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1. Johdanto
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen lähtökohdat, rakenne ja tavoitteet, sekä tutkimussuunnitelma ja tutkimuksessa käytetyt metodit. Tutkimuksen lähtökohtana on yritysten toimintaympäristön muutos ja yhä suurempi riippuvuus verkostoista. Tavoitteena on selvittää
verkostoitumisen vaikutukset vaadittuihin johtamismalleihin ja toiminnan mittaamiseen.
Tässä tutkimuksessa aihetta käsitellään sekä kirjallisuuden, että haastattelututkimuksen
pohjalta.

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
Yrityksen suorituskykyä mitataan monella eri tavalla nykypäivänä. Sen mittaamisen lähtökohdat ovat varmasti kahdenkertaisen kirjanpidon kehittämisessä, jonka juuret vievät
1500-luvulle. Hyvin pitkään mittaaminen onkin ollut pääasiassa toteutuneiden talouden lukujen seuraamista. On siis seurattu historian tapahtumia ja pyritty näiden avulla ohjaamaan
omaa tulevaa toimintaa. 2000-luvulle tultaessa kuitenkin yritystoiminta on muuttunut monissa yrityksissä ydinliiketoimintakeskeiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi on pitänyt luoda
verkostoja. Ne voivat olla tiiviimpiä yhteistyöyrityksiä tai löyhempiä kumppanuusverkostoja. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että verkostojenkin oletetaan tuovan yritykselle lisäarvoa. Millä perustein verkoston toimintaa seurataan ja johdetaan? Mitkä ovat verkostossa olevan organisaation intressit tehdä parhaansa verkoston eteen? Miten kumppanuusosapuolet pyrkivät parhaimpaansa ilman toisen osapuolen haitaksi koituvaa osaoptimointia, joka saattaa vaarantaa molempien yritysten toiminnan (Kulmala ja Lönnqvist,
2006)? Tämän kaltaisia kysymyksiä pohdittaessa on huomattu nykyisten johtamismallien
tutkinnan laajentamisen tarve myös verkostoihin.

Jotta verkosto voi toimia tehokkaasti tulee sen pystyä evaluoimaan sekä parantamaan niin
yksittäisen toimijan kuin koko verkoston suorituskykyä (Kaplan et al., 2010). Koska verkostojen suorituskyvyn johtaminen ja sen jalkauttaminen ovat edelleen hieman vailla "vakinaista mallia", antaa se mielenkiintoisen pohjan tutkia mitä siitä tällä hetkellä tiedetään ja
millaista tutkimusta asian osalta on tehty.
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Kilpailu ja tuloksentekokyky autokaupan jälleenmyyjäverkostossa on viime vuosien aikana
muuttunut (Autoala - Toimialakatsaus 2015 s.70). Merkkiorganisaatio verkostoille tämä
muutos on monesti tuonut haasteita ja laskenut tuloksia. Tähän on muun muassa vaikuttanut riippumattomien korjaamoiden vahva ketjuuntuminen (verkottuminen) ja oman laadullisen tason nostaminen. Samalla se on kuitenkin pystynyt pitämään kiinteät kulut maltillisina. Merkkiorganisaatioiden jälleenmyyjäverkostot eivät ole onnistuneet karsimaan kiinteitä kulujaan sille vaaditulla tavalla, vaan resurssit ovat monin paikoin edelleen mitoitettu
140 000- 150 000 vuotuisen automyynnin tasolle. Tämä johtanut siihen, että merkkiorganisaatioverkostojen kannattavuus on ollut laskeva ja jopa negatiivinen 2005-2014 välisellä
tarkastelujaksolla (Autoala - Toimialakatsaus 2015 s.40). Näiden syiden johdosta syntyy
suuri tarve tietää missä verkoston toiminnassa mennään ja kuinka sitä saatujen tulosten valossa johdetaan. Suorituskyvyn mittaamiselle ja johtamiselle koko verkostotasolla on näin
ollen suuri tilaus.

1.2 Tavoitteet, ongelmat ja rajaus
Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa suorituskykymittaristo jälleenmyyjäverkostolle,
jonka avulla verkoston toiminnan ja prosessien tilaa on mahdollista seurata helpommin.
Mittariston rakentamista varten tutkimuksessa tutustutaan liiketoimintaverkoston johtamisesta kertovaan kirjallisuuteen. Teorian lisäksi suoritettiin haastattelututkimus, jonka avulla
selvitetään jälleenmyyjäverkoston mittaamisen ja johtamisen nykytila.

Työn tutkimuskysymyksinä ovat:
1. Millaisia johtopäätöksiä, näkökulmia ja viitekehyksiä kirjallisuus esittää yritysverkoston suorituskyvyn johtamiseen?

2. Millainen suorituskykymittaristo jälleenmyyjäverkostolle tulisi rakentaa? Ja mitä lisäarvoa se tuo verkostolle?

Suorituskyvyn johtamisesta on paljon kirjallisuutta mm. laskentatoimen osalta, mutta kun
halutaan sisällyttää johtamiseen verkostotaso sekä huomioida kovien arvojen lisäksi myös
pehmeät arvot ja näkemys esimerkiksi verkoston osaamisen tilasta, tilanne muuttuukin ja
kokonaisvaltaisen verkoston suorituskyvyn johtamiseen liittyviä tutkimuksia ja artikkeleita
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ei juurikaan ole saatavilla. Työn yhtenä tarkoituksena on tutkia verkoston suorituskyvyn
johtamista kokonaisuutena, ja johtuen tämän tutkimusalueen nuoruudesta, rajautuu kirjallisuus valinnat luonnostaan lähestulkoon vain 2000-luvulle.

Työ rajoittuu lähtökohtaisesti vain verkoston suorituskyvystä kertovaan kirjallisuuteen,
mutta siihen oleellisesti liittyvä ja pohjan kaikelle tuova suorituskyvyn johtaminen käydään
teoriaosuudessa läpi periaatteiden ja käsitteiden ymmärtämiseksi. Laadukasta johtamista ei
nykyaikana voi olla ilman historian ja nykyhetken toiminnantason arviointia eli mittaamista. Tulevaisuuden ennustamista ja tavoiteasetantaa pohditaan myös tässä tutkimuksessa,
mutta vain osana mittariston rakentamisesta. Johtamisen näkökulmasta erittäin tärkeät
kommunikointi ja vuorovaikutustaito näkökulmat rajataan myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Samoin tarkastelun ulkopuolelle rajaan myös puhtaasti toimitusketjun suorituskykyä käsittelevät teokset. Tässä tutkimuksessa ja varsinkin empiirisessä osiossa keskitytään
verkoston jälkimarkkinointiliiketoimintaan ja uusien tuotteiden myynti rajataan pois.

1.3 Tutkimuksen toteutus, tutkimusmetodi ja tutkimusote
Tutkimus voidaan jaotella yleisesti teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Teoreettinen
tutkimus tutkii käsitteitä, näkökulmia ja teorioihin liittyviä ongelmia, kun taas empiirisessä
tutkimuksessa tutkitaan reaalimaailman ilmiöitä ja tapahtumia. (Uusitalo 1991, s. 60)

Tämän tutkimuksen ensimmäinen osio (luvut 2-4) käy läpi teoriatasolla verkoston suorituskyvyn johtamista ja niiden avulla muodostetaan kuva mitä tutkimusta ja millaisia johtopäätöksiä asian tiimoilta on tehty. Tutkimuksen toinen osio (luvut 5-6) toteutettiin laadullisena
tutkimuksena teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelun avulla haluttiin kuvata selityksiä̈ suorituskyvyn johtamiselle ja sen tasolle verkoston jälleenmyyjäkentässä valikoidussa
otoksessa. Käytännössä aineiston kerääminen toteutettiin haastattelemalla kymmentä eri
organisaatioissa ja eri asemissa työskentelevää päällikkö- tai johtajatason henkilöä. Suorituskyvyn johtamisen osalta vaikuttavia asioita olivat kilpailun asettamat paineet sekä taloudellisten että asiakastyytyväisyys näkökulmien huomioiminen.

Liiketaloustieteen tutkimusotteet voidaan sijoittaa nelikenttään (Kasanen et al. 1991, s.
317), jossa ulottuvuuksina ovat teoreettinen–empiirinen ja deskriptiivinen–normatiivinen
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(taulukko 1). Deskriptiivisessä tutkimuksessa tarkasteltavaa asiaa pyritään kuvailemaan,
analysoimaan ja ymmärtämään, kun taas normatiivinen tutkimusote on mallintavaa ja ohjeita kehittelevää. (Olkkonen 1994, s.59)

Taulukko 1 - Liiketaloustieteen tutkimusotteiden kenttä (mukaillen Kasanen et al. 1991, s. 317)

Tutkimuksen tutkimusotteeksi valikoitui konstruktiivinen tutkimusote. Konstruktiivisella
tutkimusotteella pyritään käytännön toiminnassa ilmenevien kehitystarpeiden ja ongelmien
kautta luomaan uusi ja ainakin jossain määrin innovatiivinen konstruktio. Konstruktiivinen
tutkimusote ei ole yhden ongelman ratkaisemista vaan se tuo lisää tieteellistä arvoa, yleistä
tietoa ja teoriaa ongelmatyypin ratkaisusta (Kasanen et al., 1991, s. 318). Nämä kuvailut
vastaavat hyvin tätä tutkimusta, jossa pyritään rakentamaan suorituskykymittaristo kärkiyritysverkostolle. Mittariston rakentamisen yhteydessä perehdytään teoriaan, kärkiyritysverkoston nykytilaan ja pyritään näiden näkökulmien avulla luomaan uusi tapa ratkaista
mahdollisia ongelmia kyseissä verkostossa.

Konstruktiivisen tutkimusotteen vaatimuksena oleva ratkaisun testaus tehdään tutkimuskohteena olevan verkoston suorituskyvyn johtamiseen tarkoitetun mittariston pohjana olevilla haastatteluilla. Haastattelutyypiksi soveltui hyvin teemahaastattelu, joka sijoittuu formaaliudessaan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Haastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen
pohjalta valmistellut aihepiirit, teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä
liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48).
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Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimusongelmaan
(Tuomi & Sarajärvi 2013, s. 75.)

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta ja se jakaantuu teoreettiseen sekä empiiriseen osioon. Tutkimus aloitetaan teoreettisella osuudella ja ensimmäisessä luvussa käydään läpi
johdanto, tutkimuksen rakenne, rajauksen sekä tavoitteet.

Toisessa luvussa siirrytään suorituskyvyn johtamiseen ja siihen liittyvän mittaamisen läpikäymiseen. Luku aloitetaan käymällä läpi johtamiseen oleellisesti liittyvän suorituskyvyn
mittaamisen keskeiset teoriat ja menetelmät. Tämän jälkeen käydään läpi, miten mittaamalla saatua tietoa voidaan hyödyntää suorituskyvyn johtamisessa. Nämä asiat ovat olennaista myös tutkittaessa verkoston suorituskyvyn johtamista.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa käydään läpi verkostot, niiden muodostuminen ja rakenne. Verkostojen rakentumisen ja toiminnan teoreettinen ymmärrys luo olennaisen pohjan tutkimukselle verkoston suorituskyvyn mittaamisesta.

Neljännessä luvussa syvennytään verkoston suorituskyvyn johtamisen teorioihin ja sen
haasteisiin. Näiden näkökulmien ymmärtäminen on oleellista verkoston suorituskyvyn mittaamisessa ja analysoinnissa, joiden kautta verkoston johtamista ja siihen liittyviä teemoja
voidaan kehittää ja parantaa. Luvun tarkoituksena on luoda teoreettinen kuva, jonka pohjalta case yritysverkoston suorituskykymittaristo luodaan.

Viidennessä luvussa siirrytään tutkimuksen empiiriseen osioon ja tutustutaan case kohteena olevaan kärkiyritysverkostoon. Mittariston rakentamisen näkökulmasta on oleellista
tunnistaa verkoston rakenne ja nykytila sekä näihin asioihin liittyvät mahdollisuudet ja
haasteet. Tässä luvussa käydään läpi myös verkostolle tehtyjen haastatteluiden tulokset ja
peilataan niitä kypsyysmalli viitekehykseen. Kuudennessa luvussa näiden tietojen sekä teorian pohjalta rakennetaan yritysverkostolle suorituskyky mittaristo, esitetään se ja pohditaan sen vaikutuksia case verkoston johtamiseen.

10

Tutkimuksen lopuksi tehdään johtopäätökset sekä yhteenveto. Johtopäätös luvussa vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja siinä pohditaan rakennetun
mittariston käyttökelpoisuutta sekä mahdollisia jatkotutkimustarpeita.
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2. Suorituskyvyn johtaminen
Suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen 1998). Nämä ulottuvuudet liittyvät organisaatioissa yrityksen kykyyn maksimoida omistajiensa hyöty ja tyydyttää riittävästi myös muiden sidosryhmien tarpeet.

Busi & Biticin (2006) mielestä ilman johtamista ei suorituskyvyn mittaamisella ole mitään
pohjaa. He jatkavat, että mittaamiselta katoaa myös mielekkyys ja mahdolliset edut, jos
mittavia lukuja ei käytetä mihinkään. Suorituskyvyn johtaminen on lähtökohtaisesti kokonaisvaltainen prosessi, joka käsittelee suorituskykyä (Brudan, 2010 s.12). Sen muita osatekijöitä ja aliprosesseja ovat mm. strategian määrittely, strategian toteuttaminen, kouluttaminen sekä suorituskyvyn mittaaminen (Brudan, 2010). Hänen mukaansa suorituskyvyn
mittaaminen on johtamisen aliprosessi, joka suorituskykymittariston avulla keskittyy löytämään, seuraamaan ja kommunikoimaan suorituskyvyn tulokset. Hän jatkaa vielä, että suorituskyvyn mittaaminen liittyy tulosten arviointiin ja suorituskyvyn johtaminen liittyy toimiin ryhtymiseen, arvioitujen tuloksien perusteella.

Tässä luvussa käydään läpi suorituskyvyn mittaamisen kehittymistä ja esitellään muutama
yleinen mittariston pohja. Näiden pohjalta siirrytään kahdessa viimeisessä alaluvussa tutkimaan suorituskyvyn johtamisesta kertovia teorioita.

2.1 Suorituskyvyn mittaaminen
Termi ”suorituskyvyn mittaaminen” voidaan määritellä usealla eri tavalla. Neelyn (1995 s.
80) määritelmä tästä on, että suorituskyvyn mittaaminen on prosessi, jossa kvantifioidaan
menneitä tapahtumia (Neely et al. 1998, 215). Toisen määritelmän mukaan suorituskyvyn
mittaaminen nähdään prosessina, jossa selvitetään tai määritetään jonkin liiketoiminnallisen tekijän tila tunnuslukuja käyttäen. Keskeistä on tunnistaa tärkeitä menestystekijöitä,
mitata niitä ja käyttää mittaamalla saatua informaatiota organisaation kehittämisen apuna
(Lönnqvist & Mettänen, 2003). Suorituskyvyn mittaaminen voi olla myös sisään tulevien,
ulosmenevien "virtojen" määrän laskentaa (Radnor & Barnes, 2007).
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Suorituskyvyn mittaamisen tutkimuksessa on keskitytty vähemmän itse mittareiden käyttöön (Franco-Santos et al 2012). Samanaikaisesti suorituskyvyn johtamisen tutkimuksessa
mittaamista ja mittaristoa sivutaan monesti vain yhteytenä yrityksen strategiaan, eikä syvennytä näiden yhteyteen (Aho, 2011, s.87).

2.2 Suorituskyvyn mittaamisen lyhyt historia
Yrityksen suorituskyvyn mittaamisen lähtökohdat ovat varmasti kahdenkertaisen kirjapidon ajalta ja hyvin pitkään se onkin ollut pääasiassa toteutuneiden talouden lukujen seuraamista. On siis seurattu historian tapahtumia ja pyritty näiden avulla omaa tulevaa toimintaa
ohjaamaan. Kuva 1. esittää suorituskyvyn mittaamisen kehityskaaren (Bitici. U, et.al 2012)
1900 luvun alusta tähän päivään ja pyrkii vielä antamaan osviittaa siitä mihin se tulevaisuudessa kehittyy.

Todellinen kiinnostus yrityksissä kuitenkin suorituskyvyn mittaamiseen syntyi vasta 80luvun lopulla 90-luvun alussa Johnson ja Kaplanin (1987) julkaistua kirjan nimeltä "Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting" (Bitici. U, et al., 2012). Nykypäivänä suorituskyvyn mittaamista pidetään suurissa yrityksissä itsestään selvyytenä,
mutta myöskin PK- yritykset sekä julkinen sektori joutuvat omaa toimintaa tehostaakseen
avaamaan silmänsä omille heikoille pisteilleen ja johtamaan toimintaa ammattimaisemmin
mittaristojen kautta.
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Kuva 1 - Suorituskyvyn mittaamisen kehityskulku (Bitici. U et.al , 2012)

Suorituskyvyn mittaaminen kohdistui 1900 luvulla ja vielä 2000 luvun alussa lähestulkoon
vain ja ainoastaan yrityksen sisäisen suorituskyvyn tutkimiseen ja verkostollinen näkökulma on vasta 2000 luvun alkupuolelta lähtien ollut tutkimuksen kohteena.

Suorituskyvyn mittaamisen rooli organisaatiossa on Kaplanin ja Nortonin (1996) mukaan
seurata ja mitata valitun strategian toteutumista. Suorituskyvyn mittaamisen pitäisi siis olla
osa strategiaprosessia ja toimia johdon työkaluna. Oikein asetettuna ja palkitseminen tuloksiin liitettynä, sen on siis tarkoitus tukea strategiaa ja sen toteutumista. Kerätyn informaation puitteissa organisaation on mahdollisuus oppia, kehittyä ja myös palkita työntekijöitä.
(Ukko 2009, 8 – 9.)

Suorituskykymittariston käyttöönotto on aina johtajatason päätös, sillä se edellyttää aina
jonkin tasoisen erillisenprojektin aloittamista. Ilman johtajan tukea mittariston implementointi harvoin onnistuu. Suorituskykymittariston kehitysvaiheet voidaan karkeasti jakaa
kolmeen osaa: Suunnittelu, implementointi ja käyttö (Bourne et al, 2000). Toivanen (2001)
on kuitenkin määritellyt Balanced Scorecardin käyttöönottoon liittyvään projektiin muutaman vaiheen enemmän (kuva 2).
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Kuva 2 - Mittariston kehittämisprojekti (Toivanen 2001, mukaillen)

Monesti samankaltaisista implementointiprosesseista puuttuu organisaation sitouttaminen,
joka on erittäin tärkeä askel kohti onnistunutta mittariston implementointia. Juuri organisaation sitouttamisen vaihe tekee mittaristosta läpinäkyvän (Toivanen, 2001). Monesti suorituskykymittaristojen rooliksi jää usein kuitenkin vain mittarivalikoiman monipuolistaminen. Strategiatyö jää liian usein vain ylimmän johdon visioinniksi, sen sijaan, että koko organisaatio saataisiin sen taakse (Hämäläinen & Maula 2004, 18.).

2.3 Suorituskykymittaristoja
Seuraavassa käydään läpi kolme kirjallisuudessa yleisesti eniten esillä olevaa mittaus- ja
mittaristofilosofiaa, sillä niiden perustuntemus luo pohjan mittaamiselle, mittariston rakentamiselle ja sen kehittämiselle. Luvun lopussa käydään läpi myös muutamia muita yksinkertaisempia mittaamisfilosofioita. Monessa tapauksessa eri organisaatioissa mittaristoja
luodaan eri filosofioita ja mittaristomalleja yhdistellen. Voidaankin sanoa, että eri filosofiat
ja mittaristomallit antavat hyviä näkökulmia ja työkaluja suorituskyvyn mittaamisesta kiinnostuneille ja näitä oppeja soveltamalla omaan tapaukseen saavutetaan paras tulos.
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2.3.1 Balanced Scorecard
R.S.Kaplan ja D.P.Norton kehittivät Balanced Scorecardin 1990-luvun alussa. Heidän ajattelumallinaan oli, että mittaristo olisi yhtä kuin johtamisstrategia. Ajatuksena oli tuottaa nimensä mukaisesti tasapainoinen mittaristo, jossa huomioitaisiin niin aika, taloudellinen ja
ei taloudellinen kuin syy-seuraus näkökulmat tasapuolisesti. Balanced Scorecardissa onkin
neljä erilaista näkökulmaa (Kaplan 1996): taloudellinen, asiakas, sisäiset prosessit, oppiminen ja kasvu. Balanced Scorecardissa sovelletaan niin sanottua tavoite-keinohierarkiaa.
Kaikille näkökulmille tulisi aina asettaa tietty määrä tavoitteita ja hahmotella tämä jälkeen
"aikaisempaan" näkökulmaan keinot, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Tässä mallissa
ensin määritetään taloudelliset tavoitteet, jonka jälkeen pohditaan asiakasnäkökulmasta
keinoja, joilla taloudelliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Nämä keinot muotoillaan
myös tavoitteiksi ja määrittely siirtyy seuraavalle näkökulmalle. Kantavana ideana on, että
tavoite–keinohierarkia käy läpi kaikki näkökulmat. Kääntäen voidaan ajatella, että lukemalla tavoite–keinohierarkiaa toiseen suuntaan, syntyy syy-seurauskartta eli strategiakartta. Syy-seurauskartasta nähdään millä keinoin asetetut tavoitteet voidaan taso tasolta
saavuttaa (Saari, 2004, 239- 240). Kuva 3 havainnollistaa tätä yllä kuvattua syy-seurauskarttaa

Kuva 3 - BSC:n syy-seurauskartta
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Organisaatioissa toimivien henkilökohtaiset tavoitteet tulisi mukauttaa organisaation tavoitteisiin, jotta strategialla olisi merkitystä työntekijöille. Tavoitejohtamisen hengen mukaisesti Balanced Scorecardissa tavoitteet asetetaan työntekijälle sekä organisatorisen yksikön, että koko osaston puitteissa. Henkilökohtaisten tavoitteiden tulisi olla pitkäaikaisia ja
strategisia sekä koskea useita yrityksen toimintoja. (Kaplan, 1996. s.227)

Balanced Scorecard on saanut varsin suurta jalansijaa koko maailmassa. Se on tällä hetkellä yleisin strateginen suorituskykymittaristo. Toimiakseen tehokkaasti Balanced Scorecard vaatii kuitenkin organisaatiolta yhteisymmärrystä ja tietynlaista kulttuuria. Balanced
Scorecardia käytettäessä on tärkeää, että strategiaviestintä ylhäältä alaspäin on toimivaa.
(Chavan, 2007 s.393 – 403).

2.3.2 Suorituskykypyramidi
Suorituskykypyramidi kuvaa organisaation toimintaa eri organisaatiotasolla sekä ulkoisen
vaikuttavuuden, että sisäisen tehokkuuden näkökulmasta. Suorituskykypyramidissa on
ideana yhdistää strategia ja tavoitteet organisaation visiosta alaspäin. Suorituskykypyramidissa tavoitteet johdetaan eri organisaatiotasoille hierarkkisesti. Näitä hierarkiatasoja on
neljä. Ylimmällä tasolla on organisaation visio, joka tulisi toteuttaa markkinoita ja taloutta
koskevin liiketoimintayksiköiden tavoittein. Nämä tavoitteet puolestaan on tarkoitus saavuttaa ydinprosessien tavoitteiden kautta. Näihin prosesseihin kuuluvat asiakastyytyväisyys, joustavuus sekä tuottavuus. Ydinprosessien tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan
alimmalla tasolla osastoilla ja tiimeissä, jotka vastaavat laadusta, toimituskyvystä, läpimenoajoista sekä hukka-eristä (Saari, 2004 s. 243 – 244.). Kuva 4 havainnollistaa ylläkuvattuja suorituskykypyramidin tasoja.
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Kuva 4 - Suorituskykypyramidi (Saari, 2004)

Suorituskykypyramidissa määritellään lähtökohtaisesti vain organisaation tavoitteet eikä
malli ota kantaa siihen, miten asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämän vuoksi suorituskykypyramidi toimii lähtökohtaisesti vain mittaristotyökaluna, ei todellisena johdon ohjausvälineenä (Saari, 2004).

2.3.3 Performance prism - Suorituskykyprisma
Suoritukykyprisman näkemys lähtee aikaisempien mittaristojen kyvyttömyydestä huomioida tarpeeksi muiden sidosryhmien tarpeita. Suorituskykyprisman mittareita ei lähtökohtaisesti johdetakaan strategiasta vaan suorituskyvyn mittaaminen selvittää kuljetaanko haluttuun suuntaa ja ollaanko haluttu päämäärä saavuttamassa. Neely et al (2002) mukaan
strategia kertoo reitistä, jolla haluttu päämäärä saavutetaan.

Suorituskykyprisma sisältää viisi erilaista näkökulmaa:


Sidosryhmätyytyväisyys - Mitä organisaatiolle tärkeimmät sidosryhmät haluavat ja
tarvitsevat?



Strategiat - Mitä strategioita organisaation tulisi käyttää, jotta sidosryhmien tarpeisiin voidaan vastata?



Prosessit – Mitä kriittisiä prosesseja tarvitaan strategian toteuttamiseen?
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Osaaminen - Millaista osaamista tarvitaan prosessien hoitamiseen nyt ja tulevaisuudessa?



Sidosryhmien sitoutuminen - Minkälaista sitoutumista sidosryhmiltä vaaditaan,
jotta säilyttäisimme ja pystyisimme kehittämään osaamistamme?

Mallissa käytetään BSC-mallin tapaan syy-seurauskarttoja tavoitteiden määrittämiseen.
Onnistumiskarttojen (Success Map) lisäksi laaditaan epäonnistumiskarttoja (Failure Mode
Map), joiden tarkoitus on kuvata epäonnistumisen seurauksia ja sellaisena toimia strategisena hälytysjärjestelmänä.

Mallin ajattelu perustuu kolmeen näkökulmaan. Ensimmäisenä mallin tekijät korostavat,
että sidosryhmistä pitää ottaa tarkasteluun laajemmin. Yleisesti tarkastelussa on seuraavat
viisi sidosryhmää: omistajat, asiakkaat, työntekijät, yhteisöt ja toimittajat. Toiseksi yrityksen strategiat, prosessit ja kyvykkyydet on voitava integroida yhteen, jotta yritys voisi
saada aikaan riittävästi sidosryhmätyytyväisyyttä. Kolmanneksi on ymmärrettävä, että yrityksen ja sidosryhmien välisessä vaihdannassa on erotettava sidosryhmien sitoutuneisuus
sidosryhmätyytyväisyydestä. Mallin esittelyssä suurin huomio kiinnitetäänkin sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja johtamiseen. Lähtökohtaisesti suorituskykyprisma ei tarjoa mitään uuttaa johtamisteemaa, se tarjoaa erilaisen tavan määritellä tarvittavat suorituskyvyn
mittaamisen osa-alueet.

2.3.4 Muut mittaristomallit ja filosofiat
Aikaisemmin mainittujen mittaristojen lisäksi on lukuisia muitakin filosofioita ja mittaristomalleja. Hyvänä esimerkkinä on Lappeenrannan Teknillisen yliopiston PK yrityksille kehittämä SAKE työkalu, joka perustuu suorituskykymatriisiin ja BSC tyyppiseen näkökulmaan eri osa-alueiden mittaamisesta ja tuomisesta yhteen. Työkalu on toteutettu Excelin
avulla, jolloin käyttöönotto on helppoa, eikä vaadi lähtökohtaisesti suuria investointeja. Tämän lisäksi myös kansalliset laatupalkinnot ja -ohjelmat arvostelukriteereineen toimivat
hyvinä suorituskyvyn analysoinnin lähtökohtina. Yksi kansainvälinen esimerkki on myös
Performance Measure Record Sheet eli vapaasti suomennettuna suorituskyvyn mittaustulostaulukko, joka on Andy D. Neelyn kehittämä suorituskyvyn analysointimenetelmä. Se
auttaa ajattelemaan mittausprosessia laajempana prosessina kuin vain mittarin nimen ja sen
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mittaustavan pohdiskeluna. Performance Measure Record Sheet auttaa huomioimaan syitä
mm. siihen miksi mitataan, mikä on mittauksen tavoite ja kuka vastaa suorituskyvyn kehittämisestä (Neely, 1998, s. 35-36).

2.4 Suorituskyvyn johtamisen käsitteet
Tarvitaanko suorituskyvyn johtamista? Jos tarvitaan, niin mihin? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat ilmeisiä, mutta kuitenkin erittäin monitahoisia ja vaikeita kuvata yksiselitteisesti. Bosen (2006) mukaan suorituskyvyn johtamisen kautta organisaation johto voi tarkkailla kokonaisvaltaisesti liiketoimintaansa millä ajan hetkellä tahansa kvartaalin lopun tulosinfon sijaan. Ahon (2011 s. 101) mukaan yhdistämällä sekä sisäiset, ulkoiset että kasvun ja oppimisen mittarit strategiaan, päätöksentekoon sekä teknologiseen rakenteeseen
saadaan kokonaisvaltainen johtamisen näkökulma. Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta
vastaa monilta osin jo näitä edellytyksiä ja lisätarpeet syntyvätkin, kun organisaatiot pyrkivät sovittamaan yhteen strategioitaan, suunnitelmiaan, analyyttisiä järjestelmiään sekä toimintojaan sellaisella tavalla, joka takaisi onnistumisen (Turban et al. 2007)

Suorituskyvyn mittaaminen ei poista sosiaalisia ja kulttuurillisia johtamisnäkökulmia
(Ukko et al. 2007). Mittaaminen ei siis yksinään saa muutosta aikaiseksi vaan tuo tarkempaa ja reflektoivaa näkemystä johtajalle tilanteesta jossa ollaan tai on oltu. Mittaristot valitettavan harvoin osaavat ennustaa tulevaisuutta, vaikka nykyaikana analysointityökalujen
laskentatehojen noustua ja erilaisten algoritmien perusteella se viitteitä ”mahdollisesta tulevasta” voikin antaa. Kuitenkin tarkempaan tilannetietoon ja ammatilliseen osaamiseen perustuen, johtajan on mahdollista tehdä päätöksiä eri näkökulmien suhteen, viedä asioita
eteenpäin ja johtaa organisaatiota.

Yleisesti ottaen suorituskyvyn johtamista voidaan pitää tuoreena tieteenalana (Brudan,
2010 s.2-3). Akateemisella puolella tutkimusta suorituskyvyn johtamisesta on tehty 1990luvun puolivälistä (Thorpe, 2004, Neely et al, 1995, Kaplan & Norton, 1992). Kuitenkin
suorituskyvyn johtamisen kapeilla sektoreilla, kuten tuotantotaloudessa tutkimusta on tehty
jo tätä ennen (Thorpe, 2004). Ahon (2011, s 86) mukaan Suomessa suorituskyvyn johtamista on pääasiassa tutkittu Tampereen sekä Lappeenrannan Teknillisissä yliopistoissa.
Ahon (2011) mukaan tutkimusta on tehty paljon suorituskyvyn johtamisen lähikäsitteiden
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ympärillä. Kuva 5 esittää nämä käsitteet sekä Ahon (2011) näkemyksen niiden suhteista
toisiinsa. Kuvasta nähdään, miten laaja suorituskyvyn johtamisen kenttä on ja miten monesta eri suunnasta sitä voidaan lähestyä ja sivuta.

Kuva 5 - Suorituskyvyn johtamisen tutkimuskenttä (Aho, 2011 s. 87)

Kuvasta 5 nähdään myöskin, että suorituskyvyn mittaaminen on kiinteässä suhteessa suorituskyvyn johtamiseen ja liittyy useasti samoihin osa-alueisiin yhdessä johtamisen kanssa.
Ahon (2011, s.87) mukaan suorituskyvyn mittaaminen liittyy suorituskyvyn johtamiseen
ensisijaisesti keskeisten suorituskyvyn mittareiden ja kriittisten menestystekijöiden kautta.
Suorituskyvyn mittaaminen nähdään monissa tutkimuksissa osana suorituskyvyn johtamisen-osa-aluetta (Bitici et al. 1997, Busi & Bitici 2006, Amaratunga & Baldry 2002). Esimerkiksi Busi & Biticin (2006) näkemyksen mukaan suorituskyvyn mittaaminen on ainoastaan tekninen ja käytännönläheinen toiminto osana koko suorituskyvyn johtamisen osa-
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aluetta. Näin liiketoiminnan suorituskyvyn mittaaminen tukee suorituskyvyn johtamista
sekä huomiota vaativien suorituskyvyn osa-alueiden löytämistä.

Bitici et al. (1997) määrittää suorituskyvyn johtamisen prosessiksi, jossa yritys johtaa suorituskykyään sille määritettyjen organisatoristen ja strategisten toimintatavoitteiden kautta.
Heidän mukaansa mittauksella on tarkoitus luoda johtamiseen "takaisinkytkentä" ns. suljettu ympyrä ja mittaristo toimii palautteenantomekanismina, jolla johtamista ja organisaation toimintaa voidaan arvioida objektiivisesti.

Hannula & Lönnqvist (2002) mukaan suorituskyvyn johtaminen on johtamista, joka pohjautuu suorituskyvyn mittaamiseen. Heidän mukaansa termi suorituskyvyn johtaminen
vaatii käyttöönsä systemaattisen ja aktiivisen suorituskyvyn mittaamisen, jonka avulla johdetaan ja kehitetään eri liiketoiminnan osa-alueita.

Johdon ohjausjärjestelmien tutkimus on lähellä suorituskyvyn johtamista. Johtohan ensisijaisesti haluaa nähdä mihin "laumaa" viedään ja onko päätetty suunta oikea. Johdon ohjausjärjestelmien tausta on laskentatoimessa, johon 1980-luvulta lähtien on liitetty entistä
selvemmin yrityksen strategiset näkökulmat (Virtanen 2006). Virtasen mukaan strategia
kirjallisuuden painopistekin on siirtynyt suunnittelusta toteuttamiseen ja hän jatkaa, että
erityisesti kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen ja arvioiminen ovat olleet tutkimuksen kohteena, samoin kuin ei-rahamääräiset mittarit sekä strategiaan integroidut mittaristot.

Suorituskyvyn johtamisen yhdeksi alakäsitteeksi onkin muodostunut tietojohtaminen, Tämän tutkimusalueen kehitys on Suomessa alkanut 1990 -luvulla (Laihonen et al. 2013 s.56). Heidän tekemän katsauksen mukaan väitöskirjoja tietojohtamisesta on tuosta lähtien
kirjoitettu kymmeniä kappaleita. Alkuvaiheen väitöskirjat tarkastelivat tiedon jakamista,
hyödyntämistä ja luomista lähtökohtaisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta nykyisin vallalla olevan informaation hallinnan näkökulmasta (Aho, 2011 s. 86). Ahon mukaan liiketoimintatiedon ja informaation hallinta sekä suorituskyvyn johtaminen ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota niin akateemisissa kuin populaarikirjallisuus piireissä.
Laihonen et al (2013 s.8) mukaan kansainvälisesti tietojohtamisella on vakiintunut, mutta
on edelleen hajanainen tutkimuskenttä. Aho (2011) on koonnut väitöskirjaansa taulukon
(taulukko 2) suorituskyvyn johtamiseen liittyvistä termeistä ja keskeisistä lähteistä.
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määrittelyjä

2011 s. 107)

Vaikka taulukko 2 onkin vain Ahon näkemys suorituskyvyn johtamisesta kertovasta kirjallisuudesta sisältäen vain suhteellisen tuoreita tutkimuksia, kertoo hänen näkemys kuitenkin
selkeästi, että määritelmiä on useita ja niillä joko halutaan rajata tai korostaa jotakin osa23

aluetta. Ahon (2011 s. 93) mukaan liike-elämässä ja kirjallisuudessa käydäänkin paljon
keskustelua suorituskyvyn johtamisen tarkoitusperästä ja käytettävästä termistöstä. Hänen
mukaansa liike-elämässä vakiintunein määritelmä tulee mukaan Lee Geisheckneriltä, jonka
mukaan yrityksen johtaminen (engl. corporate performance management, CPM) on sateenvarjokäsite, joka kuvaa menetelmiä, mittareita, prosesseja ja järjestelmiä, joita käytetään
seuraamaan ja johtamaan liiketoiminnan suorituskykyä organisaatiossa (Geishecker et al,
2001). Tämä näkökulma ei kuitenkaan ota huomioon julkista palveluliiketoimintaa, jolla
on kansantaloudellisesti ajateltuna erittäin suuri merkitys, vaan se keskittyy yritysten liiketoiminnan johtamisen kuvaamiseen.

Geishecker et al (2001) näkökulmasta puuttuu maininta strategiasta ja Marr:in (2006) määrittämä strateginen suorituskyvyn johtaminen (strategic performance management) on parempi kuvaamaan yleisellä tasolla suorituskyvyn johtamista, jonka tavoitteet pitäisi lähtökohtaisesti aina tulla strategiasta. Marr (2006 s.3) määrittelemä termi kuvaa ympäristöä,
jossa suorituskyvystä on tullut jokaisen jokapäiväinen työ. Tämä määrittely vaatii jokaiselta henkilöltä organisaatiossa ymmärrystä strategisesta suunnasta, kilpailukyvystä sekä
heidän hyväksytyistä vastuistaan strategisen suunnan jatkuvassa jalostamisessa. Verrattaessa käsitteistöä liike-elämässä ja akateemisessa maailmassa, juuri strateginen suorituskyvyn johtaminen on akateemisesti tutkituin (de Waal, 2007).

Yhden näkökulman suorituskyvyn johtamiseen tuo monesta eri lähteestä yhdistetty suorituskyvyn johtamisen pyramidi (kuva 6). Siinä lähdetään liikkeelle ylhäältä, organisaation
missiosta, josta valutetaan alaspäin organisaation visio ja arvot. Näiden kautta määritellään
organisaation strategiset tavoitteet ja strategiat tavoitteiden toteuttamiseksi. Kriittiset menestystekijät määritetään yleisen strategian kanssa linjaan ja niiden toteutumista mitataan
keskeisten suorituskyvyn mittareiden avulla. Taktiikoiden avulla jalkautetaan tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet käytännönläheiseksi organisaation tekemiseksi.
Tätä toimintaa tukevat erilaiset mittaristot sekä työpöydät, joiden avulla toimintaa analysoidaan ja ohjataan saadun palautteen perusteella. Pohjalla pyramidissa oleva data ja informaatio tulisi saada helposti organisaation laajuisesta tietovarastosta, johon se kerätään operatiivisista järjestelmistä sekä muista tietolähteistä.
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Kuva 6 - Suorituskyvyn johtamisen pyramidi (mukaillen Aho, 2011; Bitici et. al, 1997; Najmi & Kehoe, 2001; van Roekel et
al., 2009)

2.5 Suorituskyvyn johtamisen prosessi
Suorituskyvyn johtaminen tulisi nähdä prosessina, jolla ei varsinaisesti ole päätepistettä.
Eckersonin (2011) näkemyksen mukaan suorituskyvyn johtamisen viitekehys koostuu neljästä vaiheesta suljetussa prosessissa, joka kääntää organisaation strategian toiminnaksi
(kuva 7). Johtamisen prosessin voidaan katsoa alkavaksi strategian määrittelystä. Kaiken
alku on siis määrittää toiminnalle visio, missio ja arvot eli tavoitetila. Tämän jälkeen luodaan strategia eli ”karttapohjaan reitti”, jonka avulla määritellään, kuinka asetettuun tavoitteeseen haluttaisiin päästä. Seuraavaksi aloitetaan käytännön toiminnan suunnittelu, johon
kuuluu päättäminen tulevan kauden budjeteista ja haluttavista konkreettisista päämääristä.
Mietitään kuinka ja mistä näkökulmista näitä suunniteltuja asioita halutaan seurata. Suunnittelun jälkeen päästään toteuttamisvaiheeseen, jossa päätökset jalkautetaan organisaatioon. Erittäin tärkeää jalkauttamisen vierellä on viedä eteenpäin uusia toimintaa seuraavia
mittareita, joiden perusteella voidaan analysoida, millaista organisaation toiminta todellisuudessa on. Neljännessä vaiheessa mittareiden ja toiminnan tulosten analysoinnin perus-
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teella toimintaa muokataan ja tarkennetaan. Kaiken tämän suorituskyvyn johtamisten keskiössä on tarpeellinen informaatio ja johdonmukaiset mittarit, joiden avulla toimintaa seurataan ja tarvittaessa muutetaan.

Kuva 7 - Suorituskyvyn johtamisen viitekehys (mukaillen Eckerson 2011 s. 29)

Eckersonin (2011) kuvaama suljettu luuppi on tuttu myös normaalista strategiatyöstä sekä
päätöksentekoprosessista. Käsitteitä muokaten tätä näkökulmaa voidaan siis hyödyntää
myös suorituskyvyn johtamisessa. Yhteistä näille kaikille on, että päätöksenteon pitäisi
pohjautua tietoon ja peilautua asetetun strategian kautta johtamiseen.

2.6 Tiedon tärkeys suorituskyvyn johtamisessa
Suorituskyvyn johtamisesta puhuttaessa johtamisen tueksi käytettyä informaatiota ei voida
sivuuttaa. Informaatiosta on tullut yhä tärkeämpi työkalu johtamisen ja päätöksenteon tueksi (Aho 2011 s. 22). Nyky-yritykset ymmärtävät yhä paremmin tieto- ja viestintäteknologioiden luomat mahdollisuudet. Tietoa pyritään varastoimaan ja käsittelemään erilaisin sovelluksin ja tiedolla johtamisen yleistyminen on osittain myös seurausta monissa yrityksissä inhimillisen pääoman nousemisesta tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Sydänmaalakan
mielestä (2007) kuitenkin itse tiedolla ei ole suurtakaan merkitystä vaan tärkeämpää ovat
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tiedon soveltaminen käytäntöön sekä sen merkityksellisyys. Hänen mukaansa tiedon tehokkaaseen soveltamiseen tarvitaan systemaattista tiedon johtamista ja että tiedon johtamisen
yksi päätavoitteista tulisi olla hiljaisen tiedon mahdollisimman suuri käyttöaste. Huotarin
(2000) mukaan tiedon johtamisen tavoitteen tulisi olla toimintojen, jotka pyrkivät tunnistamaan, jakamaan ja hyödyntämään tehokkaasti yrityksen sisällä olevan tiedon ja informaation, hallinta ja johtaminen. Kun tiedon johtamisesta siirrytään tiedolla johtamiseen, muodostuu käytännön liike-elämässä usein ongelmaksi informaation puute tai liian epäselvä informaatio (Jalonen & Lönnqvist, 2009). Aho (2011 s. 22) jatkaa ja toteaa että tärkeimmät
päätökset tehdään usein aikaisessa vaiheessa eikä päätöksenteon tueksi ole usein riittävästi
informaatiota saatavissa. Hänen mukaansa suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta onkin
tärkeää vähentää epävarmuutta ja moniselitteisyyttä sekä nostaa mahdollisimman paljon
tietoa päätöksenteon tueksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän kääntöpuolena on kuitenkin yleensä tiedon riittävä oikeellisuus ja rajallinen saatavuus.
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3. Verkostot
Kuvattaessa yritysverkostojen tarpeellisuutta voidaan käyttää sanontaa ”No firm is an island” (Gibbons et al. (2009). Lauseen taustalla on tärkeä havainto siitä, että yritykset ovat
liiketoiminnassaan toisistaan riippuvaisia (Valkokari et al. 2014). Heidän mukaansa yrityksen itseriittoisuus vaihtelee kuitenkin valitun liiketoimintamallin mukaan. Ja jatkavat että
jos yritys on vertikaalisesti integroitunut, sen arvoketju pitkänä ja leveänä käsittää useita
peräkkäisiä toimintavaiheita (raaka-ainetuotannosta lopputuotteen kokoonpanoon ja jakeluun), suuren osan tarpeellisista toiminnoista (markkinointi, T&K, talous jne.) sekä runsaasti tukitoimintoja (kiinteistöjen ylläpito, vartiointi, työterveys ym.). Tällöin yrityksen
voidaan sanoa olevan suhteellisen itseriittoinen ja sen oletetun tehokkuuden perustuvan
johdon hierarkkiseen valtaan (Valkokari et al. 2015). Kuitenkin yritysten keskittyessä nykyaikana ydinliiketoimintaansa, on verkostoituminen niille monesti koko toiminnan elinehto. Yritysten ei monesti ole myöskään tehokkuusnäkökulmasta järkevää tehdä kaikkea
yksin, vaan toimivan verkoston avulla. Tässä luvussa käydään läpi yleisimmät verkostokäsitteet, niiden muotoutuminen sekä toiminnan mahdollisuudet sekä haasteet.

3.1 Verkostojen määrittely
Yleisesti verkostoitumisella tarkoitetaan yhdessä toimimista yhteiseksi eduksi. Kyse on siis
tiedon ja osaamisen yhdistämisestä lisäarvon luomiseksi loppuasiakkaalle. Esimerkiksi entistä laadukkaampaa, toimitusajaltaan nopeampaa tai asiakastarpeisiin sopivampaa palvelua
tai tuotetta. Verkostoitumisen tulee lähtökohtaisesti hyödyttää kaikkia verkoston osapuolia
sekä asiakasta. Verkostoituneen toiminnan tulee olla tavoitteellista, pitkäaikaista, jatkuvaa
ja säännöllistä yhteistyötä. Kertaluonteinen palvelun tai tavaran osto, tai kilpailutukseen
perustuva alihankinta ei siis täytä verkostoitumisajattelun kriteerejä.

Verkostojen muodostamia liiketoiminnan organisoitumismalleja tarkasteltaessa tulee kuitenkin aina muistaa, että lähtökohtaisesti yksittäinen yritys on se liike-elämän instrumentti,
johon omistajien taloudelliset intressit kohdistuvat (Valkokari et.al 2009, s. 151). Verkostoitumisella kuten muillakin yrityksen toimilla tähdätään lähtökohtaisesti aina yrityksen
toimintakyvyn maksimointiin ja taloudellisen lisäarvon saavuttamiseen.
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Verkostoitumisessa on useita eri tasoja ja asteita. Yksi tapa jaotella verkostot on jakaa ne
vertikaalisiin ja horisontaalisiin verkostoihin (kuva 8). Vertikaalisissa verkostoissa toimivat saman arvoketjun eri vaiheissa toimivat organisaatiot. Näissä verkostoissa on yleensä
yksi pääyritys, jolloin näitä verkostoja kutsutaankin monesti kärkiyritysverkostoiksi. Horisontaalisissa verkostoissa yhdistetään arvoketjun tietyn vaiheen rinnakkaisia ja erilaisia toimintoja (Niemelä 2002, 18 -19). Esimerkiksi yliopistojen sekä yritysten muodostamia tiettyyn ongelmaan tai arvoketjun kohtaan keskittyvää uuteen tietoon ja innovaatioihin pyrkiviä verkostoja.

Kuva 8 - Liiketoimintaverkostojen moniulotteisuus (Valkokari et al. 2014)

Taulukon 3 mukaisesti Valkokari et al. (2009) ovat laajentaneet ja syventäneet verkoston
määrittelyä. Heidän määrittelyssään liiketoimintaverkostoiden arvojärjestelmä lokeroidaan
perusarvotuotantoa, arvotuotannon uudistamista ja uuden arvotuotantojärjestelmän syntymistä kuvastaviin lokeroihin. Lokeroiden keskellä juokseva jana kuvastaa kuinka selkeästi
organisaatiot ja esimerkiksi niiden vastuut pystytään jakamaan. Esimerkiksi Toyotan toiminta on perusarvotuotantoa vertikaalisessa verkostossa ja tässä verkostossa nousevat esiin
muun muassa stabiilit ja selkeät arvontuotantojärjestelmät. Niiden toiminta on tunnettua,
selkeää ja monelta osin hyvinkin vakiintunutta.
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Taulukko 3 - Arvojärjestelmäjatkumo ja liiketoimintaverkostojen perustyypit (Valkokari et al, 2009 , Liite 1 isompana)

Toisessa ääripäässä ovat uuden arvontuontantojärjestelmän syntymistä tuottavat verkostot,
joilla on alhainen määriteltävyyden aste. Näitä edustavat usein tiede ja tutkimuspohjaiset
verkostot. Näille verkostoille tyypillistä on luoda uutta ja tehdyt muutokset ovat radikaaleja. Näissä verkostoissa myös epävarmuus on suuri tekijä, kun arvontuotanto vasta tutkitaan ja määritellään. Näiden kahden ääripään välissä on arvontuotantoa uudistava verkosto,
jossa yhteisen toiminnan taustalla on tarve kehittää toimintaa ja arvontuottojärjestelmää,
mutta pienin askelin.

3.2 Verkostojen toiminta
Verkostoja määriteltäessä on hyvä huomata myös eri verkostojen yhteistoimintaa kuvaavien käsitteiden tarkoitukset. Käsitteet ovat osa verkoston toimintamalleja ja eri verkostoissa toiminta voi olla samankaltaista, mutta se on nimetty eri tavalla.

Camarinha-Matos et al. (2009) mukaan verkostoja muodostetaan esimerkiksi tiedon ja tietojärjestelmien sekä riskin ja hyödyn jakamiseksi. Näihin näkökulmiin pohjautuen Pekkola
(2013) jakaa verkoston yhteistyötä kuvaavat termit seuraavasti:


Network – Verkosto, Verkostossa kommunikoidaan ja vaihdetaan informaatiota
omaa hyötyä tavoitellen. Verkoston arvo on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisessa verkoston eri toimijoiden kesken. Toiminnalla ei välttämättä ole suoraa tavoitetta tai rakennetta.
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Coordinated Network – Ohjattu verkosto, Tavoitellaan samoja asioita kuin perinteisessä verkostossa, mutta toimintaa ohjataan, jotta samoista lähtökohdista pystyttäisiin ammentamaan enemmän tietoa ja taitoa. Ohjaus, jonka avulla molemmat osapuolet tavoittelevat yhteistä päämäärää on yhteistyöverkoston peruskiviä. Ohjatussa
verkostossa jokaisella osapuolella voi kuitenkin olla vielä omat päämäärät ja tavoitteet.



Cooperative Network – Yhteistoiminnallinen verkosto, Verkoston toiminta on syventynyt yllämainituista toiminnoista myöskin resurssien jakamiseen. Tämän kaltaisella verkostolla voi olla myöskin yhteinen tavoite ja yhteistoiminta käytännössä
on työpanosten jakamista jonkun tavoitteen aikaansaamiseksi.



Collaborative Network – Yhteistyöverkosto, Yhteistyöverkosto on verkostoitumistavoista laajin ja vaatii osapuolilta suunnitelmallisuutta sekä sitoutunutta tekemistä
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Se vaatii myös tiedon välittämistä ja jakamista. Yhteistyöverkosto rakentuu luottamukseen ja sitoo
aikaa sekä resursseja kaikilta osapuolilta. Ulkopuolinen voisi ymmärtää toiminnan
yhdeksi toiminnaksi, vaikka toimijoita asian takana olisikin useita.

Yhteistyöverkoston (Collaborative Network) toiminta voidaan jakaa edelleen ja tarkastella
hyvin monella eri tavalla, mutta yleisesti kirjallisuudessa on hyväksytty jaettavan ne neljään eri kategoriaan (Parung and Bitici, 2006) ja niiden avulla pyritään hahmottamaan yhteistyöverkoston eri tasoja osapuolien sitoutumisesta verkostoon.


Supply Chains - Toimitusketjut muodostavat verkoston, jossa on mukana toimittajat, valmistaja, jakelijat sekä myyjät. Arvo muodostuu tässä ketjussa tuotteesta tai
palvelusta, jonka asiakas ostaa. Jokaisen osapuolen on mahdollista tuottaa ja jakaa
tietoa omasta toiminnastaan sekä jakaa resursseja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Toimitusketjussa harvoin jaetaan toiminnan riskejä tai hyötyjä eri osapuolien kesken.



Extended enterprises - Laajennettu yritys kuvastaa toimintaa jossa ostava organisaatio sekä myyvä organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä voidakseen maksimoida omat tulovirtansa. Teoreettisesti tällaisessa toiminnassa osapuolet keskittyvät omaan ydinosaamiseensa ja yhdessä muodostavat uniikkia osaamista ja kilpai-
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lukykyä. Eri osapuolet myös pystyvät seuraamaan toistensa toiminnan ja sen avainlukuja ja pystyvät näiden pohjalta tekemään päätöksiä jotka vaikuttavat kaikkiin
osapuoliin.


Virtual enterprises – Virtuaalinen yritys on eri osapuolien tietyksi ajaksi muodostama yhteistyön muoto, jonka avulla joku tietty tehtävä halutaan saada suoritetuksi.
Tehtävän valmistumisen jälkeen yritys puretaan. Ominaista virtuaaliselle yritykselle on jakaa tietoa, resursseja sekä riskit kyseistä projektista.



Clusters – Klusteriverkoston muodostavat yritykset, heidän asiakkaansa sekä toimijansa. Verkosto sisältää yleensä materiaalit, tuotteet, työkalut, koulutuksen sekä rahoituksen. Ominaista klusteriverkostolle on jakaa tietoa, resursseja ja joskus myöskin riskejä.

Kuten aikaisemmin tutkimuksessa on käyty läpi, verkostoituminen tulee erottaa selkeästi
puhtaasta ulkoistamisesta, vaikka syyt ulkoistamiseen tai verkostoitumiseen ovat usein samankaltaiset: kustannussäästöjen hakeminen, joustavuuden lisääminen sekä fokusointi. Ulkoistaminen on lähtökohtaisesti verkostoitumista väljempi yhteistyön muoto, joka koostuu
asiakkaasta ja palvelun tuottajasta. Ulkoistamisen ongelmia ovat helposti huono tiedonkulku, informaation puute, johdolliset haasteet, tuotannon tarkkailu sekä mittaaminen. Verkostoituminen taasen on tiivistä yhteistyötä sekä ideoiden kehittelyä. Siinä vastuut lähtökohtaisesti jaetaan tasapuolisesti ja asioista päätetään yhdessä. (Valkokari et al. 2009)

Merkittävänä yksittäisenä verkoston koossa pitävänä tekijänä on luottamus, koska ulkopuolisen on vaikea tunkeutua toisiinsa luottavien osapuolten väliseen kaupankäyntiin. Matikaisen (1998) mukaan luottamuksen luomisesta tai vaihtoehtoisesti toiminnan seurannasta
aiheutuvat kustannukset yritykselle ovat vaihtoehtoisia ja valittavissa olevia. Luottamus rakentuu suhteen aikana ja pitkäaikaisissa suhteissa sen merkitys suhteen hallinnassa on näin
ollen suurempi. Jatkuvan vuorovaikutuksen kasvattama luottamus lisää yritysten välisen
strategisesti tärkeän tiedonvaihdon määrää. Boutyn (2000) mukaan silloin kun on kyse yrityksen mahdollisuuksista saada uutta tieto yhteistyökumppaneilta, jatkuvalla vuorovaikutuksella on juuri luottamuksen vuoksi suurempi merkitys kuin yrityksen asemalla verkostossa.
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3.3 Verkoston liiketoimintamalli
Verkoston liiketoimintamallien arviointia voidaan kirjallisuuden mukaan jakaa monella eri
tavalla. Valkokari et al (2009) mukaan yksi tapa on jakaa ne kahteen ulottuvuuteen (kuva
9). Toinen ulottuvuus kuvaa liiketoimintamallille ominaisen tarjoaman samanlaisuutta tai
erilaisuutta. Toisessa ääripäässä toimitetaan samaa bulkkia eri asiakkaille ja toisessa ääripäässä jokainen tuote ja palvelu on räätälöity. Tämä tarjoaman luonne ei kuitenkaan riitä
kuvaamaan verkostoituneen toiminnan luonnetta riittävästi ja toisena ulottuvuuteen onkin
arvon yhteistuottaminen. Tämän ulottuvuus akselin toisessa päässä asiakas ja yritys ovat
kiinteässä suhteessa ja suuntautuneet vahvaan yhteistoimintaan, kun taas toisessa päässä ne
ovat toisilleen etäisiä ja toimivat pääasiassa välikäsien kautta.

Kuva 9 -Liiketoimintamallien luokittelu ja niiden keskeiset piirteet (mukaillen Valkokari et.al 2009)

Kyseinen malli tunnistaa tarjoaman luonteen ja arvon yhteistuottamisen suhteen neljä erilaista liiketoimintamallien luokkaa. Ne ovat räätälöidyt ratkaisut, massaräätälöidyt sovellukset, resurssipohjainen palvelu sekä vakiotuotteet ja -palvelut. Kaikilla näillä liiketoimintamalleilla on omat piirteensä, jotka on lyhyesti kuvattu kuvassa 9.
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Verkoston liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen verkostoissa edellyttää näiden keskeisten elementtien ymmärtämistä sekä yhteensovittamista. Verkoston liiketoimintamallien
tulee myös sopia osaksi verkostoa ja sen organisaatioita. Niiden on pystyttävä sovittamaan
se osaksi omaa liiketoimintamalliaan ja hyötymään siitä (Rajala et al 2003; Osterwalder
2004).

3.4 Verkostoitumisen haasteet
Yhteistyöverkostojen toiminnasta vain puolet onnistuu tuottamaan arvoa verkoston eri osapuolille (Kaplan et al, 2010). Syitä tähän on varmasti useita, mutta yksi on varmasti historiassa, jossa verkostot muodostuivat alihankkija ja toimittaja ketjuista, joilla oli selkeä arvontuontantoprosessi. Kumppanuutta on mietitty lähtökohtaisesti kovien mittareiden kautta
eikä yhteistä strategiaa tai näkökulmaa tekemiseen ole edes ajateltu olevan (Kaplan et al.
2010).

Toiminnan rikastuttaminen verkostoitumisen avulla koostuu oleellisen tiedon ja osaamisen
jakamisesta. Verkostoituminen on vuorovaikutusta, jota on käytävä mahdollisimman avoimesti ja luottamuksellisesti (Valkokari et al. 2009). Verkoston toiminta kariutuukin monesti mm. sitoutumisen puutteeseen, epärealistisiin tavoitteisiin, oman toiminnan osa-optimointiin ja johtamistapojen sekä järjestelmien puutteisiin. Yksi haasteista on edelleen ihmisten asenteet. Verkostoitumista käsittelevässä artikkelissaan Lechner, Dowling ja Welpe
(2006) tuovat esiin eräänlaisen pelon, joka yrityksissä vallitsee. Vaikka yritykset tunnistaisivat mahdollisuuksia verkostoitumisessa, eivät ne silti kovinkaan helposti uskalla yhdistää
voimiaan kilpailijoiden kanssa.

Koska strategisen verkostoyhteistyön kehittäminen vaatii investointeja, on yritysten arvioitava yhteistyöllä saavutettava hyöty vaadittavia panostuksia suuremmaksi kaikilla verkostoitumisen tasoilla. Liiketoimintaverkoston yhteiset tavoitteet ja jaetut näkemykset muodostavat ne kantavat voimat, joilla yhteistyön kehittäminen pidetään käynnissä ennen (taloudellisten) hyötyjen realisoitumista
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4. Verkoston suorituskyvyn johtaminen
Nykyaikaisessa integroidussa verkostomaisessa liiketoiminnassa, kuten toimitusketjuissa
tai kärkiyritysverkostoissa tiedon ja informaation jakaminen sekä kommunikointi oikea aikaisesti näyttelee yhtä merkittävää roolia kuin yksittäisessäkin yrityksessä, mutta on luonteeltaan monimutkaisempaa ja vaativampaa (Cunha et.al, 2008 s.5). Verkoston suorituskyvyn arviointi ja näiden mittareiden hyödyntäminen sen johtamisessa ovat olennaisia asioita, kun liiketoimintaverkostoa halutaan kehittää ja ohjata kokonaisuutena eteenpäin.
Tässä luvussa käydään suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen verkoston toiminnan näkökulmasta läpi.

4.1 Verkoston suorituskyvyn mittaaminen
Yrityksen ja verkoston kyky reagoida jatkuvaan muutokseen ja yllättäviin tilanteisiin on
elintärkeä selviytymisen edellytys nykymarkkinoilla. (Wiendahl, 2002). Reagointikyky
riippuu


Tilanteenarviointikyvystä ja muutoksen kohteena olevasta kohteesta



Käytettävissä olevasta suunnittelukapasiteetista



Kyvystä viedä tarvittavat muutokset käytäntöön

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän avulla mitataan verkostotasoista toimintaa valittujen näkökulmien kautta. Tarkoituksena on tuottaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kuten tutkimuksen aikaisemmassa luvussa on käyty läpi, tarjoaa oikein asetettu mittaristo oikeanlaisessa ympäristössä yhteistyöverkostolle ja varsinkin sen johtamiselle selkeän parannuksen (Pekkola, 2013).

Nykyaikaisille suurille yrityksille on myös ominaista, että toimintaa kehitetään ja riskejä
jaetaan erilaisten kumppanuus ja yhteistyöverkostojen kautta (Bitici et al, 2012). Tämä
suuntaus luo myös suuren tarpeen mitata verkostomaista toimintaa. Kuitenkin Bitici et al
(2012) mukaan tämän alueen tutkimusta teoreettisella eikä varsinkaan käytännön tasolla ei
ole vielä hirveästi tehty.
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Näihin näkymiin peilaten nyky-yrityksien investoinnit suorituskyvyn mittausjärjestelmiin,
joiden avulla yrityksen ja sitä koskevan liiketoimintaverkoston tilaa voidaan lähes reaaliajassa seurata, ovat erittäin tärkeitä kilpailukyvyn säilyttämisen turvaamiseksi.

Pekkolan (2013) mukaan suorituskykymittariston käyttöönoton jälkeen verkoston luottamus sekä avoimuus kasvoivat. Hänen mukaansa yritysverkoston toiminnasta saatiin kaikin
puolin läpinäkyvämpää ja yhteen suuntaan kulkevaa. Näiden hyötyjen lisäksi yhteistyöverkostosta saatavan vertailevan tiedon avulla on mahdollista löytää toiminnan pullonkauloja
ja mahdollisesti se luo pohjan uusien innovaatioiden ja kehityksen synnylle, kun verkoston
toimija pystyy vertailemaan omaa toimintaan ja sen tasoa muihin saman alan yrityksiin.

Monesti varsinkin kärkiyritysverkoston suorituskyvyn mittaamisen pohjalla on toimitusketjun johtaminen ja sen suorituskyvyn mittaaminen (Pekkola, 2013). Tällainen verkosto
on perinteisesti hierarkkinen ja selkeästi yhden yrityksen johtama. Nämä luovat mittaamiseen ja johtamiseen selkeyttä, joka osaltaan helpottaa mittariston rakentamista sekä implementointia. Näissä verkostoissa onkin jo historiassa voitu mitata asiakastyytyväisyyttä, toimitusvarmuutta sekä verkoston tyytyväisyyttä kärkiyritykseen (Kulmala ja Lönnqvist,
2006). Kuitenkin kun halutaan tiivistää verkoston toimintaa, sen johtamis- ja kontrollointitarve kasvaa huomattavasti. Johtamisen työkaluna verkoston suorituskyvyn mittaristo onkin erittäin kaivattu apuväline. Sen avulla verkoston osapuolet saadaan keskittymään verkoston etuihin oman organisaation etujen ajamisen rinnalla (Kulmala ja Lönnqvist, 2006)
ja osaoptimointia voidaan seurata ja ehkäistä.

Kuten tutkimuksessa on aikaisemmin käyty läpi, niin verkostojen mittaaminen on keskittynyt hyvin paljon rahallisten tietojen ympärille. Sama mallihan oli alkuun yksittäisen organisaationkin suorituskyvyn mittaamisessa. Syynä tähän on varmasti tiedon saamisen helppous sekä vertailtavuus. Myöskin tutkimusta on tehty lähestulkoon vain tältä alueelta (Pekkola ja Ukko, 2010). Verkostollinen toiminta asettaa mittaamiselle omat haasteensa, kun
yksittäisten yritysten pitäisi pystyä tietämään tarkasti omat lukunsa ja tämän jälkeen jakamaan niitä avoimesti verkostolle. Vain tarkan ja vertailtavissa olevan tiedon avulla syvempään analyysiin esimerkiksi tehokkuudesta voitaisiin keskittyä (Kulmala et al, 2001). Yleisenä tahtotilanahan kaikilla verkoston osapuolilla on minimoida omat kustannukset ja mak36

simoida voitot verkostosta. Tämän kaltainen näkökulma voi johtaa siihen, että vain taloudellisten mittareiden avulla seuraten ei nähdäkään koko totuutta verkoston osapuolien tilanteesta. Tämän takia myös ei-rahallisia mittareita tulee olla mukana mittaristossa (Kulmala ja Lönnqvist ,2006)

Verkoston suorituskyvyn mittaamisesta on luotu useita teoreettisia viitekehyksiä, mutta
monet niistä eivät sellaisenaan sovellu käytäntöön, vaan tarjoavat lähinnä vain näkökulmia
mitä pitäisi ottaa huomioon mittaristoa suunniteltaessa (Pekkola ja Ukko, 2010). Pekkola ja
Ukko myös jatkavat, että jokainen verkosto on uniikki eikä täysin valmista viitekehystä yksittäisen yrityksen mittarointiin varmasti pystytäkään tarjoamaan.

Verkoston suorituskykyä mitattaessa tärkeintä on tehdä mittaamisesta ja tulosten jakamisesta systemaattista ja läpinäkyvää. Saatua tietoa tulee todella käyttää johtamisen apuvälineenä. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi Pekkolan (2013) mukainen näkökulma (kuva 10).
Tässä mittaaminen on jaettu kolmeen eri näkökulmaan. Ensimmäisen näkökulman muodostaa organisaatioista koostuva verkosto ja tällä tasolla mitataan organisaatioiden sisäisten tulosten toteutumista. Toinen näkökulma on verkoston tekeminen ja sen tuloksien mittaaminen. Kolmantena näkökulmana on asiakkaan kokema suorituskyky verkoston palvelusta. Kun verkoston suorituskykyä mitataan näiden näkökulmien kautta jää osaoptimoinneille vähemmän tilaa. Näin myös eri mittareiden ja tasojen sitoutuneisuus toisiinsa nähden
saadaan paremmin näkyväksi.
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Kuva 10 - Verkoston suorituskyvyn mittaamisen systemaattisuus (mukaillen Pekkola, 2012)

4.2 Verkoston suorituskyvyn mittaamisen haasteet
Verkoston suorituskyvyn mittaaminen luo edellytykset verkoston osapuolille saada oman
yrityksen ulkopuolelta tietoa ja päästä vertailemaan omaa suoritustasoa muihin. Kirjallisuus tunnistaa useita eri tekijöitä ja haasteita verkoston suorituskyvyn mittaamisen epäonnistumiseen, mutta niistä voidaan nostaa neljä päähaastetta esiin (Pekkola S, 2013).

Ensimmäisenä haasteena on verkoston dynamiikan ja rakenteen ymmärrys tai ymmärtämättömyys (Lönnqvist ja Laihonen, 2012). Tästä syystä on tärkeää pyrkiä löytämään verkoston yhteiset avainarvotekijät, joiden pohjalta yhteistyötä sekä mittausta rakennetaan.
Vaikka oman organisaation tavoitteet jollain tasolla tiedettäisiin ja ymmärrettäisiin, niin
monesti verkoston tavoitteista puhuttaessa ne käsitetään abstrakteina ja ei itseään koskevina. Tämä johtaa sitoutumisen puutteeseen eikä verkostona saavuteta asetettuja tavoitteita
(Lönnqvist ja Laihunen, 2012)

Seuraavan haasteena on verkoston kulttuuri. Yleisesti voidaan tämän yhteydessä puhua
osapuolien sitoutumisen ja luottamuksen puutteesta (Busi ja Bitici, 2006). Eri organisaatiot
eivät halua jakaa tietoa toisilleen, vaikka se on toimivan yhteistyöverkoston lähtökohta
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(Tenhunen, 2006). Myöskin päätöksenteko sekä organisaatioiden sisäisen läpinäkyvyyden
tasot vaihtelevat verkostoissa hyvinkin paljon.

Kolmantena haasteena on mittariston suunnittelun ja implementoinnin työvälineiden puuttuminen (Busi ja Bitici, 2006). Busi ja Biticin (2006) mielestä suurin ongelma on kuitenkin
päästä yksimielisyyteen mitä mittareita ja tavoitetasoja mittaristoon asetetaan. Ongelman
välttämiseksi mittariston suunnittelusta pitää vastata verkoston hyvin tunteva henkilö joka
ajattelee verkoston etua, mutta osaa myös johtaa mittarit alaspäin jokaisen osapuolen
eduksi. Verkoston tuleekin apaattisen tiedonvaihdon sijaan muuttaa toimintaansa systemaattiseen suuntaan suunnittelun ja ohjaamisen avulla (Tenhunen, 2006).

Neljäs haaste on verkoston osaamiseen ja resursseihin liittyvät haasteet (Kulmala 2003).
Kulmalan mukaan yritysten taloustaidot sekä oman toiminnan mittaamisen taso aiheuttaa
hyvin helposti haasteita verkoston suorituskyvyn mittaamiselle, varsinkin pienissä yrityksissä. Kirjallisuuden mukaan (Cocca ja Albertini, 2010) henkilöstöresurssien yleinen niukkuus on iso haaste suorituskyvyn mittaamiselle, jos se edellyttää pienintäkään manuaalista
toimenpidettä. Monesti varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on puutetta johtamisen työkaluista ja resurssivajaavaisuuksista huolimatta halu saada sellainen käyttöön on
varsinkin nuoremmalle sukupolvelle suuri.

Yleisesti voidaan sanoa, että verkoston suorituskykymittariston suunnittelussa on paljon
eriasteisia haasteita, mutta iso osa niistä voidaan välttää hyvällä suunnittelulla ja keskustelulla verkoston organisaatioiden kanssa

4.3 Verkoston suorituskykymittariston suunnittelu
Vaikka verkoston suorituskykymittariston suunnitteluprosessi on saanut vähän huomiota
kirjallisuudessa (Bitici et al, 2012), tarjoaa Kulmala ja Lönnqvist (2006) näkemyksiä siitä
mistä olisi hyvä aloittaa. Ensinnäkin he ehdottavat, että verkoston onnistumistekijät loppuasiakkaan silmin tulisi määrittää. Näitä onnistumistekijöitä tulisi olla niin taloudelliselta
puolelta kuin ei taloudelliselta puolelta. Tämän jälkeen verkoston mittaristo pitäisi rakentaa
näiden onnistumistekijöiden pohjalta. Isojen mittareiden jälkeen tulisi miettiä miten ne johdetaan verkoston eri organisaatioiden mittareiksi. Kulmalan ja Lönnqvistin (2006) mukaan
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tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: Joko hajauttamalla mittaristo pienempiin osiin ja
mittaamalla jokaisen verkoston organisaation tuloksia tai toinen mahdollisuus on yhdistää
verkoston organisaatioiden mittareita yhdeksi. Näiden näkemyksien lisäksi Cunha et al
(2008) muistuttavat, että mittariston rakenteen tulee olla joustava, jotta sitä voidaan helposti muokata ja että myös uusien verkostoon liittyvien on se helppo ottaa käyttöön.

Pekkola (2013) on luonut väitöskirjassaan horisontaalisen mallin, jonka avulla verkoston
suorituskyvyn mittarointiprosessi voidaan viedä läpi (kuva 11)

Kuva 11 - Horisontaalinen suorituskyvyn mittarointiprosessi (Pekkola, 2013)

Pekkolan (2013) mukaan prosessi tulee aloittaa verkoston haastattelemisella. Tämän avulla
luodaan muun muassa verkoston osapuolien valmius- sekä kypsyystasosta näkemys. Näiden tietojen pohjalta luodun kuvan perusteella prosessia on helpompi viedä eteenpäin.
Haastattelujen yhteydessä pystytään myös avaamaan verkoston mittaamisen tavoitteita ja
purkamaan mahdollisia mittaamiseen liittyviä epäkohtia ja pelkoja pois.

Toinen vaihe suunnitteluprosessissa on kehityssessiot, joiden tarkoituksena on luoda verkostolle mittaristo haastatteluvaiheessa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Näihin on hyvä
ottaa mukaan verkoston edustajia mukaan (8-12kpl), koska näin he itse ovat olleet päättämässä mitä mittareita otetaan käyttöön, joka vähentää käyttöönottovaiheen vastarintaa.
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Kolmas vaihe Pekkolan mukaan on palautesessio, joka pidetään mittariston alkutestaamisen jälkeen. Tässä tilaisuudessa mittaristoon saa ja tulee suhtautua kriittisesti ja sitä onkin
tarkoitus vielä parantaa saatujen kommenttien perusteella.

4.4 Johtaminen verkostossa
Nykyään lähes jokaisen toimijan on mahdotonta toimia ilman verkostomaista toimintaa.
Toisaalla se voi tarkoittaa alihankintaa ja toisaalla yhteistä kehitystyötä sekä kiinteää tekemistä yhteisten tavoitteiden ja edun saavuttamiseksi. Yhtä kaikki, yritykset verkostoituvat,
koska kokevat siitä olevan etua omalle toiminnalleen. Kuitenkin kuten tutkimuksen aikaisemmissa luvuissa on todettu, verkostot ovat komplekseja johdettavia ja lähtökohtaisesti
jokainen sen osapuoli on ensisijaisesti vastuussa omille omistajilleen ja vasta toissijaisesti
verkostolle. Verkoston toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen tulisi myös käyttää resursseja. Ilman ymmärrystä verkoston ja sen eri yksilöiden toiminnasta ja toiminnan tasosta on
lähes mahdotonta saavuttaa nykyisessä kilpailukentässä tyydytyttäviä tuloksia, niin taloudellisesti kuin verkoston tyytyväisyydellisestikin. Tämä asettaa monet yritykset ja sen johtajat haasteelliseen tilanteeseen.

Verkoston suorituskyvyn mittaamisen osalta kirjallisuudessa on tutkittu lähinnä toimitusketjunäkökulmaa ja näiden tutkimuksien johtopäätöksinä, niin taloudellisten kuin ei-taloudellisten mittareiden avulla, verkoston yhteistoimintaa, toimintakykyä ja johtamista on
voitu parantaa (Cousins et. al, 2008; Mahana, 2006). Pekkolan (2013, s.51) mukaan verkostotason mittareiden avulla tuotettu informaatio onkin erittäin tärkeä osa verkoston johtamista ja kehittämistä. Hänen mukaansa verkostotason mittaristo tarjoaa johtamisen tueksi
vertailtavan ja luotettavan kuvan verkoston tilasta. Verkoston tilaa koskevat päätökset voidaan tehdä helposti, joustavasti sekä luotettavasti. Päätöksien ja esimerkiksi myyntikampanjoiden seurauksia ja saavutuksia voidaan helposti seurata mittariston avulla.

Pekkola (2013, s.51) mainitsee, että mittareiden tuottaman informaation kautta verkostossa
muodostuu uusia johtamistilanteita, joissa niin yksittäisen yrityksen kuin verkostonkin tilaa
ja tuloksia pohdittiin yhdessä. Tällaisia ovat mm. tapaamiset sekä raportointi rutiinien
muuttuminen. Bournen et al. (2005) mukaan tämänkaltainen suorituskykyinformaation
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hyödyntäminen yhdessä virallisten tai epävirallisten keskusteluiden kanssa nostaa yrityksen tehokkuutta. Toimivalla verkostotason suorituskyky mittaamisella on seuraavia vaikutuksia yhteistoiminnalliseen verkoston (collaborative) johtamiseen (Pekkola 2013 s. 52):
-

Verkoston nykytilan kokonaiskuvan muodostaminen on helpompaa ja selkeämpää
(esimerkiksi myynti ja taloudellinen tilanne)

-

Verkoston tilan seuraaminen on nopeaa ja helppoa. Tieto on lähtökohtaisesti ajantasaista koko ajan.

-

Päätöksenteko perustuu numeroihin (esimerkiksi. myyntikampanjan purevuus, budjetoinnin toimivuus)

-

Verkoston tavoitteiden asettaminen on helpompaa ja niitä on helpompi tunnistaa.

Organisaatioiden keskittyminen ydinliiketoimintaan sekä globaalit markkinat ovat myös
luoneet erittäin vahvan tarpeen organisaatioilla hankkia tietämystä omien seinien ulkopuolelta. Tämä lisääntynyt verkottuminen muuttaa johtamisen haasteita sekä johtamiskeinoja
(Valkokari et al 2009, 155-156). Heidän mukaansa verkostojen johtaminen voi sisältää
muun muassa yritysten välistä tietojen vaihtoa, rutiinien kehittämistä sekä kumppanuuksien kehittämiseen liittyvien muutosten tarkastelua sekä toimeenpanoa. He jatkavat, että
toisaalla se voi myös pohjata koviin arvoihin eli hinta-, autotääriseen tai sosiaaliseen ohjaukseen. Käytännössä verkostojen johtaminen on sekoitus näitä kaikkia, sillä jokainen
verkoston osapuoli on erilainen eikä geneeristä mallia johtamiselle voida joka tilanteeseen
tehdä, kuten ei voida yrityksen tai henkilöstön johtamisessakaan. Johtamiselle toki voidaan
ja tulee luoda strategia ja raamit, mutta paras tulos saavutetaan, kun ymmärretään molempien osapuolien tarpeet ja löydetään niihin oikeat keinot, jotka johtavat kokonaisuutta oikeaan suuntaan. Tämä tarkoittaa monesti verkostostrategian luomista.

Verkoston johtamisen pohjana tulisikin käyttää verkostostrategiaa, joka on johdettu verkoston liiketoimintamallin näkökulmasta, aivan kuten organisaation sisäisessäkin johtamisessa. Tämä tarkoittaa, että johtamisen tulisi olla suunniteltua ja verkoston osapuolien välisen yhteistyön täysimittaiseksi hyödyntämiseksi verkoston johtamiseen on molempien osapuolien käytettävä resursseja. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan
verkoston johtaminen saattaa olla esimerkiksi yrityksen osto-organisaation tehtävänä, jolloin johtaminen voi tarkoittaa alihankkijoiden kilpailuttamista tuottamaan ostettu tuote halvemmalla kuin ennen. Vaikka tämänkaltainen ajattelu on monesti hyvin lyhytnäköistä ja
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tavoittelee pääasiassa yksittäisen (pää)yrityksen etua, on se monesti tunnistettavissa oleva
verkostomainen toimintatapa, varsinkin tuotannollisissa yrityksissä.

Yhteisesti suunniteltu ja sitoutunut pitkäaikainen verkostomainen strateginen toiminta olisi
kaikille verkoston osapuolille tuottoisinta. Verkoston osapuolilla on tällöin aito mahdollisuus panostaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Varsinkin toimittaessa palvelusektorilla tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä ostamisen hyvyyttä ei usein voida mitata suoraan
kovilla arvoilla oston hetkellä, vaan jonkin välillisen mittarin esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tai kansalaisterveyden kautta. Palvelusektorilla näennäinen säästö tietyissä osa-alueissa voi tuoda jälkikuluja toisaalle, joko suoraan tai vasta kuukausien/vuosien viiveellä.
Ensimmäisen haasteena onkin näiden jälkikulujen seuranta ja mittaaminen ja toisena haasteena tulosten arviointi sekä niiden pohjalta korjaavien toimenpiteiden vieminen itse toimintaan.

Verkoston strategiaa johdettaessa, tulee verkostotason mittarit ulottaa myös yksittäisen toimijan mittareiksi (Busi & Bitici, 2006). Monesti yksittäisen toimijan mittaristo sisältää
enemmän yksityiskohtia omasta toiminnastaan, mutta kokonaisuusnäkökulma puuttuu.
Verkoston mittaamisen avulla yksittäinen yritys pystyy kuitenkin monesti saamaan vertailutietoa omista suorituksista suhteessa esimerkiksi koko verkoston keskiarvoon (Pekkola
2013, s. 52), joka mahdollistaa paremman kokonaiskuvan luomisessa.

Vertailutiedon saaminen verkoston muilta osapuolilta tarjoaa kirjallisuuden mukaan täysin
uuden perspektiivin yksittäisen verkosto osapuolen johtamisessa (Pekkola 2013, s.53).
Vertailutiedon avulla eri osapuolet näkevät miten he suoriutuvat suhteessa koko verkostoon. Esimerkiksi myynti voi paikallisesti kasvaa vertailuajankohtaan nähden 5% ja siihen
ollaan yrityksessä tyytyväisiä, kunnes nähdään, että koko verkosto on samanaikaisesti kasvanut 15%.

Verkoston rakenteesta riippuen mittaristo tarjoaa johtamiseen erilaisia näkökulmia riippuen
osapuolen koosta ja osaamisesta. Verkoston isommilla toimijoilla on monesti valmiiksi
omat tietojärjestelmät sekä prosessit, kun taas pieni toimija saa mahdollisesti ensi kertaa
käyttöönsä suorituskykymittariston. Näiden eroavaisuuksien johdosta tulee myös pohtia,
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jaotellaanko tarjoiltavaa vertailutietoa esimerkiksi verkoston osapuolien toiminnan tason
esimerkiksi koon ja myynnin perusteella, jolloin vertailukohdat olisivat relevantimpia.

Tiivistettynä Pekkolan (2013, s.53) mukaan yhteistoiminnallisen verkoston jälleenmyyntiportaalle verkoston suorituskyvyn mittaaminen mahdollistaa johtamisen seuraavin perustein:
-

Oman toiminnan tason ymmärtäminen, verkoston vertailutiedon avulla
(Benchmarkkaus)

-

Kehityskohteiden helpompi löytäminen (esim. markkinointikustannukset)

-

Ymmärrys suorituskyvyn seuraamiseen ylipäänsä lisääntyy

-

Päätöksen teko on helpompaa ja selkeämpää

-

Henkilöstön kehittäminen ja hallinta ovat tavoitteellisempaa (motivointi, johtaminen sekä ohjaaminen)

-

Voidaan ohjata ja tukea kärkiyrityksen ylimmän johdon päätöksentekoa, kun mietitään verkostoa kokonaisuutena (esim. hinnoittelu, tuotantomäärät).

4.5 Kypsyysmalli verkoston johtamisen tason arvioimisessa
Yksi tapa evaluoida ja kehittää verkoston suorituskyvyn johtamista on kypsyysmalli. Tämän kaltaisia malleja on käytetty paljon erilaisissa johtamisen tutkimuksissa (Bitici el al.
2012). Esimerkiksi Niemi et al (2009;2010); Paulzen & Perc (2002) sekä Aho (2011) ovat
tulleet siihen tulokseen, että kypsyysmallin avulla organisaatioiden sekä johtamisen toimintamallien nykytilan arviointia sekä jalkautusta on voitu edistää. Kypsyysmallin avulla
organisaatiot ovat pystyneet vauhdittamaan vanhojen toimintamallien, kuten suorituskykymittariston, kehittämistä sekä täysin uusien toimintamallien oppimista ja käyttöönottoa
(Pekkola ,2013). Kypsyysmallien avulla organisaatio saa tietoa myös eri osa-alueiden tasoista ja pystyy sen avulla helpommin näkemään kehittämistarpeet yksittäisten näkökulmien sijaan kokonaisuuksina (Niemi et al, 2009 s.7).

Kypsyysmalli toimii viitekehyksenä, jonka avulla voidaan tarkastella vaikeita ja moniulotteisia asioita selkeiden näkökulmien kautta ja asettaa organisaatio tai sen osa jollekin tasolle. Ahon (2011) mukaan kypsyysmalli voidaan nähdä ikään kuin organisaation imple44

mentointikäytäntöjen pohjakarttana, jonka avulla nähdään kehittämistä tai ohjaamista vaativat ns. pullonkaulat. Kirjallisuuden näkökulmasta eri osa-alueiden tulisi kehittyä lähes
yhtäaikaisesti ja vain portaittain saavuttamalla tietyn tason voi päästä seuraavalle (kuva
12).

Kuva 12 - OSSIC mallissa kehittyminen portaittain (mukaillen Pekkola et al. 2013 s.15)

Kypsyysmalleja on kirjallisuuden mukaan luotu lähinnä yksittäisen organisaation näkökulmasta muun muassa varastonhallintaan (Niemi et. al 2009;2010), ohjelmiston kehitysprosseihin (Harter et, al, 2000) sekä suorituskyvyn johtamiseen IT ja osaamisnäkökulmasta
(Aho, 2011). Johtuen verkostojen kompleksisuudesta kypsyysmalli tuo myös verkoston
suorituskyvyn johtamisen arvioimiseen hyvän lähestymiskulman (Pekkola, 2013 s.63).
Verkostoissa toimijoiden lähtötasot eri osa-alueilla voivat vaihdella suuresti. Taulukossa 4
on Pekkolan (2013) käyttämä OSSIC kypsyysmallin eri tasot. OSSIC kypsyysmalli itsessään on Niemen (2009) kehittämä työkalu, joka koostuu viidestä eri näkökulmasta sekä viidestä eri kypsyyden tasosta. Haastattelemalla ja tutkimalla verkoston organisaatioiden tilaa
ja kanssakäymistä voidaan organisaatiot asettaa näiden viiden näkökulman kohdalla oikealle tasolla.
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Taulukko 4 - OSSIC - Verkoston kypsyyden määrittelytaulukko (mukaillen Pekkola et al, 2013 s. 15)

Pekkolan mukaan kypsyysmalli tuo hyvän näkökulman arvioida verkoston kykyä käsitellä
ja ottaa vastaan johtamista ja sen työkaluja. Sen avulla verkoston toimintaan ja johtamiseen
voidaan kohdentaa oikeanlaiset voimavarat ja toimet, jotta organisaatiolla on mahdollista
kehittyä kypsyysmallin asteikoilla eteenpäin kuvan 12 mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka verkostolla olisi käytössä moderni BI tai CRM järjestelmä, mutta
sitä ei osata hyödyntää johtamisessa, ei järjestelmällä ole toiminnan ohjaamisessa suurtakaan virkaa erillisenä komponenttina.
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5. Verkoston johtaminen case yritysverkostossa suorituskykymittariston avulla
Tutkimuksen kohteena oleva case liiketoimintaverkosto koostuu yhdestä johtavasta toimijasta (maahantuoja organisaatio) sekä sen alla toimivasta myynti- ja huoltotoiminnasta vastaavasta merkkiorganisaatioverkostosta. Merkkiorganisaatioverkostolla tarkoitetaan tässä
yhteydessä verkostoa, joka on sitoutunut ostamaan ja myymään lähtökohtaisesti johtavan
toimijan edustamia tuotteita. Heillä voi olla myös muita tuotteita myynnissä, mutta ne pitää
erotella selkeästi kärkiorganisaation maahantuomista tuotteista. Verkostolle on tyypillistä,
että myynti tekee ison osan liikevaihdosta, mutta jälkimarkkinointi (huolto- ja korjaustoiminta) kuitenkin vastaa suurelta osin verkoston kannattavuudesta ja katteesta (Autoala Toimialakatsaus 2015)

Verkoston osaksi päästäkseen yrityksen tulee täyttää asetetut toiminnalliset sekä laadulliset
kriteerit. Nämä kriteerit voivat ohjata yritystä tekemään isojakin rahallisia investointeja
niin koulutukseen kuin kiinteäänkin omaisuuteen, ja ovat jälkimarkkinoinnissa osasyy
muun muassa korkeampaan tuntityöhintaan kuin mitä riippumattomat jälkimarkkinointi organisaatiot ja ketjut pystyvät tarjoamaan. Yhteensä verkostossa on kärkiyrityksen lisäksi
65 jälleenmyyjää. Verkosto koostuu useista eri kokoisista yrityksistä ja pääosa jälleenmyyjäliikkeistä kuuluu neljälle isolle verkosto-organisaatiolle (kuva 13).
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Kuva 13 - Kärkiyritysverkoston periaatteellinen rakenne

Case liiketoimintaverkosto kuuluu Valkokari et al. (2009) mukaisesti tehdyssä jaottelussa
perusarvotuotantoa tarjoavaan kärkiyritysverkostoon (taulukko 3). Verkostotyyppiä leimaa
selkeä määriteltävyyden aste, sen arvojärjestelmät voidaan tunnistaa ja niitä voidaan lähteä
mahdollisesti parantamaan esimerkiksi mittaamisen avulla. Kun asioita voidaan mitata,
muodostuu verkoston johtamisellekin lähtökohtaisesti erittäin hyvä pohja. Tässä tutkimuksessa keskitytään verkoston jälkimarkkinointiliiketoimintaan, ja uusien tuotteiden myynti
rajataan pois.

5.1 Nykytila
Case verkostossa on eri osa-alueiden suorituskyvyn mittaamista suoritettu jo useita vuosia
ja tämä luokin hyvän tilanteen tehdä siitä arvioita. Käytössä on mm. seuraavat mittaristot:
-

Asiakastyytyväisyys

-

Myynti kpl ja € (tuotteet)

-

Huollon läpimenot

-

Huolenpitosopimusten myynti
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-

Talousluvut, vain ylimmälle johdolle (velkaisuusaste, Katetuotto %, Liikevoitto %)

Mittaristojen tuottamasta tiedosta osa on jälleenmyyjien itse raportointijärjestelmään syöttämää ja osa datasta taas on kerätty suoraan heidän omista järjestelmistä ja jalostettu tiedoksi. Osaan mittareista jälleenmyyjät pääsevät kuukausitasolla itsekin kiinni ja osa asioista käydään läpi vasta kun aluepäällikkö liikkeessä vierailee. Osaa näistä mittareista on
pyritty myös sitomaan osaksi verkoston palkitsemista, jolloin niiden toimintaa ohjaavaa
vaikutusta on pyritty kasvattamaan.

Vaikka tutkimuksen osalta tuotteen valmistaja(t) on rajattu käsiteltävästä verkostosta pois,
ei sen osuutta verkostossa ja sen mittaamiskulttuurin luomisessa voida väheksyä. Monet
nykyiset mitattavat ja raportoitavat kohteet ovat alun perin luotu vastaamaan tuotteen valmistajan vaatimaan raportointitarpeeseen. Tämä raportointi on nykyiselläänkin käytännössä yhdensuuntaista ja vertailutietoa esimerkiksi muuhun maailmaan ei valmistajalta
saada. Toki yksiselitteisen vertailutiedon saaminen eri maista on haastavaa johtuen muun
muassa niiden erilaisista markkinarakenteista sekä lainsäädännöstä.

Jälleenmyyjillä on käytössään myös omien yritysten ja konsernien sisäisiä raportteja ja
mittaristoja, mutta näiden käytössä on hyvin paljon vaihtelua liikkeen koon sekä johdon
näkemyksen mukaisesti. Mittaamisen kulttuuri vaihtelee muun muassa siinä millä työntekijätasolla mitäkin tietoa näytetään.

Kuten luvun alussa on käyty läpi, on case verkostossa mittaamista tehty systemaattisesti jo
pidempään. Esimerkiksi asiakastyytyväisyys mittausta on suoritettu jo vuodesta 2008. Tarkasteltaessa pitkän aikavälin tuloksia voidaankin todeta, että se mitä mitataan, tulee kuntoon, tai ainakin se selkeästi paranee. Mittaamisen aloitusaikoina saattoi esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen vahvasti liittyvä uusintakorjausprosentti olla verkoston jälleenmyyjillä
jopa 30 prosentin luokkaa, kun nyt ollaan 2-5 prosentin välissä. Käytännössä historiassa
siis joka kolmas asiakas joutui syystä tai toisesta käymään jälleenmyyjällä toistamiseen saman ongelman korjaamiseksi. Normaalisti asiakas asioi verkostomme liikkeissä vain 0,5-1
kertaa vuodessa ja tyytymättömänä on riski, että hän lopettaa verkostolta tuotteiden ja palveluiden ostamisen. Kyseessä on siis elintärkeä mittari liiketoiminnan jatkuvuuden sekä
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kannattavuuden takaamiseksi. Ilman aktiivista mittausta huonosta kokemuksesta johtuva
asiakaskato näkyisi vasta vuoden tai kahden viiveellä ja tässä välissä vahinkoa olisi ehtinyt
tapahtua jo paljon. Kun heikon asiakastyytyväisyyden luomaa asiakaskatoa pyrittäisiin korjaamaan houkuttelemalla asiakkaita hinnalla kilpailemalla, johtaisi se helposti suoraan kannattavuuden heikkenemiseen ja jopa mahdolliseen ”kurjistumisen oravanpyörään”. Varsinkin kun nykytilanteessakin jo kilpaillaan hinnoilla riippumatonta verkostoa vastaan.

Osalla verkoston toimijoista on käytössään modernit raportointijärjestelmät, mutta varsinkin PK-kokoluokan yrityksiltä nämä monesti puuttuvat. Heidän johtamisensa voi perustua
yksittäiseen Exceliin, vahvaan "tunnenäkemykseen" sekä kuun alussa saatavaan kirjanpidon raporttiin, eikä niinkään vallitsevan kokonaistilanteen kuvaaviin faktoihin. Näiden jälleenmyyjien toiminta on helposti lyhytnäköistä ja varsinkin jälkimarkkinointitoiminta perustuu isoon myytyyn tuotekantaan, joka on aina tarjonnut töitä ilman isompaa aktiivista
tekemistä tai tekemisen optimoimista.

Nykyinen markkinatilanne, jossa myös riippumattomien toimijoiden verkosto on investoinut, kehittänyt ja nostanut profiiliaan voimakkaasti, ei pelkällä toivomisella ja lyhytnäköisellä tekemisellä päästä asiakkaiden vaatimukset täyttäviin suorituksiin ja toiminnan kannattavuus pitkällä aikajänteellä tarkasteluna on arveluttavaa. Kovasta kilpailusta johtuen
varsin monesti varsinkin helpot huolto- ja korjaustyöt valuvat merkkiverkoston ulkopuolelle. Riippumattomien korjaamoiden markkinaosuus toiminnasta kasvaa mitä vanhemmasta kalustosta on kysymys. Tästä johtuen oman alueellisen markkinaosuuden tietäminen
tuotteen ikään sidottuna olisikin erittäin tärkeää. Näin jälleenmyyjä pystyisi sopeuttamaan
omaa toimintaansa vastaamaan alueella olevaa kalustokantaa. Tämän kaltaista näkemystä
ja tietoa on vielä erittäin harvalla ja vaikka se olisikin käytettävissä, valitettavasti toiminnan johtamiseen sitä ei tässä vaiheessa käytetä. Yhtenä esimerkkinä tästä on se, että jälkimarkkinoinnissa markkinointikampanjoiden todellisesta vaikuttavuudesta on verkostolla
monesti erittäin hatara kuva, joka perustuu puhtaasti ”fiilis” tuntumaan. Voidaankin todeta,
että verkoston suorituskyvyn mittaamisessa on verkostossa erittäin paljon vaihtelua eikä
paraskaan toimija saa käyttöönsä koko verkoston toiminnan tasosta kertovia lukuja.
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Verkoston johtaminen on kärkiyrityksessä pääasiassa alue- tai myyntipäälliköiden tehtävänä. He seuraavat ensisijaisesti omien verkosto-osapuoliensa ostoja, myyntiä sekä asiakastyytyväisyyttä. He toimivat myös viestinviejinä ja -tuojina kärkiyrityksen sekä verkoston välillä. Pääasiassa yhtä verkoston toimijaa kohtaan on aina kaksi päällikköä. Toinen
huolehtii uusien tuotteiden myynnistä ja toinen jälkimarkkinoinnin (huolto-/korjaustoiminta) myynnistä.

5.1.1 Haasteet ja mahdollisuudet kärkiyrityksen näkökulma
Verkostossa erilaisia mittareita on jo paljon, mutta ne ovat monessa eri paikassa eri käyttäjätunnusten takana. Verkosto ei myöskään saa lähtökohtaisesti kärkiyritykseltä mitään verkoston tilasta kertovaa vertailutietoa itse. Liikekäynneillään alue- ja myyntipäälliköt käyvät
liikkeen tilannetta läpi ja kertovat verkoston tuloskehityksestä yleisellä tasolla. Jokaisesta
käynnistä kirjataan käyntiraportti toiminta- ja kehityskohdelistoineen. Tämän lisäksi läpi
käyty materiaali jää verkoston toimijan käyttöön. Haasteena nykymallisessa johtamisessa
on, että yhteisesti sovittuja kehitystoimia ei kirjata mihinkään yhteiseen kantaan, jolloin
niiden seurattavuus on lähtökohtaisesti aluepäällikön toiminnan ja muistin varassa. Monesti myös varsinkin laadulliset kehityskohteet koskevat niin uusien tuotteiden myyntiä
kuin jälkimarkkinointiakin, ja nyt nuo kehityskohteet eivät löydä kuitenkaan toisiaan.

Nykytilanteessa, jossa seurantaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä, varsinkin asiakastyytyväisyyden osalta on tehty paljon, ei kuitenkaan verkostotasolla päästä näkemään minkälaisia
toimenpiteitä on tehty ja mihin ne ovat johtaneet. Tämä osa-alue on jäänyt alue- ja myyntipäälliköille kertyneen hiljaisen tiedon varaan. Kun henkilöitä kärkiyrityksessä vaihtuu, katoaa helposti myös näkemystä ja osaamista paljon. Tämän vuoksi toiminnan tehokkuus ja
jatkuvuus notkahtaa helposti näissä epäjatkuvuuskohdissa. Myöskin kirjallisuudessa mainittu (Matikainen, 1998) luottamuksen syntymiseen selkeällä ja läpinäkyvällä toimenpidelistalla, jonka avulla sovittuja toimenpiteitä seurataan, olisi varmasti myönteinen vaikutus.

Nykytilanne mahdollistaa kuitenkin paljon asioita. Verkoston toimijat ovat tottuneita heidän toimintansa mittaamiseen, arviointiin sekä ohjaamiseen. Suurimmalla osalla yhteiset
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mittarit ja niiden antamat luvut ovat osa yrityksen sisäistä johtamista esim. kuukausipalaverien yhteydessä. Nykytilanne, jossa omaa toimintaa on mittaroitu sekä johdettu näiden
lukujen valossa jo vuosia, on myös selkeä tarve vertailutiedon saannille ja verkostotason
”benchmarkkaukselle”.

Mahdollistajana on myös verkoston selkeästi määritelty kärkiyritysvetoinen malli, joka perustuu tiettyyn hierarkiaan. Tämän johdosta monien asioiden eteenpäin vieminen on kärkiyrityksen vastuulla, mutta myös velvollisuutena.

5.1.2 Haasteet ja mahdollisuudet jälleenmyyjän näkökulma
Verkoston jälleenmyyjien näkökulmasta mittaaminen on monesti hyvästä ja sitä tehdään
sisäisesti varsinkin tuottavien henkilöiden kuten myyjien, huoltoneuvojien sekä mekaanikkojen osalta. Myös tuotteiden myyntiä mitataan euroissa ja kappaleissa. Mittaamisen avulla
on rakennettu muun muassa mekaanikkojen palkkiojärjestelmä, joka kannustaa suoriutumaan annetuista töistä nopeasti. Isoimmissa jälleenmyyjäketjuissa on jälleenmyyjillä myös
käytössä oman sisäisen verkoston toiminnasta kertovaa tietoa. Monella on käytössä selkeä
kuukausipalaverikäytäntö, jonka yhteydessä koko oman sisäisen verkoston lukuja käydään
läpi ja pystytään saamaan vertailutietoa oman toiminnan ulkopuolelta.

Koko maan kattavaa verkostoa tarkasteltaessa jälleenmyyjien isoin haaste on nähdä oman
toiminnan ulkopuolelle ja pystyä olemaan selkeästi osa verkostoa. Esimerkiksi asiakastyytyväisyystapauksissa, joissa asiakas vain vierailee alueella ja eikä suoraan ole jälleenmyyjälle potentiaalinen asiakas, on tärkeää tarkastella tapausta myös verkoston ja brändin näkökulmista. Asiakas on kuitenkin verkoston ja brändin asiakas, mutta valitettavan usein
jälleenmyyjän toiminta on lyhytnäköistä ja ongelmiin ei välttämättä haeta niin aktiivisesti
ratkaisua kuin jos asiakas olisi paikkakuntalainen.

Isona mahdollisuutena verkostolle on toiminta maailman isoimpien brändien kanssa, jotka
tuovat tunnettavuutta ja asiakasvirtaa jälleenmyyjälle. Tunnetut ja isot brändit mahdollistavat myös jälleenmyyjän toiminnantason pitämisen korkeana ison tuotekannan vuoksi. Tunnetuilla brändeillä on myös paljon jälleenmyyjän toiminnan laatuun liittyviä vaatimuksia,
joiden avulla markkinoinnilla ja mielikuvilla asetettuun asiakasvaatimustasoon pyritään
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pääsemään. Näiden avulla myös pyritään selkeästi erottautumaan riippumattomista jälleenmyyjistä. Tämän asian kääntöpuolena on kuitenkin tiettyihin laadullisiin prosesseihin sekä
toimintoihin sitoutuminen, joka nostaa kustannuksia ja omaa toimintaansa ei ole mahdollista aina sopeuttaa parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan omaa halua.

Verkoston tilan arviointiin kirjallisuuden mukaan (Pekkola S, 2013) yksi toimivimpia menetelmiä on kypsyysmallin rakentaminen ja eri toimijoiden tason peilaaminen tätä taustamallia vasten. Tätä asiaa on käyty läpi seuraavassa luvussa tarkemmin.

5.2 Jälleenmyyjäverkoston mittaamisen ja johtamisen kulttuuri
Mittariston rakentaminen aloitettiin pohtimalla olemassa olevia mittareita. Mitä ne kertovat
verkoton tilasta ja sen toiminnan tasosta? Pekkolan (2013) mukaan paras toimintamalli
verkostotason mittariston implementoinnille on suorittaa esihaastatteluita, joiden avulla
luodaan yhteinen näkemys mihin mittaamista käytetään ja mitä sillä tavoitellaan. Samalla
verkoston osapuolien valmius ottaa vastaan ja käyttää mittaristoa tulee ilmi.

Näiden näkemysten ohjaamana tutkimuksessa päädyttiin haastattelemaan kymmentä toimijaa verkoston eri tasoilta. Tarkoituksena oli selvittää haastatteluiden avulla eri jälleenmyyjä-organisaatioista eri tasolla työskenteleviltä johtajilta ja päälliköiltä, kuinka he nykyisessä työssään hyödyntävät mittaristoja ja mittaustietoa johtamisessaan. Haastattelut
tehtiin teemahaastatteluina, joissa oli tietty kysymysrunko pohjana, mutta itse asiaa käsiteltiin laajasti johtamisen ja mittaamisen ympäriltä. Haastatteluiden tarkoituksena oli myös
selvittää, millaisia tarpeita verkostolla tällä hetkellä mittaamisen suhteen on ja mitä tietoa
kärkiyritys voisi pyrkiä jakamaan verkoston suorituskykymittariston avulla verkostolle.

Osa haastatteluista tehtiin kasvotusten jälleenmyyjän luona, mutta pitkien etäisyyksien
vuoksi osa tehtiin puhelinhaastatteluina. Aikaa haastatteluille varattiin aina noin 1,5 tuntia.
Kysymykset olivat puoliavoimia ja niiden tarkoituksena oli saada riittävästi aihealueesta
tietoa kuitenkaan rajoittamatta asiaa liiaksi. Tietyn rungon avulla haastattelussa keskusteltuja asioita voitiin myös vertailla keskenään ja niiden avulla oli mahdollista muodostaa jälleenmyyjän nykyisestä toiminnan tasosta näkökulma, johon verkoston suorituskyvyn mittaristoa ja sen tarvetta peilataan.
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Haastatteluiden tuloksia peilattiin Pekkolan (2013) käyttämään OSSIC kypsyysmallin tasoihin. OSSIC kypsyysmallissa verkosto osapuolen toimintaa tarkastellaan viiden eri näkökulman kautta: Organisaation, roolien sekä vastuiden; Järjestelmien ja prosessien; Taitojen
ja osaamisen; Palkitsemisen ja mittaamisen sekä Kulttuurin kautta. Näille näkökulmille arvioidaan viiden portaan asteikolla oikea taso. Nämä viisi tasoa ovat: 1-lähtötaso, 2-tietoisuus, 3-perustettu, 4-määrällinen johtaminen, 5-optimointi. OSSIC kypsyysmallin avulla
verkosto osapuolen toiminnan tasoa voidaan tarkastella konkreettisen viitekehyksen näkökulmasta, mikä helpottaa ja selkeyttää eri toimijoiden vertailemista. Koska lähtökohtaisesti
kypsyysmallissa toiminnan tasolta toiselle pitää edetä portaittain yksi kerrallaan, saadaan
sen avulla verkostossa tarvittavat kehitys- ja koulutustarpeet myöskin esille (kuva 14).
Kypsyysmalleja käytetäänkin monesti työkaluina määrittämään organisaation toiminnan
pullonkaulat ja kehityksen esteet, jotta resurssit osattaisiin organisaatiossa kohdentaa oikein ja oikeisiin asioihin.

Kuva 14 - OSSIC kypsyysmalli ja verkoston toimijoiden toiminnantaso (Mukaillen Pekkola, 2013)

Kuten kuvasta 14 nähdään haastatteluiden avulla jälleenmyyjien toiminnassa ja sen tasoissa löydettiin monessa kohti eroavaisuuksia. Ainakin ”Järjestelmissä ja prosesseissa” oli
suurta hajontaa, mutta myös ”Taidot ja osaaminen” osa-alueella eroa toimijoissa on. Järjestelmien osalta verkostolle tuotettava mittaristo mahdollisesti tasapäistää tuloksia jonkin
verran. Näiden näkökulmien kautta asiaa peilaten verkoston mittariston kehittämisessä, im54

plementoinnissa ja toiminnan johtamisessa tulisi ensimmäisenä keskittyä ”Taitojen ja osaamisen” kehittämiseen. Kuten ”Kulttuuri” toiminnon tasot osaltaan näyttää, pääosa toimijoista on motivoitunut sekä kiinnostunut tai haluaa oppia muiden tekemisestä. Näiden tulosten myötä näyttäisi siltä, että oikeanlaisia työkaluja verkostolle tarjoamalla heidän toimintaansa voidaan kehittää verkostonäkökulmasta eikä työkalun kehittäminen ole turhaa.
”Taidot ja osaaminen” ovatkin verkoston suorituskykymittariston implementoinnin kannalta ensiarvoisessa asemassa. Jos jälleenmyyjän omaan mittaamisen kulttuuriin kuulu vain
yksinkertaista tietoa omasta liiketoimintaympäristöstä, on verkostotason tiedolle vaikea
löytää tartuntapintaa. Jälleenmyyjän taitoja ja osaamista tulisi kehittää aktiivisesti jo tässä
vaiheessa ja myös mittariston implementoinnin jälkeen. Muun muassa näistä syistä johtuen
kärkiyritys järjestää vuosittain jälleenmyyjien päälliköille suunnatun koulutusohjelman,
jonka yksi osa-alueista on jälkimarkkinoinnin suorituskyvyn johtaminen. Moni toimija on
myös osa omaa sisäistä yritysverkostoa saaden näin vertailutietoa. Kuitenkin näkökulmat
koko verkoston toiminnasta eivät vielä lähtökohtaisesti kiinnosta kaikkia.

Tuloksissa on myös positiivista nähdä, että aivan alatasolla ei lähtökohtaisesti ole enää yksikään verkoston toimijoista. Myös pienemmissä PK kokoluokan yrityksissä on herätty tarpeeseen saada tietoa selkeiden mittareiden kautta ja johtaa korjaamoa näiden kautta. Yksi
haastateltava totesikin seuraavasti
” Jos ei olisi nykyisiä moderneja BI järjestelmää, josta oman toiminnan luvut
näkyvät suoraan yhdellä silmäyksellä, ei niitä olisi aikaa mistään kaivaa”

Tämä kuvastaa hyvin sitä painetta ja työkuormaa joka verkoston päällikkötasolla nykyisessä kilpailutilanteessa ja tulospaineessa on.

Haastattelun yhtenä teemana oli saada selville, millaista tietoa mittarointinäkökulmassa jälleenmyyjä kaipaisi kärkiyritykseltä. Monissa haastatteluissa nousi esiin vertailutiedon saaminen. Vertailutieto pitäisi vielä olla oman kokoisesta yrityksestä, jolloin toiminnan tason
suhteuttaminen omaan toimintaan onnistuisi helpommin. Vertaillessa yksittäistä jälleenmyyjää koko Suomeen, esimerkiksi myynnin ja kustannusten osalta, saattaa isojen toimijoiden tai pääkaupunkiseudun kalliimman toimintarakenteen johdosta vertailutiedot näyttää
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kuitenkin ”vääristyneitä arvoja”. Moni haastateltu kaipasi myös selkeää mittaristoa jälleenmyyjän toimintaa ohjaavan palkitsemisen esiin tuomiseen. Tällä hetkellä tätä asiaa käydään läpi vain aluepäälliköiden vieraillessa jälleenmyyjän luona. Näkemällä palkitsemistason ja oman ”vauhdin” suhteessa tavoitteeseen olisi jälleenmyyjällä parempi mahdollisuus
johtaa toimintaansa kohti tavoitetta. Jos tavoitellusta palkkiotasosta ollaan kauden loppupuolella vain hieman jäljessä, voisi olla järkevää investoida jonkin asian kehittämiseen,
kun tietäisi että palkitsemisen kautta tämä investointi toisi mahdollisesti nopeallakin aikataululla selkeitä taloudellisia hyötyjä. Toki tämä voisi mahdollistaa myös toiminnan osaoptimoinnin, mutta tällä hetkellä selkeä oman toiminnan seuraaminen suhteessa palkitsemiseen ei onnistu käytännössä ollenkaan.

Mittareina on jo nykyisellään perinteisten kovien lukuarvojen lisäksi pehmeitä arvoja. Näiden asioiden pohjalta tapahtuu myös verkoston palkitseminen. Koska mittaristot ovat pääasiassa omia erillisiä toimintojaan eri portaaleissa tai sähköposteissa, selkeä yhtenäinen
mittaristo puuttuu. Tästä syystä nykyinen mittaaminen ja mittaristo eivät ohjaa verkostoa
niin voimakkaasti kuin niiden olisi tarkoitus. Taloudelliset asiat korostuvat korjaamon
omassa päätöksenteossa voimakkaasti ja on hyvin mahdollista, että verkostonnäkökulmaa
ei päivittäisessä päätöksenteossa huomioida ollenkaan.

Varsinkin asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeässä asemassa kokonaisuuden kannalta, sillä
asiakkaita palvellaan brändinäkökulma edellä ja jo yhden jälleenmyyjän heikko toiminta
saattaa aiheuttaa harmia koko verkostolle. Autoalalla asiakaskäyntejä on keskimäärin vain
noin kerran vuodessa, jonka seurauksena jälleenmyyjän heikko toiminta saattaa näkyä
vasta pidemmällä viiveellä.

Lähtökohtaisesti verkoston suorituskykymittariston perimmäinen tavoite on vastausten sijaan herättää verkoston jälleenmyyjissä kysymyksiä. Muutoksen syntymisen todennäköisyys on suurempi, kun asiat kyseenalaistuvat ja niitä ruvetaan verkostossa miettimään ja
tutkimaan. Esiin nousseiden kysymyksien kautta jälleenmyyjällä on mahdollisuus lähteä
purkamaan asiaa oman aluepäällikön avustuksella, joka toimii näissä tapauksissa konsultin
omaisesti pyrkien välittämään esimerkiksi ”best practice” menetelmiä muualta verkostosta.
Nykyinen toimintamalli aluepäälliköillä on monesti täysin päinvastainen. Myyntiä ja kan56

nattavuutta tukevia asioita viedään ja jopa ”myydään” jälleenmyyjän suuntaan ilman jälleenmyyjän selkeää omaa halua ottaa niitä käyttöön. Selkeitä kysymyksiä omasta tilasta
suhteessa verkoston kokonaistilaan ei jälleenmyyjiltä tule, koska tämänkaltaista vertailutietoa ei jälleenmyyjillä ole saatavilla.

Jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta muodostui seuraavan kaltainen näkemys tietotarpeista, joita kärkiyrityksen olisi hyvä tarjota verkoston jälleenmyyjille:
-

Vertailutietoa muiden jälleenmyyjien kannattavuudesta
o Tämä voisi tulla useammin, nyt kvartaaleittain
o Top ja bottom 20%

-

Vertailutietoa monista muistakin eri näkökulmista. Vertailuryhmänä
oman kokoiset jälleenmyyjät

-

Goodwillkulut, maksussa olevat takuukulut

-

Markkinaosuustieto

-

Kootusti kaikki tieto yhdestä paikasta

Kritiikkiä ja epäilyjä jälleenmyyjiltä tuli paljon tiedon luotettavuudesta ja tietojen manuaalisesta syötöstä. Tällä hetkellä esimerkiksi jälleenmyyjän myynti ja kannattavuusluvut raportoidaan käsin. Tämän johdosta jokainen korjaamonpäällikkö kerää luvut mitä suurimmalla todennäköisyydellä eri tavalla. Tähänkin asiaan on kuitenkin jo reagoitu kärkiyritysorganisaatiossa. Työn alla on liittymä, jonka avulla tietoja olisi mahdollista saada suoraan
jälleenmyyjän järjestelmästä, jolloin tieto lähtökohtaisesti siirtyy samalla tavalla jokaiselta
toimijalta ja sen vertailtavuus paranee entisestään. Liittymän avulla myös käsityö vähenee
ja tiedon päivittämistiheyttä voidaan mahdollisesti lyhentää nykyisestä kuukaudesta esimerkiksi viikkoon.

Mittaristoa suunniteltaessa huomioitiin myös seuraavat asiat, jotka ovat tärkeitä näkemyksiä yleisestikin suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta.
-

Suorituskyvyn analysoinnille pitää olla selkeä pääkäyttötarkoitus.

-

Tiedon saamisen pitää olla yksinkertaista ja kustannustehokasta.

-

Mittariston tulee olla selkeä ja ymmärrettävä.
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Päämittaristoon ei tule laittaa kaikkea mahdollista saatavilla olevissa tietoa vaan vain tärkeimmät kulmaluvut, joiden avulla verkoston ja sen osapuolien tilaa voidaan seurata. Näiden tueksi voidaan toki rakentaa analysointityökaluja, mutta ensisijainen toiminnan arviointi tapahtuu selkeän, yksinkertaisen ja ymmärrettävän mittariston avulla.

5.3 Työkalu tiedon visualisointiin
Mittaristo rakennetaan modernilla BI työkalulla Qlik Sensellä, jota voisi kutsua oikeastaan
tiedon visualisointityökaluksi, jonka avulla tiedolla johtaminen helpottuu huomattavasti.
Tarkoituksena on visualisoida mahdollisimman paljon tietoa helposti luettavaksi. Kuten
tutkimuksessa aikaisemmin verkoston kypsyyttä arvioitaessa todettiin, on verkoston jälleenmyyjien kulttuureissa mittaamisen ja sen hyödyntämisen suhteen paljon eroja. Tästä
syystä tieto tulee tarjoilla mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Tuomalla trendikäyriä ja selkeitä ”vihreä-puna” värityksiä hyvin tai huonosti olevista tuloksista, mittariston käyttö on selkeää ja intuitiivista. Mahdollisesti perinteinen tuloslaskelma tai myyntisummat detaljilukuinen tuotetaan erilliselle detaljit-raportille, mutta iso osa tiedosta pyritään välittämään visuaalisin keinoin, eikä itse numeroista tarvitse teoriatasolla välittää.
Käytännön tasolla niitä moni varmasti vielä kaipaa, sillä niihin on perinteisesti totuttu.

Bitici et.al (2015 s.22) PK yritykselle tehdyn tutkimuksen mukaan tiedon visualisointi ja
käyttäminen apuna strategian sekä suorituskyvyn johtamisessa auttavat seuraavissa asioissa:


Tukee meneillään olevaa ja implementoitavaa strategiatyötä



tuo esiin suorituskyvyn mittaamisen ja tason



edistää sisäistä ja ulkoista keskustelua



auttaa ihmisiä sitoutumaan strategiaan



edistää innovaatioita sekä tukee kulttuuri muutoksia.

Kuvassa 15 nähdään mihin kaikkiin osa-alueisiin tiedon selkeä visualisointi ja helppolukuisuus johtamisessa vaikuttaa.
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Kuva 15 – Visuaalisen suorituskyvyn johtamisen vaikutukset (Bitici et al, 2016)

Kärkiyrityksessä tuodaan tiedon visualisoinnin yhteydessä jälleenmyyjien omien mittareiden tueksi referenssitietona verkoston muilta osapuolilta kerättävä vertailutieto. Tämä tieto
voidaan näyttää mm. keskiarvona, Top 20 tai Bottom 20 arvoina. Näin verkoston jälleenmyyjä pystyy visuaalisesti näkemään, onko hän perässä vai edellä tavoitetta. Ennen kaikkea hän pystyy näkemään mikä on hänen oma kehitys ja nykyinen tila suhteessa muuhun
verkostoon. Vertailutiedon avulla jälleenmyyjässä toivotaan heräävän kysymyksiä, joiden
avulla hänen on mahdollista pyrkiä tekemään korjaavia toimenpiteitä. Näissä toimissa
aluepäällikkö pyrkii heitä auttamaan ja tuomaan omaa näkemystään asiaan. Näiden toimenpiteiden ja määriteltyjen aktiviteettien johtamisen tukemiseksi on rakennettu ”Toimenpidelista” työkalu, joka käydään tutkimuksen luvun 5.7 lopussa läpi.
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5.4 Verkoston suorituskykymittariston tavoitteet
Aikaisemmin tutkimuksessa käytyjen näkemysten kautta on muodostettu kuva mitä ja
millä tavalla tietoa olisi hyvä tulla jälleenmyyjille tarjoamaan. Tarjottava jälkimarkkinoinnin mittaristo tulee lähtökohtaisesti sisältämään kolme eri päänäkökulmaa:
1. tavoitemittarit (vertailulla/tavoitteella) ilman palkkiota
2. tavoitemittarit palkkiolla (johdon raportti)
3. toiminnan analysointi- ja vertailunäkökulma

Nämä näkökulmat valittiin, jotta yhteinen käytettävä mittaristo olisi riittävän selkeä ja yksinkertainen, tarjoten kuitenkin helpon ja riittävän konkreettisen tavan lähestyä jälleenmyyjäverkoston tilaa. Kaksi ensimmäistä ovat pohjiltaan identtiset, mutta toiseen mittaristoon
tuodaan johtajalle lisäksi vielä näkyviin palkitsemiseen liittyvä näkökulma, joka konkretisoi ja pitää yllä toiminnantason seuraamisen tärkeyttä. Kolmas näkökulma koostuu erilaisista työkaluiksi tarkoitetuista analyysimittareista, joiden avulla niin verkoston kuin yksittäisen jälleenmyyjänkin toimintaan ja toimialueeseen voidaan tarkemmin tutustua ja saatujen näkökulmien pohjalta kehittää.

Ensimmäinen näkökulma on tuoda yksinkertaisten mittareiden, värien ja selkeiden numeroiden avulla vallitseva tilanne esille. Tämä mittaristo sisältää pääasiassa jälleenmyyjän
osto sekä asiakastyytyväisyysnäkökulmat. Vertailuarvoina käytetään joko asetettua tavoitetasoa ja/tai maan keskiarvoa. Näkökulman tavoitteena on, että korjaamon johto- ja päällikkötaso voi näyttää sen suoraan korjaamon henkilökunnalle, joka pystyy graafisten kuvaajien avulla saamaan näkemyksen siitä missä sillä hetkellä mennään. Helppolukuisuus ja
ymmärrettävyys ovatkin yksi tämän näkökulman päätavoitteita. Mittaristoa on mahdollista
seurata kärkiyrityksen extranetistä. Näin eri järjestelmistä kerättävien tietojen ja kuvaajien
leikkaa-liimaa toimenpiteistä päästäisiin eroon. Itse mitattavat kohteet käydään tarkemmin
läpi seuraavassa luvussa.

Toisessa näkökulmassa esiin tuodaan ensimmäisessä näkökulmassa käytettyjen mittareiden
tason vaikutus palkitsemiseen. Tämän näkökulman kautta jälleenmyyjän johto- ja päällikkötaso pystyy suoraan näkemään mikä on organisaation tilanne palkitsemisen osalta ja varsinkin mitä heidän olisi mahdollista maksimissaan saada. Tämänkin näkökulman voi johto
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tietenkin käydä jälleenmyyjän työntekijöiden kanssa läpi, mutta on erotettu ensimmäisestä
näkökulmasta johtajien toiveesta, sillä kaikki eivät näin halua toimia. Näkökulman tarkoituksen on, aivan kuten yrityksen sisäisessäkin palkitsemisessa, tuoda näkyväksi tieto palkkiosta. Tämä antaa mahdollisuuden nähdä sekä ymmärtää siihen vaadittavat toimet, jotka
tuovat sitoutuneisuutta asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi jos jälleenmyyjän asiakastyytyväisyys mittari on juuri alle asetetun tavoitetason, niin saattaa olla taloudellisesti perusteltua palkata lisätyövoimaa asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi tai kasvattamiseksi.
Riippuen jälleenmyyjästä kyseessä voi olla merkittäväkin taloudellinen lisä tulokseen.

Kolmas näkökulma on tarkoitettu toiminnan ja tiedon analysointiin. Ensimmäisellä
dashboard sivulla mittaristo tulee tarjoamaan muun muassa ostoista ja asiakastyytyväisyydestä rullaavan edellisen 12 kuukauden vertailun edelliseen 12 kuukauden jaksoon. Rullaava 12 kuukautta antaa paremman visuaalisen näkökulman, kun kahta täysipitkää vuotta
voidaan verrata keskenään suoraan kahdella viivalla. Näin esimerkiksi vuoden aloitus, jolloin tietoa on yleensä vasta maltillisesti saatavissa, ei vääristä näkökulmaa. Verrattuna perinteiseen taulukkomalliseen lukuja sisältävään raportointiin, näiden mittareiden avulla jälleenmyyjä saa yhdellä silmäyksellä selvillä missä edelliseen 12 kuukauteen nähden mennään, samoin kuin miten vuosi sitten markkina käyttäytyi. Lisäksi verkostolle on tarkoitus
tuottaa työkaluiksi detaljinäkökulmia, joiden avulla toimintaa voidaan tarkemmin tarkastella. Näihin kuuluu muun muassa markkinaosuuden mittaaminen, raportoitujen myyntilukujen valossa tuotetun vertailutiedon näyttäminen sekä varaosa- ja tarvikeostojen kategoriakohtainen analysointi. Tarkemmin esitettyjä näkökulmia on käyty läpi seuraavassa luvussa.

5.5 Verkoston suorituskyvyn mittauksen kohteet
Mittariston luomisessa käytettiin ajatusmallina BSC:stä tuttua tasapainotettua mittaristoa,
jossa kovien arvojen lisäksi on myös pehmeitä arvoja. Tutkimuksen kohteena olevassa jälleenmyyjäverkostossa tekemisen ja palvelun laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä huoltoja korjauskäyntejä per asiakas on usein lähtökohtaisesti vain kerran vuodessa. Ilman aktiivista seurantaa huono asiakaskokemus saatettaisiin huomata vasta asiakasvirran katoamisena vuoden-kahden päästä. Tänä aikavälinä tapahtunut heikko suorittaminen olisi voinut
koskettaa erittäin suurta asiakasmäärää johtaen siihen, että asiakkaita olisi erittäin vaikea
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saada enää takaisin. Toisen näkökulman asiaan tuo nykyinen sosiaalinen media. Sen kautta
tapahtuva yksittäisen ikävän tapauksen esiin nosto olisi omiaan romuttamaan johtamista,
jos johtamisen tukena ei olisi pitkäjänteisesti kerättyä tietoa tekemisen ja palvelun laadun
todellisesta tasosta. BSC:stä tapaista koontimittaristo ajatusta tukee myös se, että verkostonmittarit tullaan nostamaan kärkiyrityksessä osaksi aluepäälliköiden mittareita. Tämä luo
paremmat mahdollisuudet yhdessä onnistumiselle kuin jos toimittaisiin ilman yhteisiä tavoitteita.

Ensimmäisen ja toisen näkökulman tuottavan mittariston päätekijöiksi valittiin tutkimuksen kohteena olleessa verkostossa seuraavat asiat ja ne voidaan käytännössä jakaa kahteen
osioon, myynti ja laatu:

Myynti:
-

Varaosaostot

-

Tarvikeostot

-

Huolenpitosopimukset

-

Asiakastyytyväisyys

-

Uusintakäynnit

-

Loppuhaastattelu

-

Korjaamotestin (MysteryShopping) tulos

-

Liikeauditoinnin läpäisy

Laatu:

Kuva 16 - Esimerkkimittaristo 1
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Varaosa ja -tarvikeostot määräytyvät mittaristoon puhtaasti taloudellisesti merkittävimpinä
asioina, joita verkosto kärkiyritykseltä ostaa. Näille luvuille luodaan puolivuosittainen tavoitetaso, jonka toteutumista seurataan ja jota vasten asetetaan korjaamon vauhti (kuva
16). Tavoitetasoja on kaksi, joiden mukaan määräytyy verkoston organisaatiolle maksettava palkkio. Tavoitteena on, että iso osa verkoston ostoista tulisi kärkiyritykseltä.

Huolenpitosopimusten myynti on lähtökohtaisesti sidottu automyynnin tekemiseen, mutta
sopimusten tekemisellä on erittäin suuri vaikutus jälkimarkkinoinnin toimintaan ja näyttämällä se osana tätä mittaristoa ovat he koko ajan tietoisia oman toimipisteensä tekemisestä.
Huolenpitosopimuksen avulla jälleenmyyjä sitouttaa asiakkaan käyttämään palveluitaan
etukäteen maksettua kuukausikorvausta vastaan. Käytännössä huolenpitosopimus on asiakkaalle lisäksi vakuutus yllättäviä korjauskuluja vastaan. Verkostossa tehtyjen sisäisten tutkimuksien mukaan huolenpitosopimus asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä tuotteeseen sekä
jälleenmyyjään.

Kuva 17 - Esimerkkimittaristo 2

Asiakastyytyväisyys, uusintakäynti sekä loppuhaastattelun suoritusastemittareiden avulla
pyritään selvittämään asiakaskokemusta jälleenmyyjäkäynnistä kokonaisuutena (kuva 17).
Tutkimus on aikaisemmin tehty puhelinhaastatteluina, mutta tulevaisuudessa tullaan siirtymään sähköposti ja/tai tekstiviestikyselyihin. Muutoksen tavoitteena on laajentaa otantaa ja
samalla laskea tutkimuksen kuluja. Saatujen tuloksien tarkempaa analysointia varten on
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erillinen palveluntarjoajan analysointityökalu ja tässä yhteydessä päämittaristoon tuodaan
vain jälleenmyyjän omat luvut sekä koko verkoston keskiarvo. Mittareiden tarkoituksena
on nostaa esille jälleenmyyjän työn ja palvelun laatu, sillä merkkiorganisaatioverkostolle
palvelun laatu on ensisijainen kilpailutekijä. Hintakilpailussa se valitettavasti kuitenkin
aina häviää riippumattomalle verkostolle, jolla kiinteät kulut sekä asiakasodotukset ovat
pienemmät.

Korjaamoauditointien sekä mystery shoppingin avulla pyritään myös tarkkailemaan jälleenmyyjien tarjoaman tekemisen ja palvelun laatua. Näissä asteikko on yleensä hyväksytty, hyväksytty osittain tai hylätty. Nämä mittarit päivittyvät suhteellisen hitaasti ja vaikuttavat enemmänkin koko verkostotason mittaristoon kuin yksittäisen toimijan. Yksittäiselle jälleenmyyjälle nämä mittarit toimivat mahdollisesti palkitsemisessa leikkureina, jolloin intressi laadun ylläpidolle on myös taloudellinen

Kolmannesta näkökulmasta, joka on tarkoitettu jälleenmyyjän toiminnan analysoimiseen,
ei ole mittaristokuva esimerkkiä, sillä se koostuu useista erilaisista näkymistä, joita ei ole
tarkoituskaan koota yhteen. Näkymät toimivat aputyökaluna, kun asioita ja niiden taustoja
halutaan tutkia. Tämä valinta tehtiin siitä syystä, että päämittaristo pysyisi riittävän yksinkertaisena ja ymmärrettävänä.

Kolmanteen näkökulmaan sisällytetään jälleenmyyjien kärkiyritykselle raportoimien avainlukujen tuottaminen takaisin keskiarvoina. Näin jälleenmyyjät saavat arvokasta vertailutietoa ja he voivat suoraan mittaristossa vertailla omia lukujaan muuhun Suomeen. Tämä kaltaisen tiedon saamisen uskotaan tuovan kärkiyrityksen suuntaan tehtävään raportointiin
myöskin uutta mielekkyyttä.

Päämittareiden varaosa- ja tarvikeostojen tarkempi analysointi tehdään myös kolmannen
näkökulman kautta. Näin jälleenmyyjän varaosapäälliköiden on mahdollista nähdä mistä
osakokonaisuuksista kokonaisostot koostuvat ja he voivat suunnitella tarkemmin omaa
osto- ja markkinointitoimintaansa.

Yksi kolmannen näkökulman uusia työkaluja on verkostolle tarjottava markkinaosuusanalyysi. Sen avulla verkosto pystyy saamaan konkreettisen näkökulman omalla alueellaan
64

olevista tuotteista ikäsegmenteittäin. Kun esimerkiksi jonkun ikäsegmentin autoihin tehdään markkinointi toimenpiteitä, niin mittariston kautta nähdään, miten nämä toimet konkretisoituivat kassavirraksi, vai konkretisoituvatko ollenkaan. Jälleenmyyjän toimialueen
autokannan jako ikäsegmentteihin antaa myös kuvaa millaista työtä ja mihin hintaan sen
tulisi tarjota. Vanhempaan kalustoon tulee suunnata täysin erilaisia toimenpiteitä kuin mitä
tarjotaan uuden kaluston omistajille. Tulevaisuuden kehitystoimenpiteeksi jää miettiä voisiko väestötietokannasta saatava alueellinen varallisuustieto parantaa näkemystä alueesta ja
mahdollistaisiko se esimerkiksi tarkemman markkinoinnin.

Balanced Scorecardissa on näkökulmat organisaation sisäiselle kehittymiselle sekä koulutukselle. Tämä asettaa mietinnän kohteeksi, kuinka verkoston mittaamisessa näitä näkökulmia voitaisiin tuoda esiin. Pekkolan (2013) mukaan on kuitenkin selvää, että verkostotason
tulos ja mittaamisen tehokkuus nousevat, kun henkilöstö sisäistää verkostotason näkökulman. Kärkiyritys vaatii ja kouluttaa verkoston työntekijöitä ja koulutustason seuranta on
osa vuosittaista laatuauditointi. Seuranta tapahtuu tällä hetkellä erillisessä koulutusportaalissa ja olisikin hyvä tutkia olisiko tätä näkökulmaa mahdollista tuoda verkoston suorituskyvyn näyttävään yhteiseen näkökulmaan. Verkoston jälleenmyyjille koulutuspäivä on
myös taloudellinen investointi, koska koulutus maksaa niin henkilön palkkakuluina kuin
osallistumismaksuina.

Verkoston mittaroinnissa ja palkitsemisessa tulisi miettiä miten koko verkoston tulos vaikuttaa kaikkien palkitsemiseen. Voisiko esimerkiksi jälleenmyyjäketjujen sisäinen yhteinen arviointi ja sen perusteella palkitseminen nostaa koko ketjun tuloksia. Mahdollisesti
näin ketju panostaisi ainakin heikoimpiin pyrkiessään saamaan koko ketjulleen taloudellista palkkiota.

5.6 Jälleenmyyjäverkoston suorituskyvyn johtaminen
Pekkola (2013, s.51) mainitsee, että verkoston suorituskyky mittareiden tuottaman informaation kautta verkostossa muodostuu uusia johtamistilanteita, joissa niin yksittäisen yrityksen kuin verkostonkin tilaa ja tuloksia pohdittiin yhdessä. Tällaisia ovat muun muassa
tapaamiset sekä raportointirutiinien muuttuminen. Bournen et al. (2005) mukaan tämänkal65

tainen suorituskykyinformaation hyödyntäminen yhdessä virallisten tai epävirallisten keskusteluiden kanssa nostaa yrityksen tehokkuutta. Mittariston herättämien kysymyksien ja
herätteiden kautta myös kärkiyrityksen aluepäälliköt tulevat pääsemään johtamisessa uudelle tasolle. Aikaisemmin heidän aikaansa kului paljon jälleenmyyjäkäynnin valmistelussa hyvin yksinkertaisiin toimiin, jossa tietoa vain haalittiin Powerpoint esitykseen eri
järjestelmistä. Osaan tietoon jälleenmyyjällä oli pääsy vain aluepäällikön kautta. Ei siitä
syystä, että hän ei saisi tuota tietoa nähdä vaan vain siksi että sitä ei ollut pystytty tarjoamaan järkevin kustannuksin ja työmäärin heille. Uuden mittariston myötä aluepäällikön on
mahdollista valmisteluissaan keskittyä enemmän heikompien ja huomioita vaativien kohteiden tutkimiseen ja oikeasti pyrkiä tarjoamaan omaa ammattitaitoaan sekä näkemystään
näiden asioiden kuntoon saattamiseksi.

Verkoston mittariston avulla moni PK sektorin jälleenmyyjä saa ensi kertaa käyttöönsä
vertailevaa tietoa muista samaa tuotetta edustavista jälleenmyyjistä. Heidän on mahdollista
vertailla itseään koko Suomen keskiarvoon tai oman kokoisten yritysten keskiarvoon.
Tämä tieto jo itsessään nostaa esiin täysin uusia johtamistilanteita jälleenmyyjän sisällä,
mutta varmasti suurin lisäarvo on verkoston suuntaan kohdistuvalla kiinnostuksella. Näkemällä esimerkiksi oman työ- ja varaosamyynnin suhteutettuna tuottaviin ja/tai tuottamattomiin henkilöihin herättää kysymyksiä, joihin aluepäällikkö varmasti pyrkii löytämään vastauksia. Tämä kiinnostuksen luoma kyselyheräte on mitä parhain tapa saada jälleenmyyjän
toimintaan muutosta.

Osalle verkoston jälleenmyyjistä kärkiyrityksen Extranetin kautta tarjottava mittaristo on
vain yksi näkökulma omassa toiminnan johtamisessa. Heille tämä mittaristo ei tästä syystä
välttämä tuo selkeää lisäarvoa ja näin ollen ei välttämättä ole aktiivisessa käytössä. Kuitenkin tiedot joita jälleenmyyjät eivät saa omista järjestelmistään, kuten huollonverkkoajanvaraustietoa, he varmasti hakevat tarjotusta mittaristosta. Mittariston avulla jälleenmyyjä saa
siis arvokasta tietoa kärkiyritykseltä, mutta kuinka he sen integroivat osaksi jokapäiväistä
tekemistä, vaatii varmasti töitä ja oikeanlaista johtamista aluepäälliköiltä.

Uudenlainen tapa saada ja mahdollisuus hyödyntää tietoa vaatii myös verkoston johtamisen osalta töitä. Kuten tässä tutkimuksessa tehdyistä haastatteluista ilmeni, varsinkin moni
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Pk-yritys ei luultavasti alkuun pysty hyödyntämään saatua informaatiota. Heidän osaamisensa sekä mittaamisen kulttuuri ovat vielä alkutekijöissään eli koulutusta ja perehdytystä
tarvitaan. Eritasoisten jälleenmyyjien johtaminen verkostossa on asettanut jo historiassa
aluepäälliköille paljon haasteita, mutta mahdollisesti yhtenäisen verkoston mittariston sekä
koulutuksen avulla heikoimpienkin osaamistasoa ja kulttuuria voidaan nostaa.

Aluepäälliköt näkevät vastuullaan olevien jälleenmyyjien mittaustietojen lisäksi myös
kaikki muut jälleenmyyjät, sekä niistä muodostuvan koko Suomen tilanteen. Tämän tiedon
avulla he pystyvät saamaan näkemystä eniten tukea kaipaavista jälleenmyyjistä. Tukea tarvitseviin jälleenmyyjiin on mahdollista myöskin tämän jälkeen käyttää enemmän aikaa ja
vastaavasti jälleenmyyjät joilla toiminta on kunnossa ei sillä hetkellä keskitytä niin paljoa.

Pekkolan (2013 s. 52) mukaan toimivalla verkostotason suorituskyky mittaamisella on seuraavia vaikutuksia yhteistoiminnalliseen verkoston (collaborative) johtamiseen
-

Verkoston nykytilan kokonaiskuvan muodostaminen on helpompaa ja selkeämpää
(esimerkiksi myynti ja taloudellinen tilanne)

-

Verkoston tilan seuraaminen on nopeaa ja helppoa. Tieto on lähtökohtaisesti ajantasaista koko ajan.

-

Päätöksenteko perustuu numeroihin (esimerkiksi. myyntikampanjan purevuus, budjetoinnin toimivuus)

-

Verkoston tavoitteiden asettaminen on helpompaa ja niitä on helpompi tunnistaa.

Verkostotason mittariston avulla kärkiyrityksessä muillakin kuin aluepäälliköillä on mahdollista nähdä, miten verkostolla ja sen jälleenmyyjällä menee. Koska päätöksenteko perustuu numeroihin, ja monessa asiassa on riittävästi historiatietoa saatavissa päätöksenteon
helpottamiseksi, tuo tämä teoriassa nopeutta ja ketteryyttä verkoston johtamiseen.

Kuitenkin käytännössä tilanne voi olla toinen. Omaan näkemykseen ei välttämättä uskalleta enää luottaa, vaan mittaristosta saatujen lukujen puitteissa kylmästi tehdään päätöksiä
tai unohdetaan mistä mitattu tieto kertoo ja kertooko se oikeasti tarpeeksi. Verkoston mittaristo tuo varmasti selkeyttä muuten kompleksiseen ja moniulotteiseen johtamiseen, mutta
verkoston johtaminen on myöskin ihmisten johtamista ja heihin vaikuttamista. Tämä näkökulma helposti unohtuu, kun on mahdollista käyttää paljon kylmää dataa omien päätöksien
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tueksi. Huonosti ihmisiä johtava numerojohtaja tai -päällikkö ei nykyisessä toimintaympäristössä enää pärjää. Ihmiset on saatava toimimaan yhdessä yhteisen asian eteen ja etenkin
verkostoissa tärkeintä on luoda mittaamisen ympärille luottamuksen ilmapiiri, jonka kautta
jälleenmyyjä kokee, että heitä oikeasti halutaan auttaa, eikä rangaista.

Kärkiyrityksessä verkoston mittaustiedon näkeminen yhdestä näkymästä pakottaa aluepäälliköitä miettimään omaa rooliaan verkoston johtajana. Tulevaisuudessa heidän roolinsa
on vielä selkeästi enemmän valmentava kuin nykyään. Selkeä mittaamisen työkalu asettaa
heidän omalle toiminnalleen myös erilaisia vaatimuksia ja tavoitteita kuin nykyisin.

Johtamisen näkökulmasta tulee muistaa, että verkoston jälleenmyyjät eivät lähtökohtaisesti
osallistu mittariston rakentamisen kustannuksiin, vaan kärkiyritys näkee verkostolta saatavan tiedon niin arvokkaana, että tämä riittää heidän panoksekseen. Tämä kuitenkin saattaa
aiheuttaa haasteita mittariston käyttöönotossa, sillä niin valitettavaa kuin se onkin, monesti
vasta rahalliset panostukset sitouttavat yrityksen myös toimintoja käyttämään. Kärkiyrityksen tuleekin pyrkiä tarjoamaan jälleenmyyjille jotain niin hyödyllistä, että he koulutuksen
ja perehdytyksen jälkeen aloittavat mittariston aktiivisen käytön.

Toimenpidelista

Kuten tutkimuksessa jo aikaisemmin kävi ilmi, verkoston suorituskyvyn mittaristo tuotetaan jälleenmyyjäverkostolle näkyviin kärkiyrityksen Extranetin kautta, johon jokaisella
jälleenmyyjällä on pääsy. Näin heidän on mahdollista nähdä mittaristot jatkuvasti.

Ukko (2007) mainitsi tutkimuksessaan että, mittaristo tuo tietoa suorituskyvystä näkyville,
mutta ilman johtamista se menettää monessa suhteessa merkityksensä. Johtamista tukemaan kärkiyritys on kehittänyt jokaiselle verkoston jälleenmyyjälle aktiivisen toimenpidelistan, jota jälleenmyyjä yhdessä aluepäällikön kanssa käyttävät. He määrittävät mittariston
tuottaman tiedon tai muiden havaintojen perusteella todettujen puutteiden korjaamiseksi
tarvittavat toimenpiteet. Määritettyjä toimenpiteitä ja niiden suorittamista seurataan tämän
jälkeen kärkiyrityksen aluepäällikön toimesta. Seurantaa varten heillä on käytössään yhtenäinen koontilista kaikista jälleenmyyjien kanssa sovituista toimenpiteistä. Näin he näkevät
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yhdestä paikasta reaaliaikaisesti, mitä milläkin jälleenmyyjällä on tekeillä. Kun jälleenmyyjä on kuitannut toimen suoritetuksi voi aluepäällikkö mahdollisesti tarkastaa asian mittariston tuottamien arvojen perusteella tai viimeistään seuraavan jälleenmyyjäkäynnin yhteydessä. Toimenpidelistan avulla aluepäälliköt pystyvät myös näkemään olisiko jossain
asiassa esimerkiksi selkeitä koulutustarpeita, joita voitaisiin yhdistää.

Toimenpidelistan kautta aluepäälliköt pystyvät myös viemään jokaiselle jälleenmyyjälle
toimenpiteitä kootusti. Esimerkiksi ”Pidä kvartaalipalaveri ja raportoi se xx päivään mennessä”. Näin pystytään kollektiivisesti ohjaamaan verkoston laadullisia toimenpiteitä ja tämän jälkeen seuraamaan, miten näistä on suoriuduttu.

Jälleenmyyjät toimivat matriisissa niin myynnin kuin jälkimarkkinoinninkin osalta sekä
vielä usean eri merkin kanssa, jolloin heidän luonaan vierailee useita kärkiyrityksen edustajia. Näistä vierailusta jää moneen eri paikkaan pöytäkirjoja ja tehtävälistoja, joita pitäisi
seurata. Nyt nämä tehtävälistat on tarkoitus saada yhteen paikkaan, mikä selkeyttää jälleenmyyjän tekemistä. On myös kärkiyrityksen näkökulmasta etu, että kaikki jälleenmyyjällä
vierailevat henkilöt näkevät tehtäviksi kirjatut toimenpiteet yhdestä paikasta. Näin he voivat tarkistaa niiden statuksen vierailunsa aikana, vaikka asia ei omalle agendalle olisikaan
alun perin kuulunut.

Toimenpidelistan käytön ja seurannan kautta sovitut asiat kerääntyvät yhteen paikkaan ja
esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä kaikilla on tieto mitä asioita on sovittu hoidettavaksi ja millaisella aikataululla. Aikaisemmin nämä sovitut asiat helposti henkilöityivät ja
olivat eri ihmisten sähköposteissa tai verkkolevyillä. Yhteinen ja selkeä lista tukee läpinäkyvyyttä ja luottamuksen rakentamista kärkiyrityksen ja verkoston jälleenmyyjien välillä.
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6. Johtopäätökset
Tämän osion tarkoituksena on käydä läpi tehtyä tutkimusta ja siitä saatuja tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskykymittaristo jälleenmyyjäverkostolle, jonka
avulla verkoston toiminnan ja prosessien tilaa on mahdollista seurata helpommin. Mittariston rakentamista varten tutkimuksessa käytiin läpi liiketoimintaverkoston johtamisesta kertovaa kirjallisuutta. Teorian lisäksi suoritettiin haastattelututkimus, jonka avulla selvitettiin
jälleenmyyjäverkoston mittaamisen ja johtamisen nykytilaa.

Mittariston pääkäyttötarkoitus on olla yksi verkoston johtamisen työkaluista. Sen avulla
tuotetaan liiketoimintaverkoston tilasta tietoa niin verkostolle itselleen kuin kärkiyrityksen
aluepäälliköille sekä johdolle. Tässä luvussa käydään läpi mittariston rakentamisen vaikutukset kärkiyritysverkostolle ja vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin.

Ensimmäisenä kysymyksenä oli millaisia johtopäätöksiä, näkökulmia ja viitekehyksiä
kirjallisuus esittää yritysverkoston suorituskyvyn johtamiseen?

Organisaatioiden keskittyminen ydinliiketoimintaan sekä globaalit markkinat ovat luoneet
erittäin vahvan tarpeen organisaatioille hankkia tietämystä oman liiketoiminnan ulkopuolelta. Tämä lisääntynyt verkottuminen muuttaa johtamisen haasteita sekä johtamiskeinoja
(Valkokari et al 2009, 155-156). Heidän mukaansa verkostojen johtaminen voi sisältää
muun muassa yritysten välistä tietojen vaihtoa, rutiinien kehittämistä sekä kumppanuuksien kehittämiseen liittyvien muutosten tarkastelua sekä toimeenpanoa.

Kirjallisuuden näkökulmasta verkostojen muodostamia liiketoiminnan organisoitumismalleja tarkasteltaessa tulee aina muistaa, että lähtökohtaisesti kuitenkin yksittäinen yritys on
se liike-elämän instrumentti, johon omistajien taloudelliset intressit kohdistuvat (Valkokari
et.al 2009, s. 151). Verkostoitumisella kuten muillakin yrityksen toimilla tähdätään lähtökohtaisesti aina yrityksen toimintakyvyn maksimointiin ja taloudellisen lisäarvon saavuttamiseen. Kirjallisuuden mukaan merkittävänä yksittäisenä verkoston koossa pitävänä tekijänä on luottamus, koska ulkopuolisen on vaikea tunkeutua toisiinsa luottavien osapuolten
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väliseen kaupankäyntiin. Matikaisen (1998) mukaan luottamuksen luomisesta tai vaihtoehtoisesti toiminnan seurannasta aiheutuvat kustannukset yritykselle ovat vaihtoehtoisia ja
valittavissa olevia.

Yritysverkoston suorituskyvyn johtamiseen kirjallisuudesta löytyy jonkin verran teoreettista tutkimusta. Monia viitekehyksiäkin löytyy, mutta Pekkolan (2013) näkemyksen mukaan ne ovat monesti edelleen liian teoreettisia ja käytännön mittariston suunnittelusta ja
implementoinnista ei ole laajaa tutkimusta vielä tehty. Monet kirjallisuuden esimerkit pohjautuvat tällä hetkellä toimitusketjun johtamisesta nousseisiin tarpeisiin. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin mittaamisen hyödyntäminen.

Mittaamisen haasteet ovat kirjallisuuden mukaan moninaiset. mutta niistä voidaan nostaa
neljä päähaastetta esiin (Pekkola, 2013). Nämä ovat: verkoston dynamiikan ja rakenteen
ymmärrys tai ymmärtämättömyys (Lönnqvist ja Laihonen, 2012), verkoston kulttuuri, mittariston suunnittelun ja implementoinnin työvälineiden puuttuminen (Busi ja Bitici, 2006)
sekä verkoston osaamiseen ja resursseihin liittyvät haasteet (Kulmala 2003). Mietittäessä
case organisaatiota nämä ovat erittäin valideja haasteita.

Suorituskyvyn johtaminen on haasteellinen tehtävä organisaatiossa, ja siirryttäessä verkostotasolle saa johtaminen useita uusia vapausasteita ja tämän myötä myös uusia haasteita.
Yhtenä suurimpana menestystekijänä verkoston suorituskyvyn johtamisessa on verkoston
luottamus ja siitä toivottavasti seuraava avoimuus. Verkosto voi päästä parempiin suorituksiin kokonaisuutena vain toimimalla yhtenäisesti ja jakamalla ainakin osittain samat strategiset päämäärät.

Verkoston johtamiselle toki voidaan ja tulee luoda raamit, mutta paras tulos saavutetaan,
kun ymmärretään molempien osapuolien tarpeet ja löydetään niihin oikeat keinot, jotka
johtavat kokonaisuutta oikeaan suuntaan. Tämä tarkoittaa monesti verkostostrategian luomista. Verkoston strategiaa voidaan johtaa, kun strategiasta johdetut verkostotason mittarit
ulotetaan myös yksittäisen toimijan mittareiksi (Busi & Bitici, 2006). Verkoston mittaamisen avulla yksittäinen yritys pystyy monesti saamaan vertailutietoa omista suorituksista
suhteessa esimerkiksi koko verkoston keskiarvoon (Pekkola 2013, s. 52). Samalla kärkiyritys pystyy saamaan tietoa verkoston toiminnasta oman päätöksenteon tueksi.
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Toisena tutkimuskysymyksen oli millainen suorituskykymittaristo case verkostolle
tulisi rakentaa? Ja mitä lisäarvoa se tuo verkostolle?

Case verkosto koostuu pääosin muutaman isomman jälleenmyyjäketjun yrityksistä sekä
useista pienistä yrityksistä. Jokainen toimija määrittelee omat liiketoiminnan strategiset tavoitteet sekä sen painopisteet erikseen. Kärkiyrityksellä ei ole valtaa koskea näihin.

Kärkiyrityksen tuleekin luoda brändihaluttavuus sekä sisäisellä toiminnallaan parhaat mahdolliset edellytykset verkoston toimijoille pärjätä kilpailussa niin ulkoisia kuin yritysten sisäisiä kilpailijatuotteita vastaan. Näitä näkökulmia tukevia tekijöitä ovat jälleenmyyjän toiminnan tukeminen ja kehittäminen selkeän toimintaa ohjaavan mittariston sekä konsultoivien aluepäälliköiden avulla. Tutkimuksessa luotu mittariston ensimmäinen näkökulma,
joka kokoaa yhteen jälleenmyyjän rahalliset (varaosa- ja tarvikemyynti sekä huolenpitosopimukset) sekä laadulliset (asiakastyytyväisyys, mystery shopping ja laatuauditointi) mittarit, on rakennettu yksinkertaiseksi ja kaikkea olemassa olevaa tietoa ei tuoda tässä kohtaa
näkyviin. Ensimmäinen näkökulma, ilman palkkioita, on näytettävissä suoraan esimerkiksi
jälleenmyyjän sisäisissä palavereissa. Tuomalla ensimmäiseen näkökulmaan rahalliset, palkitsemiseen liittyvät luvut, voidaan täysin samaa näkökulmaa näyttää myös johtajille. Palkitsemisen avulla näkymä kuitenkin korostaa juuri näihin asioihin tehtävien panostusten
olevan kannattavia taloudellisestikin.

Case yritysverkostossa haasteena on osittain eri organisaatioiden sisäänpäin kääntyneisyys,
jolloin esimerkiksi jälleenmyyjän osaoptimointi tuloksen tekemiseksi voi johtaa heikkoon
asiakastyytyväisyyteen. Tämänkaltainen toiminta voi altistaa koko verkoston ja brändin
toiminnan heikolle tasolle asiakkaan silmissä. Nykyinen sosiaalisen median mahdollistama
negatiivisten asioiden saama näkyvyys korostaa tätä näkökulmaa entisestään.

Tähän näkökulmaan mittariston rakentamisessa pyrittiin vastaamaan asettamalla verkostolle kovien rahallisten tulosmittareiden lisäksi pehmeitä mittareita, joita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys sekä uusintakorjaukset. Näihin mittareihin on sidottu osittain
myös jälleenmyyjän palkitseminen, joka ruokkii taloudellisesti yksittäistä toimijaa, kun
hän pääsee verkoston näkökulmasta asetettuihin tavoitteisiin.
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Verkoston johtamisen haasteena on aina luottamuksen rakentaminen. Luottamuksen rakentaminen on aikaa vievää, perustuu monesti henkilöihin ja sen voi rikkoa helpolla. Koska
ihmiset vaihtavat kuitenkin työtehtäviään, ei verkostomaisessa toiminnassa voida pitkäjänteisesti toimittaessa pohjata vain yksittäisiin henkilöihin. Tästä syystä tulisi verkoston välisten toimijoiden prosessien, toimintaodotusten sekä kehitystarpeiden olla läpinäkyviä molemmille osapuolille.

Case yritysverkostossa luottamuksen rakentaminen ei lähtökohtaisesti ole varsinainen
haaste tällä hetkellä, sillä verkosto on hyvin maturoitunut, toimintaa kärkiyrityksen ja jälleenmyyjien välillä on monessa tapauksessa ollut kymmeniä vuosia sekä kärkiyritysorganisaatio on tunnettu ja edustaa arvostettuja tuotemerkkejä. Kuitenkin näihin näkökulmiin peilaten case yrityksessä alue- ja myyntipäälliköiden tärkein tehtävä onkin muodostaa hyvä
luottamussuhde jälleenmyyjiin, jonka avulla heidän toiminnan ohjaamiselle ja johtamiselle
on todelliset edellytykset. Itse kärkiyrityksen tulee kaikissa toimissaan verkostoa kohtaan
olla tasapuolinen ja luottamusta herättävä. Toissijaisena on käyttää mittaristoja ja niiden
tarjoamaa yritys- sekä verkostotason tietoa verkoston johtamisen tukena. Nykyiset mahdollisuudet rakentaa mittaristoja ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa verkoston osapuolet kokevat
tulevansa seuratuiksi vaan pikemminkin annettujen lukujen perusteella saavat takaisin esimerkiksi verkoston ”benchmark” tietoa ja suunnan omasta kehityksestä.

Luottamusta rakennetaan kuitenkin hyvin pitkälle henkilökohtaisella tasolla myynti- ja
aluepäälliköiden yhteisellä toiminnalla, jolloin henkilövaihdoksien suhteen tulee aina olla
kriittinen, jotta verkoston yhteinen toiminta voidaan pitää korkealla tasolla.

Mittaristoa rakennettaessa suoritettiin myös haastattelututkimus, jonka avulla verkoston
jälleenmyyjien oman johtamisen kypsyyttä sekä tarpeita verkostotason tietoon pyrittiin arvioimaan. Apuna saadun haastattelumateriaalin arvioinnissa käytetiin OSSIC kypsyysmallia. Tämä nosti esiin näkökulman verkostotason tiedon käytön hyödyntämisen kouluttamisesta ja uusien työkalujen kunnollisen perehdyttämisen tarpeellisuudesta. Jos organisaation
oma johtaminen perustuu tilintarkastajan toimittamaan Exceliin ja negatiivisten asioiden
kertaamisen, voidaan vain kuvitella, kuinka vaikea yritykseen on jalkauttaa verkostotason
mittareita, saati johtamista. Mittariston näkökulmasta haastattelut toivat esiin vertailutiedon
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saamisen tärkeyden. Tämä kuvastaa hyvin useiden jälleenmyyjien kiinnostuksen nähdä asioita oman liiketoiminnan ulkopuolelta ja mahdollisuutta vertailla omaa toimintaa muihin.

Jatkotutkimusaiheita tutkimuksen kohteena oleva aihealue tarjoaa useita. Päällimmäiseksi
niistä nousee suorituskykymittariston implementointi ja sen suunnittelu yritysverkostoon.
Tässä tutkimuksessa implementointia sivuttiin vain suunnittelun näkökulmasta. Kuitenkin
juuri implementoinnin suunnittelu ja jalkautusprosessin kuvaaminen käytännössä olisivat
asioita joista moni varmasti lukisi mielellään. Toinen jatkotutkimusta vaativa aihe on verkoston kypsyyden arviointi verkostotason mittareiden hyväksikäyttämiseen ja ottamiseen
osaksi jälleenmyyjän omaa paikallista johtamista.

Kolmas relevantti jatkotutkimuskohde olisi tutkia mitä verkostotason mittareista saatavien
vertailuarvojen käyttäminen vaikuttaa eri verkoston organisaatioiden toimintaan. Muun
muassa kysymyksiin ”Muuttaako jälleenmyyjä omaa toimintaansa?” tai ”Löydetäänkö tukea tarvitsevat jälleenmyyjät helpommin vertailutiedon avulla?” vastaaminen antaisi uutta
tietoa, joka tukisi päätöksentekoa verkostotason mittaroinnin rakentamisesta ja käyttöönotosta yritysverkostoissa.

Neljäs jatkotutkimusta vaativa aihe on tulevaisuusnäkökulman sisällyttäminen mittaristoihin. Nyt rakennetuissa mittaristoissa tulevaisuusnäkökulma puuttuu mittaristosta lähes kokonaan. Ostomittareissa oleva ”vauhti” indikaattori kertoo, millaiseen lopputulokseen tavoitejakson nykyisillä ostoilla päästään, mutta se ei ota tässä vaiheessa suoraan huomioon
kausivaihteluita, joten varsinaiseksi ennustamiseksi sitä ei voi kutsua. Mittariston hyödynnettävyyden ja kehittämisen näkökulmasta olisikin erittäin mielenkiintoista lukea tutkimusta, kuinka tulevaisuusnäkökulma tulisi huomioida kehittämisessä.
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7. Yhteenveto
Kiinnostus verkoston suorituskyvyn johtamiseen nousee työelämän tarpeesta, jossa yksittäisen yrityksen menestyminen on riippuvainen verkostoista ja niiden toiminnasta. Entistä
tehokkaampi ja läpinäkyvämpi prosessienhallinta on noussut tärkeään rooliin. Tämän johdosta tarkoituksena oli tutkia perusteita, tarpeita ja haasteita verkoston johtamisessa. Tutkimuksessa keskityttiin vertikaaliseen yhteistoiminnalliseen yritysverkostoon, jossa on yksi
kärkiyritys ja useita sen alla olevia organisaatioita, jotka osittain kilpailevat keskenään.

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskykymittaristo jälleenmyyjäverkostolle,
jonka avulla verkoston toiminnan ja prosessien tilaa on mahdollista seurata helpommin.
Mittariston rakentamista varten tutkimuksessa tutustutaan liiketoimintaverkoston johtamisesta kertovaan kirjallisuuteen. Teorian lisäksi suoritettiin haastattelututkimus, jonka avulla
selvitetään jälleenmyyjäverkoston mittaamisen ja johtamisen nykytila.

Yleisesti verkoston johtaminen perustuu pitkälti toimijoiden väliseen luottamukseen sekä
verkoston osapuolien yhteiseen näkemykseen verkoston hyväksi toimimisesta. Mittaamisen avulla verkoston toiminnasta on nykyään mahdollista saada aiempaa kattavampi kuva.
Mittaustiedon perusteella verkostoa pystytään kehittämään niin operatiivisesta kuin myös
kustannustenhallinnan näkökulmasta. Kehittäminen vaatii kuitenkin tärkeäksi koettujen
mittareiden viemisen osaksi yrityksen mittareita ja tätä kautta myös osaksi yrityksen arkisia johtamistilanteita. Haasteena on verkoston organisaatioiden erilaiset ja eri tasolla olevat
johtamiskulttuurit, minkä johdosta verkoston eri osapuolien valmiudet hyödyntää verkostotason vertailutietoa vaihtelee suuresti.

Yritysten tulisi panostaa verkoston johtamiseen todella aikaa ja resursseja. Verkoston johtamisen tueksi tulisi luoda verkostostrategia, johon päätökset yhdessä tekemisestä voitaisiin perustaa. Verkostostrategia luo myös pohjaa verkoston toiminnan kehittämiselle. Valitettavasti kuitenkin monelle yritykselle verkosto toimii vain osto- ja/tai myyntikanava, ilman suurta ajatusta yhdessä tekemisestä.

Case verkoston mittarit pohjasivat alkujaan kärkiyrityksen koviin näkökulmiin, mutta ajansaatossa mittareiksi on tuotu myös asiakastyytyväisyys luomaan kontrastia tulosvetoiselle
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näkemykselle. Tutkimuksen myötä mittaristoon lisättiin myös laadullisia tuloksia, joiden
kautta korjaamon toimintaa arvioidaan ulkopuolisen ammattilaisen silmin. Henkilöstönäkökulmaa pohdittiin koulutusnäkökulmasta, mutta se jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska sille ei löydetty järkevää tiedonkeräysmenetelmää. Koulutusta kuitenkin sivutaan laadullisesti jälleenmyyjäauditointeja suoritettaessa, joka mittaristossa on näkyvissä.

Kärkiyrityksen Extranetin kautta jälleenmyyjien käyttöön tarjolla oleva mittaristo, joka tarjoaa ”benchmark” tietoa verkostosta monen eri näkökulman kautta, muuttaa verkoston suorituskyvyn johtamisen näkökulmaa. Vertaileminen verkoston keskiarvotuloksiin avaa jälleenmyyjille uuden näkökulman, jonka avulla he voivat katsoa omien seinien ulkopuolelle.
Mittariston herättämien kysymysten avulla verkosto herää miettimään omaa toimintaansa
ja verkoston muut osapuolet voivat tuoda näihin tilanteisiin avuksi omaa osaamistaan ja
sekä ”best practice” -malleja muualta verkostosta mahdollistaen näin verkoston kehityksen.

Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta, että monet case verkoston haastatteluissa
esiin tulleet asiat täsmäsivät aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen. Tutkimuksessa käytetty
OSSIC verkoston kypsyysmalli antaa kohtalaisen hyvän viitekehyksen pohtia eri verkosto
osapuolien johtamisen tilannetta, mikä vastaa myös kirjallisuuden näkökulmia. Kuitenkin
jokainen verkosto on uniikki ja varustettu omilla erityispiirteillään. Mittaristoa suunnitellessa on hyvä tuntea laajasti verkoston johtamisen perusteita sekä oma verkostonsa, jotta
erilaisista malleista pystyy poimimaan omaan verkostoon ja sen johtamiseen sopivat komponentit.
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