalli ei sitä mahdollista. Tietoa ei saada tarpeeksi ja taas toisaalta 

usein kiinteistöosasto otetaan mukaan projekteihin liian myöhäisessä vaiheessa, jotta tärkei-

siin asioihin pystyisi vaikuttamaan.  

 

Lopuksi käytiin läpi organisoitumisen pohdintoja. Useiden mielestä tarvitaan kiinteistöjohtaja, 

jolla on kokonaisvastuu liikepaikoista – niin hankinnasta, kehittämisestä, rakentamisesta kuin 

ylläpidosta. Tällä hetkellä synergiaetuja ei kiinteistöistä saada, koska Prismoissa ja ABC-

liikenneasemilla jokainen päällikkö vastaa omasta toimialueestaan, mutta kokonaisuudesta ei 
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ota vastuuta kukaan. Sen lisäksi asioiden päättäminen on monimutkaista ja hidasta. Ulkopuo-

lisia vuokralaisia huomioidaan vaihtelevasti. Ajatuksena oli, että kiinteistöjohtajan rooli hel-

pottaisi kilpailuttamista, ulospäin pysyisi vakaa taso ja pystyttäisiin pitämään ylläpito salku-

tuksen mukaisella tasolla. Kiinteistöjohtajan vastuulla olisi kiinteistöjen elinkaaren hallinta 

liikepaikan hankinnasta ja kehityksestä sen purkamiseen, eli käytännössä kiinteistöjohtajalle 

valta ja vastuu. Näin liiketoiminta voisi keskittyä enemmän kaupantekoon ja sen kehittämi-

seen, kiinteistöosasto kiinteistökehittämiseen. 

 

Palaveri päätettiin ja pyydettiin vielä strategiaan korjauksia viikon sisällä. Palautteet huomioi-

tiin strategiassa ja tehtiin hienosäätöä. Sen jälkeen kiinteistöstrategia todettiin valmiiksi lähe-

tettäväksi talousjohtajalle. Kiinteistöstrategia käy vielä hyväksymiskierroksella johtoryhmässä 

ja Pirkanmaan Osuuskaupan hallituksessa vuonna 2016.  
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4. TULOKSET 

 

4.1. Kiinteistöstrategian toimeenpano 

 

Kiinteistöstrategian rakentamisessa nojattiin vahvasti osallistaviin menetelmiin. Kiinteistö-

osaston henkilömäärä toimistotyöntekijöiden osalta on vain 12 henkeä. Tämän kokoisella 

henkilöstöllä koettiin keskustelun ja yhdessä tekemisen ylivoimaisesti parhaana menetelmänä 

ja tapana, jolla strategiasta saadaan toimiva ja siihen sitoutuu koko kiinteistöosasto.  

 

Strategian tekeminen keskittyi kahteen erilliseen istuntoon, joissa strategia luotiin yhdessä 

koko osaston kanssa. Ensimmäisen istunnon kesto oli työpäivän eli noin kahdeksan tuntia ja 

toisen tapaamisen kesto oli noin kaksi tuntia.  

 

Kahteen sessioon oli ladattu siis hyvin paljon odotuksia. Strategia täytyi saada hyväksytyksi 

melko nopeasti ja sen vuoksi tapaamisiin valmistauduttiin hyvin. Tapaamisten jaksotus ja 

kaikki tauot mietittiin juuri kiinteistöosastolle sopivaksi. Isona etuna tilaisuuksien suunnitte-

lussa oli se, että olin toiminut jo useamman vuoden ajan osaston esimiehenä. Lisäksi koko 

Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaan oli tutustuttu usealla taholla lähiaikoina. 

 

Ensimmäisenä päivänä luotiin ymmärrystä strategian tärkeydestä. Päivä markkinoitiin strate-

gian tekemispäivänä ja sitä koko päivä tehtiinkin, kuitenkin päivän tärkeimpänä tavoitteena 

oli ehdottomasti sitouttaa koko osasto edessä olevaan muutokseen. Samassa yhteydessä saa-

tiin kuvattua ympäristömuutos hyvin tarkkaan. Ympäristön muutoksen kautta koko osaston 

henkilökunta ymmärsi muutoksen tärkeyden. Suunniteltaessa kyseistä päivää mietittiin tämän 

asian tarpeellisuutta, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna tämä asia oli päivän tärkein ryhmätyö. 

Ilman tätä ryhmätyötä olisi sitoutuminen ollut huomattavasti heikompaa.  

 

Toinen tärkeä onnistuminen strategiapäivässä oli se, että ensimmäisenä asiana mietittiin omia 

toimia palvelukulttuurin parantamiseksi. Se oli oiva virittyminen aiheeseen. Vasta tämän jäl-

keen mietittiin toimintaympäristö. Toimintaympäristön analyysi olisi jäänyt huomattavasti 

kevyemmäksi ilman virittymistä aiheeseen. 
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Kolmas tärkeä ryhmätyö strategiapäivässä oli salkutukseen liittyvä ryhmätyö. Tämän ryhmä-

työn tehtävänanto oli todella laaja ja tiedostin jo etukäteen sen, että varatun ajan puitteissa ei 

asioita tulla saamaan valmiiksi. Ryhmätyön tarkoituksena oli kuitenkin sitouttaa henkilöstö 

salkutuksen ajatukseen ja sen merkitykseen. Asia saikin päivässä todella suuren kannatuksen 

ja kiinteistösalkutuksen takana onkin varmasti koko henkilöstö. Salkutusta jatketaan ensi 

vuoden puolella vahvasti strategisen projektina ja sen aikaansaaminen tulee olemaan useam-

man henkilön tulospalkkauksen kriteerinä.  

 

Toinen tapaaminen nimettiin kiinteistöstrategian lanseeraukseksi. Tapaamisen tarkoituksena 

oli käydä koottu kiinteistöstrategia läpi ja hyväksyä se. Tilaisuus oli onnistunut ja strategia 

hyväksyttiin. Muutamia pieniä korjauksia sisältöön tehtiin tilaisuuden aikana, ja se olikin tär-

keää, jotta lopputuloksesta tuli kaikille hyväksyttävä malli. Tilaisuuden aikana läpikäyty stra-

tegia on onnistunut ja sen toimeenpanon kannalta oli tärkeää se, että lopullisiin strategiateks-

teihin otettiin suoraan eri ihmisten tekstejä ja kommentteja. Nämä henkilökohtaiset kädenjäl-

jet antavat merkittävät tartuntapinnan strategiaan ja auttavat todella paljon strategian toimeen-

panossa. Tämän tilaisuuden jälkeen strategia lähti viralliselle hyväksymiskierrokselle ja tämän 

hyväksymisen jälkeen toimeenpanoa jatketaan strategisten projektien merkeissä. 

 

Kahden session aikana strategia saatiin työstettyä ja nyt se on hallituksen hyväksymiskierrok-

sella ja sen varsinainen toimeenpano aloitetaan heti hyväksymiskäsittelyn jälkeen. Toimeen-

panoa varten on tehty toimeenpanosuunnitelma, jonka sisällysluettelo on seuraava: 

 

1. tavoite - visio       

2. osuuskaupan- ja toimialastrategioiden pääviestit   

3. organisoituminen  

4. johtamiskäytännöt 

5. tulevaisuuden kivijalat 

6. osaamisen kehittäminen 

7. strateginen tuloskortti  

8. strategiset projektit 

9. paikallinen omaleimaisuus 

10. vuorovaikutteinen henkilöstöviestintä 

11. aikatauluyhteenveto   
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Lisäksi esimiehen henkilökohtainen esimerkki tulee olemaan tärkeää strategian toimeenpanon 

onnistumisessa ja koko prosessi täytyy pitää hyvin näkyvänä arjessa ja kaikkien sisäisten pa-

laveriemme agendalla. Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin kaikkia sisällysluettelon 

kohtia.    

 

4.2. Tavoite-visio 

 

Strategiamuutoksen tavoitteena on yksiselitteisesti kannattavuuden parantaminen. Tämä ta-

voite jaettiin prosessin myötä neljään pienempää tavoitteeseen: elinkaarikustannusten opti-

mointi, kiinteistömassan potentiaalin hyödyntäminen, asiakaslähtöinen palveluprosessi ja lii-

kepaikkojen haluttavuuden parantaminen. Strategian työstämisen aikana edelliset jaettiin vielä 

kahteen tai kolmeen pienempään tavoitteeseen, jotka on kuvattu tarkemmin kuvassa 10. 

 

 

 

Kuva 10. Toimeenpanosuunnitelman tavoite 

 

Elinkaarikustannusten optimointia jaettiin osatavoitteisiin, joista toisessa jatketaan vuonna 

2008 aloitettua energiansäästöprojektia ja toisessa pyritään salkkujaolla ohjaamaan liikepaik-

koihin tehtäviä energiansäästötoimia entistä tehokkaammin. Pyritään siis saamaan entistä 

enemmän tehoa irti tehtävistä investoinneista.  
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Kiinteistömassan potentiaalin hyödyntäminen jaettiin kahteen osa-alueeseen. Tässä osa-

alueessa on edellistä enemmän tehtävää ja toisaalta osuuskaupan kannattavuutta voidaan pa-

rantaa hyvinkin merkittävästi. Tässäkin pyritään salkutuksella saamaan ensin tarkka koko-

naisnäkemys kiinteistökannasta ja sen jälkeen salkutuksen mukaisilla kehitystoimilla jalosta-

maan kiinteistöjä joko entistä haluttavammiksi tai myytäviksi.   

 

4.3. Konserni- ja toimialastrategioiden pääviestit 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan konsernistrategian mukaisesti pyrittiin strategian tavoite viestimään 

tehokkaasti koko henkilöstölle. Kiinteistöosastolla on tässä strategiassa fokus liiketoiminnan 

tukemisessa ja suuremmassa vastuunotossa. Tämä fokus puettiin kolmeksi pääviestiksi, jotka 

ovat:  

1. palvelemme liiketoimintaa kokonaisuutta ajatellen ja heitä kuunnellen,  

2. helpotamme liiketoiminnan arkea ja  

3. oma osaamisemme on tehokkaasti käytössä.  

 

 

 

Kuva 11. Kiinteistöosaston pääviestit 

 

Ensimmäinen kohta jakaantui keskusteluissa vielä tarkemmin kolmeksi osa-alueeksi. Inves-

tointien ja muiden projektien osalta panostetaan erityisesti hankkeiden aikataulutukseen ennen 

projektien aloitusta. Tähän vielä tarkennuksena se, että hankkeet aikataulutetaan niin, että 
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vuoden aikana pystytään käyttämään myös maksimaalisesti parhaita resursseja. Toinen osa-

alue liittyy huoltotoimintaan ja kanssakäymiseen yksiköiden henkilöstön kanssa. Pyrimme siis 

tulemaan entistä näkyvämmäksi omalle liiketoiminnallemme. Tällä toiminnalla pitäisi kaikki 

epäkohdat tulla nopeammin esille ja tehokkaammin korjattua. Kolmas seikka on salkkujaon 

laatiminen toimintaa ohjaavaksi seikaksi – tärkeämmät salkut saavat siis jatkossa parempaa 

palvelua ja pienemmällä vasteajalla. 

 

Helpotamme liiketoiminnan arkea -kohdassa tulee asiantuntemuksemme voimakkaasti esille. 

Tavoitteena on elinkaaren aikaisten kustannusten minimoiminen ja tässäkin kohdassa salku-

tuksella on jatkossa iso rooli, koska sitä kautta arvioimme elinkaaren ja tehtävät korjaukset ja 

investoinnit suhteutetaan jäljellä olevaan elinkaareen. Toisena osa-alueena on liiketoiminnan 

tarpeiden ja odotusten ylittäminen. Budjetoitujen kustannusten alittaminen on se asia, jossa 

tällä hetkellä on suurimmat mahdollisuudet odotusten ylittämiseen. Toimenkuvat ja vastuu-

alueet täytyy olla myös jatkossa hyvin selkeät ja uudelleen organisoitumisen myötä täytyy 

tiedottamista korostaa.  

 

Oma osaamisemme on tehokkaasti käytössä -kohdalla tarkoitetaan erityisesti aktiivista kans-

sakäymistä liiketoiminnan kanssa. Tavoitteena on tuoda omaa osaamistamme entistä enem-

män esille muun muassa muutosten aikataulu- ja kustannusvaikutuksissa. Muutenkin toi-

mimme proaktiivisesti, kysymällä, kyseenalaistamalla, analysoimalla, tietoa jakamalla ja ak-

tiivisella ratkaisujen tarjoamisella.  

  

4.4. Organisoituminen 

 

Organisoitumisen osalta saatiin lähinnä kysymyksiä aikaiseksi. Tässä kohtaa päädyttiinkin 

sellaiseen ratkaisuun, että organisoituminen on yksi strateginen projekti ja organisaatio tullaan 

päättämään vasta, kun strategiamuutos saadaan vahvaan alkuun. Strategiaprosessin aikana 

tehtiin kuvan 12 mukainen luonnos uudesta organisaatiorakenteesta. 
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Kuva 12. Organisoituminen 

 

Tällä hetkellä näyttää, että organisaatio pysyy nykyisen kaltaisena, kuitenkin niin, että osaston 

esimiehen roolia tulee nostaa. Tällä toimenpiteellä nähtiin olevan vaikutusta siihen, että asioi-

ta saadaan nykyistä nopeammin käytäntöön. Organisoituminen tullaan kuitenkin käsittele-

mään uudestaan, kun strategiset projektit on saatu päätökseen. 

 

4.5. Johtamiskäytännöt 

 

Nykyiset johtamiskäytännöt nähtiin toimiviksi. Päätettiin jatkaa neljällä palaverikäytännöllä, 

jotka on esitelty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Johtamiskäytännöt 

 

 

Kauppapaikkapalavereissa käydään läpi kauppapaikkahankkeita ja strategisia kohteita. Näissä 

palavereissa on mukana johtoryhmän lisäksi kiinteistöpäällikkö ja kauppapaikkaneuvottelija, 

joka toimii samalla kokousten sihteerinä. Palaveri kokoontuu kerran kuussa. 

 

Liikepaikkojen johtoryhmä kokoontuu liikepaikkakohtaisesti ja näissä palavereissa on kiin-

teistöosastolta edustus. Palavereissa käsitellään kyseiseen liikepaikkaa liittyviä asioita. Pää-

painona on synergian edistäminen liikepaikassa.  

 

Kiinteistö osaston sisäiset palaverit jaetaan kahteen: viikkopalavereihin ja kuukausipalaverei-

hin – kokoontumisfrekvenssi on nimen mukaisesti viikoittain tai kuukausittain. Viikkopalave-

reissa käsitellään viikoittaisia asioita ja kuukausipalavereissa pitkän aikavälin asioita ja muun 

muassa hallituksen päätöksiä ja muita osuuskaupan yleisiä asioita. Molemmissa palavereissa 

on läsnä koko kiinteistöosaston henkilöstö. 
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4.6. Tulevaisuuden kivijalat 

 

Alla olevassa kuvassa on lueteltu asioita, joiden varaan kiinteistöosaston henkilöstön osaamis-

ta tulevaisuudessa rakennetaan. Osassa asioista ollaan pidemmällä kehityksessä kuin toisissa, 

mutta kaikkien näiden asioiden parantaminen on osa uutta kiinteistöstrategiaa. 

 

 

 

Kuva 14. Tulevaisuuden kivijalat 

 

Tällä hetkellä Pirkanmaan Osuuskaupalla on kohtuullisen hyvä kauppapaikkaverkosto. Ajan 

kuluessa ihmisten tottumukset ja toimintatavat kuitenkin muuttuvat, ja tähän verkostolla täy-

tyy myös jatkossa vastata.  

 

Kiinteistöjen salkutus on suurin yksittäinen asia, joka uuden kiinteistöstrategian kautta nousee 

esille, ja sen avulla voidaan Pirkanmaan Osuuskaupan tuloksentekokykyä parantaa, kuten täs-

säkin tutkimuksessa on todettu. Kiinteistön elinkaaren hallinnan kautta saadaan salkutuksesta 

suurin hyöty.  

 

Liikepaikkojen haluttavuuteen asiakkaiden silmissä vaikuttaa omien toimien lisäksi myös ta-

loissa olevat kumppanit. Entistä paremman yhteistyö- ja vuokralaisverkoston avulla olemme 

vuokralaisten ensimmäinen valinta uusia liikepaikkoja harkittaessa. Vuokralaisverkosto vai-
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kuttaa myös siihen, kuinka tilatehokkaita liikepaikat ovat ja miten kasvatamme liikepaikan 

kokonaiskiinnostavuutta.     

 

Pysyäksemme entistä vahvempina asiantuntijoina, ja jotta saamme parhaan hyödyn, tulee 

meidän olla kiinteistöalan kehityksessä mukana. Saman kehityksen seuraamisen johdosta 

voimme myös ottaa parhaita toimintamalleja nopeasti käyttöön. 

 

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan ennen kaikkea tehokasta energian käyttöä ja jätteiden 

määrän minimointia koko kiinteistön elinkaaren aikana. Resursseja ja kuluja täytyy jatkuvasti 

tarkkaan seurata ja tehdä toimia resurssitehokkuuden parantamiseksi. Tätä seikkaa pyritään 

kehittämään tuloskortin avulla.  

 

Osaaminen täytyy pitää koko ajan huippuluokassa, koska toimimme melko pienellä organi-

saatiolla ja jokainen on oman toimenkuvansa paras asiantuntija. Panostamme jatkossa myös 

sekä koulutuksiin että aktiiviseen kanssakäymiseen eri alojen kollegoiden kanssa sekä alue-

osuuskaupoissa että kaupanalan ulkopuolella. 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan uudessa strategiassa panostetaan paikallisuuteen, ja se näkyy jo tä-

nä päivänä toiminnassamme – pyrimme löytämään paikallisia toimijoita. Paikallisuuden avul-

la pystymme palvelemaan omia asiakkaitamme nopeimmin. Joissakin asioissa toki täytyy 

käyttää erityisasiantuntemusta, kuten esimerkiksi polttonestemittarikenttien rakentamisessa.  

     

4.7. Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen kehittämisen osalta jaettiin kehitettävät asiat kuten Pirkanmaan Osuuskaupan toi-

mialojen strategioissa. Näitä asioita ovat optimaalinen henkilöstörakenne, rekrytointi ja pe-

rehdyttäminen, osaaminen ja sen kehittäminen, esimiestyö ja johtaminen, työhyvinvointi ja 

henkilöstöviestintä. Näistä kuudesta osa-alueesta arvioitiin nykytila ja tavoitetila kahden vuo-

den päähän kuvan 15 mukaisesti. 
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Kuva 15. Osaamisen kehittäminen 

 

Työhyvinvointi todettiin oleva pidettävällä tasolla, mutta jos muut osa-alueet nousevat, tulee 

myös työhyvinvointi nousemaan. Optimaalinen henkilöstörakenne -kohdassa ei suuria muu-

toksia tapahdu ja tällä hetkellä ihmisillä on tasapainoiset toimenkuvat, mutta strategisten pro-

jektien myötä tätä kohtaa joudutaan tarkentamaan.  

 

Rekrytointi ja perehdyttäminen -kohdan nykytilannetta oli hiukan hankala arvioida, koska 

rekrytointeja tai perehdytyksiä ei ole viime vuosina tehty. Tämä on myös se seikka, miksi ar-

vioitiin osa-alueen olevan yksi heikkouksista. Perehdytys ja rekrytointi tilanteessa täytyy 

meidän panostaa erityisesti.  

 

Osaaminen ja kehittäminen -kohdassa meidän täytyy panostaa kahteen osa-alueeseen. Tekni-

nen osaaminen vaatii jokaisen henkilökohtaista panosta ja koulutukset ovat jokaisen toimen-

kuvan mukaisia. Palveluasenteen ja palvelukulttuurin osalta tulemme jatkamaan koulutuksia. 

Esimiestyön kehittämiseksi on menossa syväjohtamisen koulutusohjelma, jossa pyritään juuri 

tämä osa-alueen kehittämiseen. 
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Henkilöstöviestintä-kohdassa asioista avoin keskustelu on suuressa roolissa ja esimiehen tulee 

tähän osaan panostaa. Viestintä on koko strategian osalta erityisen tärkeää, ja sen myötä koko 

strategia saadaan elämään.    

 

4.8. Tuloskortti 

 

Tuloskortti saatiin yhdessä aikaiseksi osana kiinteistöstrategian kehityspäivää. Päivän yhtenä 

tuotoksena oli tuloskortti ja tämän yhdessä tekemisen seurauksena siihen varmasti myös jo-

kainen osaston työntekijä sitoutuu. Tuloskortin tekeminen oli kuitenkin monille kyseisessä 

päivässä hyvin työlästä eikä se täysin valmistunut tuon ryhmätyön aikana.  

 

Ryhmätyössä mietittiin tuloskortin mittareita kunkin omasta työnkuvasta lähtien ja tästä joh-

tuen kokonaisuuden muodostaminen jäi kehityspäivän jälkeen. Päivän aikana tehty ryhmätyö 

oli kuitenkin niin antoisa, että siitä oli melko helppo koostaa koko osaston yhteinen tuloskort-

ti. Yhteisesti koostettu tuloskortti käytiin strategian lanseerauspäivässä läpi ja selkeästi koko 

henkilöstö siihen sitoutui.  

 

Tuloskortti koostuu neljästä osa-alueesta kuten Kaplan ja Nortonkin on todennut. Näkökulmat 

ovat siis asiakas-, prosessi-, innovaatio- ja oppimis- sekä taloudellinen näkökulma. Näistä nä-

kökulmista käytetään muuten Kaplan & Nortonin termejä, mutta innovaatio- ja oppimisnä-

kulma on muutettu henkilöstönäkökulmaksi. Tämä muutos on tehty yhtenäisyyden vuoksi ja 

henkilöstönäkökulma-termiä käytetään Pirkanmaan Osuuskaupassa yleisesti. Tuloskortti on 

esitelty tarkemmin kuvassa 16. 

 



 

56 

 

  

 

Kuva 16. Kiinteistöosaston strateginen tuloskortti 

 

Talousnäkökulman kannalta kiinteistöosaston mittareiksi muodostui kiinteistöihin sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti, kiinteistökustannus neliömetriä kohden ja salkutuksen käyttöönotto 

vuoden 2016 aikana. Seuraavien vuosien aikana nähdään mittareiden kehittymistä, ja salku-

tuksen toimeenpano tullee näitä mittareita hiukan muuttamaan ja eri salkuille tullaan asetta-

maan erilaiset tavoitteet.   

 

Asiakasnäkökulma oli näkökulmista ehkä helpoiten mitattavissa oleva. Kiinteistöosaston asi-

akkaat ovat pääosin sisäisiä ja onnistumista voidaan sisäisesti melko helposti kysyä suoraan 

asiakkailta. Asiakaskyselyä on tehty jo muutaman vuoden ajan, ja tavoitteena on jatkossa nos-

taa tyytyväisyyttä entistä proaktiivisemmalla toiminnalla. Toinen mittari on ylläpidon laadun 

mittaus, joka on aloitettu vuoden 2015 alussa. Ensimmäiset saatiin viime vuoden aikana ja 

tämän vuoden tavoiteasetanta on ollut sen jälkeen huomattavasti helpompaa.   

 

Prosessinäkökulmaan muodostui neljä mittaria:  

 investointibudjettien pitävyys, 

 energiakulutuksen indeksi, 

 vajaakäyttöaste ja 

 kiinteistökustannus / m2. 
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Muuten mittarit ovat aiemmin jo käytettyjä, mutta kiinteistökustannus suhteessa neliöihin 

otettiin uudeksi mittariksi ja se on mittarina myös talousnäkökulmassa. Kiinteistökustannuk-

sen kehittämisellä pyritään elinkaaritehokkuuteen, ei vuositason kiinteistökustannuksen mi-

nimointiin. Mittari sinällään voi ohjata juuri vuositason tehostamiseen, joten tuota mittaria 

täytynee jatkossa vielä harkita.  

 

Henkilöstönäkökulmaan mittariksi muodostui ainoastaan työtyytyväisyyskysely. Kun ryhmis-

sä mietittiin erilaisia mittareita, keskustelussa oli myös esimerkiksi koulutuspäivien määrä 

suhteessa henkilöstöön, mutta niistä kuitenkin luovuttiin. Lopputuloksena kehityspäivässä oli 

se, että jo aiemmin käytössä ollut henkilöstön työtyytyväisyyskysely on hyvin kattava ja aina-

kin toistaiseksi se antaa hyvän kokonaiskuvan. 

 

Vuoden 2016 tavoiteasetanta tehtiin vuoden 2015 aikana osana vuoden 2016 budjetointia. Tu-

loskortista johdettiin vuoden 2016 tulostavoitteet jokaisen henkilökohtaisen tulospalkkauksen 

osaksi.  

 

4.9. Strategiset projektit 

 

Strategiset projektit muodostavat seuraavat askeleet toimeenpanossa. Projekteihin paneudu-

taan tarkemmin Pirkanmaan Osuuskaupan hallituksen hyväksynnän jälkeen. Strategisia pro-

jekteja muodostui viisi. 
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Kuva 17. Strategiset projektit 

 

Kuva 17 on osa strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Seuraavissa luvuissa käsitellään jokai-

nen projekti erikseen. Strategiset projektit liittyvät toisiinsa ja niiden työstäminen tapahtuu 

kronologisessa järjestyksessä. Tavoitteena on saada kaikki projektit valmiiksi vuosien 2016 ja 

2017 aikana. Kuten luvussa 2.5.3. strategisista projekteista on kirjoitettu, määritellään jokai-

sen projektin alkumetreillä projektille selkeä tavoite ja mittarit. Tavoitteiden avulla päästään 

parhaaseen lopputulokseen ja fokus työssä pysyy oikean suuruisena. 

 

4.9.1. Salkkujako 

 

Salkkujaon laatiminen aloitettiin jo yhteisessä strategian työstöpäivässä. Salkkujaon laatimi-

nen on kuitenkin sellainen työ, että sen pohjaksi täytyy ensin analysoida jokaisen kiinteistön 

kunto ja ympäröivä markkina. Työ tullaan tekemään kiinteistöpäällikön johdolla kesälomiin 

mennessä. 
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Tämä salkkujako on kiinteistöosastolle suurin muutos uuden strategian seurauksena. Salkku-

jakotyö tullaan tekemään projektiryhmissä, joihin tulee mukaan liiketoiminnan edustajat. 

Heillä on paras näkemys markkinasta ja sen tulevista muutoksista. 

 

Salkkujaon tekeminen on strategisista projekteista ehkä haastavin. Erityisen tärkeää on heti 

tämän projektin alkumetreillä, että koko projektiryhmä ymmärtää salkkujaon merkityksen ja 

ohjaavuuden jatkossa.     

 

Projektin myötä jokainen kiinteistö arvioidaan ensin SOK:n tekemän pohja-analyysin perus-

teella, ja sen jälkeen arvioidaan ympäröivän markkinan muutosta tulevaisuudessa. Muutok-

seen eri liikepaikkojen osalta vaikuttavat eri asiat, mutta suurimpia liikepaikkakohtaisia vai-

kutuksia ovat vaikutusalueen asiakasmäärän muutos ja tielinjojen muutokset.  

 

Jokaisella liikepaikalla on oma vaikutusalueensa ja siihen vaikuttavia suurimpia tekijöitä ovat 

yksikön koko, tielinjaukset, asukasmäärä ja kilpailutilanne. Osa näistä seikoista on omia va-

lintoja ja osaan on liikepaikka sopeutettu. Lisäksi päivittäistavarakauppaa ohjataan viran-

omaisten taholta hyvin voimakkaasti muun muassa kaavoituksen keinoin.   

 

 

Kuva 18. Salkkujako 
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Salkkujaon runko muodostui päivien aikana kuvan 18 mukaiseksi. Salkkuja on tämän jaon 

mukaan säilytettäviin, myytäviin ja ulkopuolisessa omistuksessa oleviin. Lisäksi jakoa täs-

mennettiin siten, että säilytettävät jaettiin strategisesti säilytettäviin, kehitettäviin ja toistaisek-

si pidettäviin kohteisiin. Kahteen viimeksi mainittuun salkkuun tulee kehityspolku, jossa koh-

de siirtyy joko myytäviin tai säilytettäviin.  

 

Myytävien salkku jaettiin kolmeen osa-alueeseen. Nämä kolme erillistä salkkua ovat: reali-

soidaan ja jäädään vuokralle, kehitetään ja realisoidaan sekä realisoidaan heti tai käytetään 

loppuun ja puretaan. Kaikkiin näihin salkkuihin tulee miettiä myös aikataulu tai askeleet, joi-

den jälkeen realisointi tai kehittäminen toteutetaan. 

 

Ulkopuolisessa omistuksessa oleviin kiinteistöihin tulee miettiä myös polku, mihin suuntaan 

liikepaikkaa viedään. Sopimukset ovat tässä tapauksessa rajoittava tekijä, mutta seuraavissa 

sopimusneuvotteluissa voidaan tahtotila saada myös sopimuksiin.  

 

4.9.2. Salkkujaon ottaminen toimintaa ohjaavaksi työkaluksi 

 

Tätä asiaa alustettiin jo strategiatyöpajassa. Koko kiinteistöosastolla oli selkeä halu ottaa tämä 

toimintaan mukaan. Vaihe voidaan kuitenkin ottaa työn alle vasta salkkujaon valmistumisen 

jälkeen. Ajallisesti tämä projekti tulee siis käynnistymään vuoden 2016 elokuussa ja se saate-

taan päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä.  

 

Tämä projekti tehdään tiimeittäin. Rakennuttamistiimi, huoltotiimi ja kiinteistöhallintatiimi 

miettivät tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat niihin pääsemiseksi jokainen omanaan. Projek-

tissa on selkeä tavoite kohdistaa jokaisen työpanosta oikeaan suuntaan. Kiinteistöpäällikkö 

toimii jokaisessa alaprojektissa mukana, jotta toimenpiteistä tulee samansuuntaisia. 

 

Myös tulevaisuuden tavoiteasetanta jokaisen tiimin osalta mietitään tässä yhteydessä uudes-

taan salkkukohtaisesti. Yksi iso haaste tulee olemaan myös tiedottaminen sisäisesti. Emme 

voi kertoa henkilökunnalle, että työskentelette sellaisessa paikassa, jolla ei ole tulevaisuutta. 

Tämä haaste täytyy osaltaan jo keskustella edellisen strategisen projektin yhteydessä, mutta 

tämän projektin myötä tulee salkutuksesta näkyvää ja se tulee vaikuttamaan liikepaikkoihin.  
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4.9.3. Toiminnan muuttaminen reagoinnista proaktiiviseksi 

toiminnaksi 

 

Olemme tämän projektin aloittaneet sisäisellä koulutuksella Parasta palvelua Pirkanmaalla -

projektilla jo vuonna 2014. Vuonna 2015 olemme yhdessä rakentaneet strategiaa ja vuonna 

2016 jatketaan strategian toimeenpanolla. Toisaalta ajatukset muuttuvat käytännön tekemisel-

lä, joten toimintatapoja täytyy aktiivisesti johtaa proaktiiviseen suuntaan.  

 

Kiinteistöosastolla on kaikki valmiudet toimia huomattavasti proaktiivisemmin, mutta toi-

minnan muuttaminen ja osaltaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen on hyvin 

haastavaa. Tässä muutosprosessissa tehdään jokaiselle oma henkilökohtainen polku kohti ak-

tiivisempaa ja asiakaskeskeisempää toimintatapaa. Koulutuksella ja yhteisillä keskusteluilla 

on suuri vaikutus siihen, miten tiedonkulun merkitys ymmärretään.  

 

Tämä strateginen projekti on alkanut tämän vuoden alkupuolella projektisuunnitelman teke-

misellä. Tämän suunnitelman tekeminen on vastuutettu työryhmän jäsenelle. Projekti tulee 

jatkumaan koko strategisten projektien keston ajan eli seuraavat kaksi vuotta. Tämä asia on 

erityisen tärkeää pitää puheissa koko kahden vuoden ajan ja täytynee ottaa asia viikoittaisissa 

palavereissa agendalle.  

 

4.9.4. Uudelleenorganisoituminen, synergiajohtaminen 

    

Mahdollinen uudelleenorganisoituminen on vuoden 2017 projekteja. Toimenkuvia mietitään 

uudelleen heti sen jälkeen, kun salkutus saadaan käytäntöön. Tämä projekti liittyy oikeastaan 

kaikkiin muihin strategisiin projekteihin ja muiden projektien lopputulemista täytyy olla nä-

kemys ennen tämän projektin varsinaista aloitusta.  

 

Synergiajohtamisen suuntaan kiinteistöosaston viedään koko ajan ja yhtenä konkreettisena 

muutoksena on vuoden 2015 lopulla tehty muutto. Osaston työpisteet siirtyivät samaan avoti-

laan, jossa koko Pirkanmaan Osuuskaupan johtoryhmä, keskijohto ja muu konttorihenkilöstö 

työskentelee. Tämä muutos edesauttaa merkittävästi sekä synergiajohtamista että toiminnan 

muuttamista entistä proaktiivisempaan suuntaan.  
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4.9.5. Tulevaisuuden palveluverkosto ja investointien priori-

sointi 

 

Tämä strateginen projekti on osa koko Pirkanmaan Osuuskaupan strategian toimeenpanoa. 

Kaikki edelliset projektit ovat kiinteistöpäällikön vastuulla, mutta tämä projekti on vastuutettu 

toimialajohtajalle. Projektin otsaketta on jatkettu lauseella haluttavimmat liikepaikat, niiden 

määrittely ja konseptointi. Tämä projekti tulee nivoutumaan myös salkutuksen ympärille. Sa-

massa yhteydessä tullaan käsittelemään myös suunnitelmat kehitettäville paikoille. Liikepaik-

kojen myynnit tulevat myös harkittavaksi prosessin osana. Sale and leaseback -sopimuksia ei 

Pirkanmaan Osuuskaupassa ole ennen tehty, mutta alustavasti arvioituna tämän salkutuksen 

lopputulemana myös kyseiset ratkaisut tulevat käyttöön.   

 

Projektia ei ole vielä aloitettu, mutta se on aikataulutettu vuodelle 2016. Kiinteistöosasto tulee 

olemaan projektissa aktiivisesti mukana ja samoja projektin määrittelyjä käytetään myös osa-

na salkutusta. 

   

4.10. Paikallinen omaleimaisuus 

 

Kiinteistöosastolla kuten muussakin liiketoiminnassa pyritään paikallisuutta hyödyntämään 

mahdollisuuksien mukaan. Konsernistrategia tavoitteena on luoda kaupoista paikallisten omia 

kauppoja. Siihen liittyy vahvasti myös se, että kiinteistön huoltajat ja rakentajat ovat paikalli-

sia. 
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Kuva 19. Paikallisuus 

 

Kuvassa 19 on koottuna kiinteistötoimintojen tehtäviä. Paikallisuuteen pyritään mahdolli-

suuksien mukaan. Kalustohankintojen osalta paikallisuus ei ole mahdollista, koska kaupan 

kalusteita tekevät vain muutamat yritykset ja ne ovat joko globaaleja tai vähintään koko Suo-

men kattavia. Huoltotoiminnan osalta on pyritty siihen, että löydetään paikalliset toimijat 

huoltamaan kiinteistöjä. Tällä toiminnalla on vaikutusta imagoon, kuten aiemmin on mainittu 

ja lisäksi vasteajat huoltomiesten osalta ovat pienempiä, kun toimitaan muutenkin lähistöllä. 

Kaikissa paikoissa ei kuitenkaan ole mahdollista löytää paikallista toimijaa tai, jos paikallisen 

toimijan kustannusrakenne on huomattavasti yleistä kustannustasoa korkeampi, täytyy toimin-

ta-aluetta laajentaa. Rakentamisen osalta löytämällä paikalliset urakoitsijat voidaan rakennus 

leimata vahvasti oman kylän kaupaksi, erityisesti jos kyseessä on pienempi paikkakunta. 

Kiinteistöhallinnan osalta toimimme S-Ryhmän järjestelmien avulla ja paikallisuus tulee nä-

kyviin oikeastaan vain vuokrauksen kautta.    

 

4.11. Vuorovaikutteinen henkilöviestintä 

 

Viestinnän merkitys strategian toimeenpanossa on erittäin suuri. Lähes kaikissa teorioissa 

painotettiin tämän merkitystä. Tästä syystä viestintä nostettiin yhdeksi toimeenpanon kulma-

kiveksi. Kuten Pirkanmaan Osuuskaupan konsernistrategiassa on kiinteistöosaston strategias-

sakin kolme tärkeää asiaa, jotka esitellään kuvassa 20. 
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Kuva 20. Henkilökunta mukana strategiassa 

 

Henkilöstön mukanaolo strategian työstössä on ollut erittäin tärkeää ja teorialähteiden mukai-

sesti koko henkilöstö on ollut mukana sen rakentamisessa. Tässä osa-alueessa palveluasenteen 

terävöittämistä ja hyvän työpaikkailmapiirin ylläpitämistä pidettiin erityisen tärkeänä.  

 

Uuden strategian esillä pitäminen on pääosin esimiehen tehtäviä ja kiinteistöpäällikön rooli 

tässä onkin erityisen tärkeä. Yhdessä työstäminen oli strategian yksi tärkeä osa-alue. Jatkossa 

tärkeimpiä esillä pidettäviä asioita ovat muutokset ja niiden seuranta. Ne täytyy pystyä pitä-

mään jatkuvasti puheissa ja kokousagendoilla.  

 

Strategia kehittyy ja elää arjessa -kohdalla tarkoitetaan sitä, että muutosta täytyy aktiivisesti 

johtaa. Suunta on tärkein ja tässä tutkimuksessa esille tuodut ajatukset voivat huomenna jo 

olla vanhoja. Esimiehen tulee pystyä tätä suuntaa ylläpitämään ja pystyä reagoimaan kaikkiin 

muutoksiin.   
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4.12. Aikatauluyhteenveto 

 

Aikatauluun koottiin Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöosaston keskeiset tulevaisuuden kil-

pailuedut ja kuinka ne muuttuvat prosessin aikana. Näitä kilpailuetuja tunnistettiin kuvan 21 

mukaisesti kolme: 

1. asiakkaan arjen helpottaminen, asiakaslähtöinen palveluprosessi, 

2. elinkaarikustannusten optimointi ja alentaminen, kiinteistömassa potentiaalin hyö-

dyntäminen sekä 

3. synergiajohtaminen. 

 

 

 

Kuva 21. Aikatauluyhteenveto 

 

Vuoden 2015 aikana tehdyt toimet on saatu käytäntöön eli sisäisen palvelun tärkeyttä on ko-

rostettu ja asiasta käytiin pitkät keskustelut strategian työstämisen yhteydessä. Lisäksi on luo-

tu käytäntö, jossa keskustellaan säännöllisesti liikepaikan asioista liikepaikkakohtaisesti. Sal-

kutusaihio on luotu ja osasto on fyysisesti muuttanut samaan tilaan liiketoiminnan kanssa.  

 

Alkaneen vuoden aikana on tavoitteena salkutuksen valmistuminen. Liikepaikkojen asiakas-

palvelua pyritään kehittämään kiinteistöosaston toiminnalla lähinnä vuokrauksen avulla. 

Näissä toimissa keskustelu on erittäin merkittävässä roolissa ja yhteinen tahtotilaa täytyy olla 

selkeä. Näitä toimia on aloitettu ja liikepaikkoihin on tuotu muutamia lisäpalveluita – lähinnä 

kahviloiden ja esimerkiksi suutarin avulla. Synergiajohtamisen osalta pyritään entistä aktiivi-

sempaan viestintään erityisesti investointien osalta. On pyritty arvioimaan tulevia vaikutuksia 
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liiketoiminnalle entistä tarkemmin ja aktiivisesti viestimään. Tässä osa-alueessa on vielä te-

kemistä ja tähän panostetaan alkaneen vuoden aikana. 

 

Ensi vuoden tavoitteina on jatkaa aloitetulla polulla ja kiinteistöosaston oma osaaminen on 

voimakkaasti tukemassa liiketoimintaa – henkilöstön oman osaamisen avulla pystytään nos-

tamaan liikepaikan asiakaspalvelua. Salkutus ohjaa toimintaa ja huoltotoiminnan resurssit 

kohdistetaan oikein. Salkutuksen avulla saadaan energiansäästötoimet kohdistettua oikeisiin 

paikkoihin. Synergiajohtamisen avulla saadaan kasvanutta kilpailuetua liiketoiminnalle.  
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5. PÄÄTELMÄT 

5.1. Yhteenveto 

 

Tutkimuskysymyksenä pro gradulle oli: 

 

Miten tukitoimintojen strategia saadaan tehokkaasti osaksi toimintaa? 

 

Tutkimuksen lopputuloksena saadaan aikaan kiinteistöosaston strategia osaksi kiinteistöosas-

ton arkea. Pro gradu on osa koko kiinteistöosaston strategiauudistusta ja tämä työ rajataan 

vain strategian toimeenpanoon. Tutkimuksen tieteellisenä kontribuutiona on arvioida strate-

giatyön aikaansaamaa muutosta ja testata aikaisempien tutkimusten viitekehyksien toimivuut-

ta vähittäiskauppaympäristössä. 

 

Muutos on alkuperäisen ajatuksen mukaisesti lähtenyt liikkeelle ja strategia saatiin prosessin 

aikana luotua. Strategian luomisprosessi oli erittäin tärkeä osa toimeenpanoa. Tämän myötä 

saatiin strategia valmiiksi ja koko henkilöstö sitoutumaan uuden strategian vaatimalle muu-

tokselle.  Kiinteistöosaston strategian muutos alkoi Pirkanmaan Osuuskaupan strategian muu-

toksella, ja tämän läpikäymisen jälkeen selvisi, että myös tukitoiminnon strategia täytyy päi-

vittää.  

 

Prosessi alkoi päivän mittaisella kehityskeskustelulla. Päivään ladattiin vahvasti odotuksia ja 

tarkalla päivän suunnittelulla saavutettiin päivän tavoitteet ja päivän pohjalta pystyttiin luo-

maan runko uudelle strategialle. Oman haasteensa tälle työlle asetti tukitoimintojen ja konser-

nistrategian suhde. Tähän haasteeseen ei juuri löytynyt teoriapohjaa, mutta tukitoimintojen 

strategian alisteellisuus konsernistrategialle oli alusta lähtien selvä. Kiinteistöosaston toimin-

tojen tulee myös jatkossa tukea omaa liiketoimintaa.  

 

Toisena päivänä käsiteltiin ensimmäisen päivän tehtävien ja keskustelujen pohjalta luotua 

kiinteistöstrategiaa. Tämän päivän aikana näki selkeästi kaikkien sitoutumisen uuteen strate-

giaan ja muutoksen tarpeeseen. Strategiaa täsmennettiin kyseisen päivän aikana hieman, mut-
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ta pääosin ensimmäisestä päivästä työstettyä strategiaa pidettiin hyvänä. Tässä tilaisuudessa 

näki selkeästi sen, että muutos oli alkanut.  

 

Tämän päivän jälkeen strategia lähti hyväksymiskierrokselle, mutta kiinteistöosasto aloitti 

muutoksen heti. Konkreettisimpana asiana muutettiin muiden liiketoimintojen yhteyteen. Sa-

maan aikaan jatkettiin toimeenpanosuunnitelman tekemistä yhteisten ajatusten mukaisesti.  

     

Kuva 22. Toimeenpanosuunnitelman sisällysluettelo 

 

Edellisessä kuvassa on toimeenpanosuunnitelman sisällysluettelo. Toimeenpanosuunnitelmaa 

on tarkemmin kuvattu luvussa 3.  

 

Tämä toimeenpanosuunnitelma on laitettu alulle ja sen tarkoitus on vastata tutkimuskysymyk-

seen. Suunnitelma on pyritty tekemään sellaiseksi, että asiat pystytään myös käytännössä to-

teuttamaan ja teoriasisältöä ei siinä juurikaan ole. Jotta toiminta muuttuu, täytyy kaiken siihen 

liittyvän viestinnän olla sellaista, että kaikki asianosaisen sen pystyvät hyväksymään ja siihen 

sitoutumaan.  

 

Suunnitelma on mielestäni onnistunut, mutta todellinen haaste onkin sen toteuttamisessa. 

Viestinnän osuus muutoksessa on tämän prosessin myötä selkiytynyt ja sitä ei voi tarpeeksi 
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korostaa. Viestintäkohdassa nostettiin esille se, että strategiamuutos täytyy näkyä kaikessa 

viestinnässä jatkossa.  

 

Strategian suurin muutos viestinnän ja aktiivisen kanssakäymisen lisäksi on salkutuksen otta-

minen työtä ohjaavaksi tekijäksi. Salkutuksen luominen ja sen käyttöönotto on huomattavasti 

helpompi asia kuin proaktiivisen vuorovaikutuskulttuurin luominen.   

     

5.2. Uuden strategian ja toiminnan muutoksen johtopäätök-

set 

 

Yhteiskunnan muutosnopeus kasvaa jatkuvasti. Tärkeä osa strategiamuutosta on myös se, että 

luodaan muutokselle selkeä visio ja mennään määrätietoisesti sitä kohti. Toimeenpanosuunni-

telmassa olevia askeleita on tarpeen mukaan pystyttävä korjaamaan, kunhan tavoitetila on 

selkeä. Muutos ei tapahdu hetkessä ja viestinnän merkitys korostuu muutoksessa.  

 

Strategian toimeenpano on alkanut strategian luomisella ja kuten teoriaosassa lainasin Valpo-

lan tekstiä – onnistunut strategia kulminoituu innostuneeseen vuoropuheluun ja sitä tapahtuu 

organisaatiossa sekä ylös että alas, mutta myös sivusuunnassa. Pirkanmaan Osuuskaupan stra-

tegian toimeenpanon onnistuminen edellyttää juuri tuota vuoropuhelua. Toinen merkittävä 

tekijä on strategiset projektit, joiden avulla viestintää saadaan muutettua toiminnaksi.  

 

Valpola korostaa viestinnän merkitystä ja sitä ei voi muutoksen tekemisessä väheksyä. Itse 

olen kuitenkin sitä mieltä, että mittarit ja konkreettiset muutokset täytyy näkyä nopeasti, jotta 

viestintä saa uskottavuutta. Kamenskyn esittelemä operatiivisen johtamisen malli antaa vuo-

ropuhelulle uskottavuutta, ja olemme ottaneet tämän mallin käyttöön tämän vuoden alussa. 

Erityisen tärkeänä mallista pidän sitä, että henkilökohtaiset tavoitteet tulevat uudesta kiinteis-

töstrategiasta. Nykyisin kiinteistöosaston tavoitteet näkyvät tuloskortissa, mutta seuraava as-

kel on jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden johtaminen tuloskortista. Tulostavoitteet henki-

lökohtaiselle tasolle on aiemminkin johdettu osaston tuloskortista, mutta nyt muuttuneet tu-

lostavoitteet ovat selkeä muutos jokaiselle henkilökohtaiselle tasolle.  

 

Kuten aiemmin käsiteltiin, on tuloskortti ollut alun perin vain ylimmän johdon työväline, mut-

ta Pirkanmaan Osuuskaupassa on tuloskortteja tehty pienemmille osa-alueille jo pitkään. Kap-
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lan ja Norton (2001b) esittelivät pääperiaatteet, joita strategiprosessissa tulee noudattaa. Näitä 

pääperiaatteita on pyritty pitämään mielessä, kun toimenpidesuunnitelmaa on tehty. Periaat-

teet eivät kuitenkaan suoraan näy toimeenpanosuunnitelmassa, mutta ne ovat vahvasti mieles-

sä, kun toimeenpanosuunnitelmaa toteutetaan.  

 

5.3. Teoreettiset johtopäätökset 

 

Strategian toimeenpanosta on paljon erilaisia onnistumisia. Kaikissa onnistuneissa prosesseis-

sa viestintä on kokemukseni mukaan hyvin merkittävässä roolissa. Valpola et al. (2001) on 

omassa viitekehyksessä korostanut voimakkaasti viestinnän merkitystä. Valpola kirjoittaa eri-

tyisesti innostuksen merkityksestä onnistuneeseen toimeenpanoon.   

 

Kamensky korostaa sitä, että strateginen johtaminen täytyy saada osaksi operatiivista toimin-

taa. Mielestäni nämä molemmat teoriat täytyy ottaa huomioon onnistuneessa strategian toi-

meenpanossa. Muutos täytyy olla koko ajan innostuneessa viestinnässä mukana, mutta siitä 

täytyy tehdä konkreettista hyvin nopeasti ja saada siitä osa operatiivista toimintaa.  

 

Valpola kirjoittaa myös osallistavan päätöksenteon merkityksestä. Sitoutuminen muutokseen 

tapahtuu parhaiten niin, että itse osallistutaan muutoksen päätöksentekoon. Tämä malli otet-

tiin kiinteistöstrategian muutosprosessissa kirjaimellisesti ja lopputuloksena onkin strategia, 

jonka kaikki osaston henkilöt voivat allekirjoittaa. Tuloskortin merkityksestä on kerrottu jo 

aiemmin ja se on ollut tapa, jolla Kameskyn teorian mukaisesti saadaan muutos nopeasti 

osaksi operatiivista toimintaa.     

 

Näkyväksi muutos tehdään jatkossa erityisesti strategisten projektien kautta. Projekteihin ote-

taan mukaan osallistavan päätöksenteon teorian mukaisesti henkilöitä, joiden tekemiseen pro-

jekteilla on vaikutusta. Strategisten projektien määrittelyssä pyrittiin ottamaan huomioon kak-

si seikkaa: 

1. kaikkien strategisten projektien on perustuttava strategiavalintoihin 

2. projekteissa on keskityttävä strategian toteuttamisen kannalta tärkeisiin asioihin. 

(Kamesky 2004) 
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5.4. Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti toteutuu parhaiten strategian toimeenpanossa, ja mielestäni malli, 

jossa yhdistettiin Valpolan teorian mukainen viestintä Kamenskyn tapaan ottaa uusi strategia 

osaksi operatiivista toimintaa, on monistettavissa moneen muuhun strategian toimeenpanotar-

peeseen.   

 

Viestinnän ja osallistavien menetelmien avulla saadaan koko henkilöstö ymmärtämään strate-

gian merkitys ja sitoutumaan siihen. Ottamalla strategia heti osaksi operatiivista toimintaa, 

saadaan muutosta aikaan. Kun nämä kaksi toimintatapaa yhdistetään, saadaan muutos, johon 

henkilöstö on sitoutunut. Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöosaston tapauksessa operatiivi-

nen toiminta tarkoitti tuloskortin muuttamista ja entistä voimakkaampaa tuloskorttijohtamista. 

Onko tuloskortti paras malli eri strategisiin muutosmalleihin, niin se täytyy harkita tapauskoh-

taisesti. Mielenkiintoista olisi jatkotutkia juuri tuloskortin toimivuutta muutosjohtamisen väli-

neenä.     

 

Tästä raportista täytyy kuitenkin muistaa, että tässä tutkimuksessa on keskitytty täysin yhteen 

tapaukseen ja vastaavanlaista organisaatiorakennetta tuskin löytyy muualta. Toimintatapa, 

jolla strategiaa lähdettiin rakentamaan ja toimeenpanemaan sopi tähän organisaatioon, mutta 

jokainen organisaatio muodostuu erilaisista ihmisistä. Strategian rakentaminen koko henkilös-

tön kanssa on hyvin aikaa vievä tapa. Kiinteistöosaston henkilöstömäärällä se vielä oli joten-

kin mahdollista, mutta ilman ennakkoon erittäin avointa ilmapiiriä ei se olisi onnistunut. Ta-

pa, jolla strategiasta lähdettiin keskustelemaan, oli hyvin avoin ja tuskin sopii monelle muulle 

organisaatiolle. Näissä vapaissa keskusteluissa on fasilitaattorilla erittäin suuri merkitys ja 

riski ajautua hiukan sivuraiteille on suuri.  

 

Tukitoiminnon ja päästrategian suhdetta ei tässä tutkimuksessa juuri arvioitu ja sillä on kui-

tenkin selkeä korrelaatio. Tässä tapauksessa päästrategiasta johdettiin tukitoimintastrategia, 

mutta oliko malli oikea vai olisiko asia pitänyt tehdä jotenkin toisin? Tästä strategioiden suh-

teesta ei juuri ole tieteellistä tutkimusta ja siinä on toinen selkeä jatkotutkimustarve.  
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