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Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen strategian implementoinnin

keinoja ja löytää suosituksia, jolla implementointia voidaan tehostaa. Tutkimus on

tehty kohdeyritykseen empiirisenä tutkimuksena, jossa on laadullisilla henkilö-

haastatteluilla kerätty aineistoa ja liitetty se strategiasta julkaistuun teoriakirjalli-

suuteen. Haastateltavina on ollut kohdeyrityksen esihenkilöt.

Haastatteluiden jälkeen tehdyn analyysin ja löydösten perusteella kuvataan koh-

deyrityksen strategian implementointia ja yleisemmin yrityksen strategiaa. Tutki-

muksessa havaitaan, että kohdeyrityksessä toimitaan nykyisen strategian mukai-

sesti ja esihenkilöillä on hyvä käsitys mitä strategisilla tavoitteilla pyritään saavut-

tamaan. Implementoinnin tehostamiseksi kohdeyrityksessä on kehitettävä strate-

giaprosessia ja lisättävä strategiatyössä vuorovaikutuksellista toimintaa, jolla lisä-

tään yrityksen yhteistä näkemystä laaditun strategian päämääristä. Tutkimus antaa

suosituksia strategiatyökalujen käytöstä, joilla voidaan tehostaa strategian muutta-

mista arjen päivittäiseksi tekemiseksi.
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1 JOHDANTO

Strategia on yksi tutkituimmista teemoista tieteessä, mutta runsaasta tutkimuksesta huolimatta

strategia -käsite on yksi monimutkaisimmista käsitteistä tulkita. Tulkinnan monimutkaisuus ja

haastavuus perustuvat yleisesti strategiaan liittyvistä lähestymisnäkökulmista, jotka ovat stra-

tegiaa tulkitsevan henkilön subjektiivinen käsitys siitä, kuinka strategiaa tulisi tarkastella.

”Strategia-käsitettä ei valitettavasti voida määrittää yksiselitteisesti, koska strategiaa voidaan

lähestyä useasta näkökulmasta ja usealta tarkastelujaksolta. Vielä ongelmallisempi on adjek-

tiivi strateginen. Yllättäen näitäkin vaikeammaksi käsitteeksi on muodostunut johtaminen,

joka yleensä yhdistetään ihmisten johtamiseen.” (Kamensky, 2015, 13).

 ”Strateginen johtaminen kuulostaa jo termin tasolla monimutkaiselta. Vielä monimutkaisem-

maksi teema muuttuu alan kirjallisuutta lukiessa.” (Vuorinen, 2013, 11).

Whittington (2001) kuvailee omassa strategiateeman tutkimuksessa, että tutkimus ei tarjoa eikä

rauhoita lukijaa sulavan yksimielisellä näkemyksellä. Strategiaa käsitellään asianmukaisesti

sellaisena käytäntönä kuin se on – kiistanalaisena ja epätäydellisenä (Whittington, 2001).

Strategia on käyttötarkoituksesta riippumatta suunnitelma, joka laaditaan suunnitelman käyttä-

jän menestymistä varten. Hyvä suunnitelma on huolellisesti tehty ja siinä on selkeät tavoitteet,

jotka ovat suunnitelman käyttäjälle eli toteuttajalle helposti ymmärrettävissä ja yksiselitteisesti

toteutettavissa. Hyvää suunnitelmaa seuraa hyvin suunniteltu implementointi eli strategian jal-

kauttaminen organisaation päivittäiseksi tekemiseksi. Strategiaa ja sen onnistunutta jalkautu-

mista voidaan kuvailla yrityksen kerronnalliseksi tarinaksi, jota yritys elää päivittäin. Tarinaa

eletään ihmisten organisaatioissa, jolloin tarina tarvitsee yhteisen näkemyksen ja tulkintatavan,

että kaikki kokevat sen omakseen ja haluaa kertoa sitä menestystarinana eteenpäin.

Tämä tutkimus tarkastelee, kuinka laadittu strategiaa implementoidaan kohdeyrityksen päivit-

täiseksi arjen tekemiseksi ja kuinka strategiaprosessi on yrityksessä tähän mennessä tehty ja

kuinka se koetaan esihenkilöiden osalta. Yleisesti strategia koetaan käsitteistönä hankalaksi ja
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monesti strategiaprosessikin on monitulkintainen ja edelleen strategian implementointia pide-

tään yleisesti haastavimpana osuutena strategiaprosessissa. Pyrkimykseni on selvittää ja kuvata

parhaalla tavalla kohdeyrityksen strategian implementointia ja tehdä löydöksiä, joiden avulla

kohdeyritys voi kehittää laaditun strategian implementointia tehokkaammaksi.

1.1 Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen laajempi kokonaisuus ja aihepiiri liittyvät strategiaan, yritysstrategiaan ja yhtiö-

tason strategiaprosessiin sekä strategian johtamiseen – strategian implementoinnin kautta.  Si-

pilän (2014, 27) mukaan, strategiatutkimuksessa ei ole yhtä ainoaa tapaa lähestyä aihetta. Tässä

tutkimuksessa ajattelun pohjaksi asetetaan hypoteesi, että strategiatutkimus voidaan määritellä

karkeasti kahdella tavalla, strategian sisältötutkimuksena ja strategian prosessitutkimuksena.

Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti strategian prosessitutkimukseen ja tarkemmin

sen implementointivaiheeseen.

Strategian implementointia on haasteellista tutkia ja selittää irrallisena kontekstista eli itse stra-

tegiaprosessista. Siksi tutkimus ottaa kantaa laajemmin kohdeyrityksen strategiaprosessiin ja

strategian implementoijien eli esihenkilöiden käsitykseen strategiasta. Strategian implementoi-

jina tässä työssä tarkoitetaan yrityksen esihenkilöitä, koska tyypillisesti yrityksen esihenkilö- ja

johtotehtävissä olevat henkilöt käsitetään avainhenkilöiksi strategiaan liittyvissä tehtävissä.

Juuti et. Luoman mukaan (2009, 31) strategia on esisijaisesti juuri johtotehtävissä olevien työtä

– ei ainoa työ, mutta yksi tärkeimmistä tehtävistä. Näissä tehtävissä toimivilla henkilöillä on

muodollista roolia ja sidonnaisuutta strategiaan ja vähintään sen toteuttamiseen.

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja kuvata kohdeyrityksen nykyisen strategian implemen-

tointikeinot yrityksen strategiaprosessissa. Tutkimuksessa on tarkoitus analysoida kohdeyrityk-

sen laaditun strategian vaikuttavuutta ja kuinka strategia on muuttunut arjen päivittäiseksi te-

kemiseksi, eli toisin sanoen implementoitu käytäntöön. Tutkimuksen keskiössä on itse tutki-

musongelma: Miten yrityksen strategia jalkautetaan toimivasti ja tehokkaasti käytäntöön?  Tut-
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kimusongelma itsessään toimii tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä. Tutkimuksen tavoit-

teena ottaa myös kantaa ja esittää konkreettisia implementointityökaluja ja -metodeja, joilla

kohdeyritys voi tehostaa strategian implementointia nykyisessä tilanteessa ja mahdollisesti tu-

levaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa tutkimuksen edetessä vastaan tulleet muut löy-

dökset yrityksen strategiaprosessiin liittyen, joita yritys voi hyödyntää mahdollista jatkotutki-

musta varten. Alatavoitteena on lisätä strategian ymmärrystä organisaation esihenkilöiden kes-

kuudessa tutkimuksen tuloksilla.   Alatutkimuskysymykset ovat johdettu tutkimusongelmasta,

tutkimuskysymyksestä ja tavoitteista:

1) Millä tasolla yrityksen strategia tiedostetaan ja ymmärretään tällä hetkellä organisaation

johtamisessa?

2) Miten yrityksen esihenkilöt kokevat strategiaprosessin ja strategian implementoinnin

vaikuttavan heidän päivittäiseen tekemiseensä ja organisaatioon?

3) Millaisia kehitysideoita esihenkilöillä on yrityksen strategia prosessiin liittyen?

1.3 Tutkimuksen rakenne, käytetyt menetelmät ja rajaukset

Tutkimus etenee kappaleittain teoreettisen viitekehyksen luomisen kautta empiriaosuuteen,

josta edelleen työn tuloksien esittelyyn. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luomisessa ku-

vataan yleisesti liikeyrityksen strategiaa, strategiaprosessia ja tutkimuksen pääfokuksessa ole-

vaa strategian implementointia. Strategian implementoinnin osalta kuvataan implementointia

yleisesti, siihen liittyviä haasteita ja strategian implementointikeinoja.

Teoreettisen viitekehyksen luomisessa on käytetty mahdollisimman uusia ja laadullisia tieto-

lähteitä sekä mallinnettu muuta vastaavaa tutkimusta pyrkimyksenä tuottaa uutta tietoa kytket-

tynä työn empiriaosuuteen, kuten tutkimusta on tapana tehdä asetettujen vaatimusten mukai-

sesti (Vilkka, 2021, 29-32). Tutkimuksissa ja tutkittavassa asiassa on osoitettu muodostuvan

jonkinlaista säännönmukaisuutta, lakeja tai lainalaisuuksia, joilla voidaan selittää ja jäsentää

asiaa tai ilmiötä. Säännönmukaisuudet selittävät ja lisäävät asiaa koskevaa ymmärrystä ja näitä

säännönmukaisuuksia kutsutaan teorioiksi. Mallit ovat rakennekokonaisuuksia, joista käy ilmi,
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miten kokoisuuden osat ovat suhteessa toisiinsa ja tuovat esiin näiden osakokonaisuuksien omi-

naiset piirteet. Malleja käytetään teorian muodostamisen apuvälineinä tutkimuksessa (Hirsjärvi

et al., 2009, 132, 135–137).

Tutkimusmenetelminä on käytetty osallistuvaa havainnointia aikana, jolloin olen työskennellyt

kohdeyrityksessä sekä teemahaastatteluja, joissa on hyödynnetty puolistrukturoitua kysymys-

sarjaa haastattelurunkona. Haastatteluelementit, eli teemat ja kysymykset laadittiin aihepiiriin

liittyvästä aiemmasta tutkimustiedosta. Tutkimusmenetelmiin päädyttiin kokonaisharkinnan

jälkeen, jossa tilaajayrityksen organisaatiotutkimusta, strategian sisällöllistä tukimusta ja yri-

tyksen strategiaprosessitutkimusta ja aineiston keruuta varten, todettiin kvalitatiivisten haastat-

teluiden toimivan parhaiten, jotta saadaan esihenkilöiden näkemyksistä mahdollisimman kat-

tava ja objektiivinen tulkinta. Teemahaastatteluilla saadaan avoin keskustelu haastateltavan

kanssa aikaiseksi ja puolistrukturoidulla kysymyssarjalla voidaan tarvittaessa kysyä aiheesta

tarkemmin, jonka avulla tutkijan on mahdollista hankkia tavoittelemaansa tietoa. Haastatte-

luissa saadaan haastateltavien ajatukset ja mielipiteet selville ja saatua ainestoa voidaan käyttää,

analysoida ja tulkita syvällisemmin.

Tutkimuksen rajaukset tehtiin esihenkilöiden haastatteluiden ja muun empiirisen aineiston han-

kinnan jälkeen, jolloin todettiin implementoinnin tehostamisen tutkimiseksi tarpeen määritellä

tarkemmin yrityksen strategiaprosessia, strategiatyön lähtökohtia, strategisia työkaluja ja stra-

tegian johtamiskäytäntöjä. Strategiaprosessista rajattiin pois strategian määrittelyn ja suunnit-

telun vaihe sekä strategian toteutumisen seurantaan liittyvä tarkempi tutkimus, sillä kohdeyri-

tyksessä on strategian toteutumisen seurantaan tarkoitetut mittaristot tutkimuksen tekohetkellä

rakenteilla ja niitä kehitetään enemmän organisaation tarpeisiin. Strategiaelementtien mittaa-

miseen otetaan kuitenkin kantaa lyhyesti tutkimuksen tulosten esittelyosiossa, sillä ne liittyvät

yrityksille annettuihin suosituksiin strategiatyökaluista.
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2 STRATEGIAN MÄÄRITELMÄ JA STRATEGIATYÖ

Ennen strategian implementoinnin, eli jalkautuksen ja toteutuksen käsittelyä on hyvä tarkastella

strategiaa prosessina ja selventää millaisia tekijöitä strategiaprosessiin ja -työhön liittyy. Myös

strategian käsitteellistäminen on yksi keino saada ajatusta johdateltua strategiaprosessiin ja stra-

tegiatyöhön. Tässä luvussa määritellään strategia lyhyesti, kuvataan strategiatyötä ja millaisia

elementtejä strategiatyöhön tulisi sisällyttää.

2.1 Strategian määritelmä ja merkitys liikeyritykselle

Strategiaa on käsitteenä tutkittu paljon, jonka seurauksena sanalle strategia on syntynyt run-

saasti erilaisia määritelmiä. Strategiatutkimuksessa tuodaan esiin usein strategia-sanan etymo-

loginen tausta muinaisista kreikan kielen sanoista ylipäällikkö (strategos) ja ylipäällikkyys

(strategia), jolloin sana vahvasti kytketään sodankäynnintaitoon sekä 1800-luvulla vaikutta-

neen preussilaisen kenraalin ja sotateoreetikon Carl von Clausewitsin määritelmään, että stra-

tegia on oppi, jossa taisteluja käytetään sodan päämäärien hyväksi (Kerttunen, 2007). Strategiaa

on osin hankala määritellä ja sillä on monimuotoisia käyttötarkoituksia, mutta strategia on ki-

teytetysti suunnitelma, ajatus, keinovalikoima ja käytäntö, jolla organisaatio tavoittelee johde-

tusti menestystä.

Strategialla tarkoituksena on olla menestystarina, joka luodaan organisaatiolle elettäväksi ja sen

tarkoitus on herättää, aktivoida, motivoida ja luoda kiinnostusta. Åhmanin & Runolan (2006)

mukaan, strategia on tarina. Jos strategia, eli tarina, ei herätä organisaatiossa kiinnostusta, ei

sitä myöskään saada toteutettua eli implementoitua päivittäiseksi tekemiseksi ja tällöin strategia

ei tule onnistumaan (Åhman & Runola, 2006, 11). Strategiatarina määrittää organisaation elä-

mäntehtävän sekä vision, mission ja arvojen kokonaisuutena, joka on perusedellytys organisaa-

tion olemassaolon perusteluksi ja kuvaamiseksi (Kamensky, 2015, 32–38). Oli sitten strategia

laadittu sodankäynnin taitamiseen liittyvälle organisaatiolle tai liiketoiminnassa olevalle, on

fundamentaalinen ajatus ja strategian päämäärä molemmissa sama – organisaation menestys.
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Kamenskyn (2015, 23) liikeyrityksen strategiamääritelmän mukaan strategian avulla yritys hal-

litsee ulkoisia ja sisäisiä vaikutteita ja tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita ta-

valla, joka mahdollistaa yritykselle saavuttaa asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittymis-

tavoitteet. Yrityksen tavoite on näin ollen sovittaa yhteen toimintaympäristön vaatimukset ja

toivomukset sekä oma toiminta. Sovittaminen tehdään yrityksen hallussa olevilla resursseilla ja

osaamisella. Hyvän liiketoimintajohtamisen kolmikantaperiaatteen mukaisesti organisaatiota

tulee ajatella teknis-taloudellis-sosiaalisena järjestelmänä, jossa on osattava johtaa teknologiaa,

taloutta ja ihmisiä (Kamensky, 2015, 105).

Strategian avulla liikeyritykset ja organisaatiot yleensä suunnittelevat tulevaisuuttaan ja kehit-

tävät sen mukaisesti toimintaansa. Tämä suunniteltu ja toteutettu tavoitteellinen toiminta luo ja

mahdollistaa yrityksen menestyksen.

2.1.1 Strategiatyöskentelyn näkökulmat ja omistajuusmallit

Strategian merkityksen voidaan katsoa olevan kiistaton, mutta se aiheuttaa ristiriitaisuuksia sen

tulkitsijoissa. Strategiaa voidaan lähestyä monesta näkökulmasta ja sitä tulee tarkastella mo-

nelta tasolta. Konteksti eli strategian toimintaympäristö, asiayhteys ja tilanne vaihtelevat (Ka-

mensky, 2015, 15). Yrityksessä saatetaan tulkita strategisia tavoitteita eri tavoin riippuen mistä

näkökulmasta sitä tarkastellaan.

Yhden näkökulman sijaan strategiaa voidaan lähestyä neljästä näkökulmasta. Näkökulmat ovat

klassinen-, evolutionaarinen-, prosessi- ja systeeminäkökulma, jotka eroavat toisistaan periaat-

teellisesti kahden ulottuvuuden suhteen: strategian tuottamat tulokset (outcomes) ja prosessit,

kuinka strategian tulokset on tehty (Whittington 2001, 2). Klassisessa lähestymisessä ensisijai-

nen tavoite liiketoiminnalle on tehdä tulosta, johon kytketään rationaalista ja suunnitelmallista

johtamista (leadership). Evoluutionaarisessa lähestymisessä, markkinoiden ei katsota olevan

riittävän ennustettavissa, jotta liiketoimintaa olisi järkevää suunnitella liiaksi. Tärkeämpänä pi-

detään yrityksen kykyä reagoida nopeisiin strategisiin muutoksiin ja adaptoitumista markkinoi-

den olosuhteisiin. Prosessilähestymisessä pitkän aikavälin suunnitelmallisuus on merkityksel-

lisessä roolissa, mutta tärkeämpänä koetaan innovatiivinen muuntautuminen ja toiminnan ke-

hittäminen markkinoiden mukaisesti. Tuottovaatimukset saattavat perustua muuhunkin kuin
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pelkkään taloudellisen hyödyn lisäämiseen. Systeemilähestymisessä noudatellaan johtamisen

osalta samoja piirteitä kuin klassisessa lähestymisessä, mutta verrattaessa evolutionaariseen ja

prosessilähestymiseen, organisaation katsotaan pystyvän toimimaan aikaperspektiivissä eteen-

päin suuntautuneemmin. Liiketoiminta on suunnitelmallisemmin johdettua ja pidemmän aika-

välin osalta tavoitteellisempaa, jossa on huomioitu myös sosiaaliset tavoitteet ja kontekstit.

(Whittington, 2001, 11–39). Systeeminen ajattelu on neljästä näkökulmasta modernein.

Kuvassa 1 on esitetty strategiset näkökulmat ydintarkoituksineen ja näkökulmien suhde mai-

nittuihin ulottuvuuksiin. Lisäksi kuvassa 1 on havainnollistettu hallitsevat johtamismallit ja

strategian tarkoitus erilaisissa yhtiömalleissa. Horisontaalisella akselilla on johto, jossa täysin

ammattimainen (professional) tarkoittaa, että yritykseen on palkattu johto niin kutsutuista am-

mattijohtajista, jotka ovat tyypillisiä esimerkiksi suurissa julkisissa osakeyhtiöissä. Tällaisissa

yhtiöissä omistajuus on hajautunut yksityissijoittajille, instituutioille, kuten eläkerahastoille,

pankeille ja vakuutusyhtiöille. Toisessa päässä akselia johto on täysin henkilökohtainen (per-

sonal). Tällaisissa yhtiömalleissa, kuten perheyrityksissä johto on palkattu henkilökohtaisiin

kontakteihin perustuen. Yrittäjävetoisissa yhtiöissä johdossa toimii usein yrittäjä itse. (Johnson

et al., 2015, 82–83).

Kuva 1. Neljä näkökulmaa strategiatyöhön, strategian tarkoitus ja omistajuusmallit mukaillen

(Whittington, 2001, 10, 120; Johnson et al., 2015, 82)
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Strategian käyttötarkoitusta ja strategiatyön viitekehyksen valintaan sekä strategiatyökalujen

lopulliseen valintaan vaikuttaa strategian lähestymisnäkökulma sekä haluttu lopputulos eli tar-

koitus, johon strategialla pyritään ja mihin sitä käytetään (Vuorinen, 2013, 15–20). Merkittä-

vässä roolissa strategianäkökulmien valintaan on, millainen johto yrityksessä työskentelee ja

mikä on johtajan henkilökohtainen suhde yritykseen. Lisäksi yrityksen hallituksen, operatiivi-

sen johdon ja linjaorganisaation esimiesten välisissä intresseissä ja tavoitteissa voi olla erilaisia

näkemyksiä siitä, mitä yrityksen tulisi todellisuudessa strategialla hakea (Johnson et al., 2015,

82–88). Eriävät näkemykset voivat johtaa liian erilaisiin tulkintoihin strategian tavoitteista tai

pyrkimystavoista. Tämän vuoksi strategianäkökulmaa on hyvä työstää laajemmin organisaa-

tiossa, jotta tulkintaerot eivät haittaa strategian jalkautusta ja muuta vuorovaikutusta (Salminen,

2008, 149–162).

2.1.2 Strategiatyön viitekehys

Strategiatyöskentelyssä monesti käytetään varsin samankaltaisia peruselementtejä strategia-

opista riippumatta. Yrityksen on luotava strategiatyölleen viitekehys, jolla se voi mallintaa

mahdollisimman yksiselitteisesti yrityksen strategiaprosessia, lisätä strategian tietoisuutta ja

tärkeämpänä strategian ymmärrystä. Osaltaan edellä mainituin keinoin yritys voi vähentää ja

lieventää strategian implementoinnin eli toteutuksen haasteita ja esteitä. Kamenskyn (2015)

mukaan, strategiatyön haasteet voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan, joissa organisaation on:

1) Ymmärrettävä mitkä ovat strategian keskeiset elementit ja löydettävä elementteihin liit-

tyviin kysymyksiin oikeat vastaukset.

2) Pystyttävä luomaan yhteinen käsitys ja näkemys näistä keskeisistä elementeistä.

3) Pystyttävä toimimaan valitsemiensa suuntaviivojen ja toimenpiteiden mukaisesti.

Näihin haasteisiin vastatakseen yrityksen on valittava itselleen sopiva strateginen johtamisjär-

jestelmä, strategimalli tai -alusta, joilla voidaan kuvata ja käsitellä sekä ilmaista selkeästi, yri-

tyksen strategiatyöskentelyyn liittyvät osakokonaisuudet ja tekijät. (Kamensky, 2015, 30). Eräs

tehokas keino kuvata yrityksen strategiatyöskentelyä ja indikoida strategiatyössä käytettävät

työkalut, on strategisen arkkitehtuurin viitekehys. Strategisen arkkitehtuurin malli on kuvattuna

kuvassa 2.
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Kuva 2. Yrityksen strateginen arkkitehtuuri mukaillen (Kamensky, 2015, 31)

Strategisessa arkkitehtuurissa kuvataan ja määritellään oleelliset elementit, joita yrityksen stra-

tegiaprosessissa käytetään. Kaikki elementit eivät suoranaisesti liity strategiaan, mutta niitä tar-

vitaan strategian kuvaamisessa ja käsittelyssä (Kamensky, 2015, 30). Visio, toiminta-ajatus ja

arvot käsitetään missiona eli elämäntehtävänä. Elämäntehtävä sekä strategiset tavoitteet ovat

keskeisiä asioita strategiassa, mutta ei suoranaisesti strategian ydinajattelussa, jolloin ne hel-

posti syrjäyttävät itse strategiatyön. Strategiatyön keskeisessä roolissa on hyvin laaditun suun-

nitelman toteutus. Ilman hyvin laadittua diagnoosia, ohjaavia suuntaviivoja ja konkreettisia toi-

menpiteitä elämäntehtävän ja strategisten tavoitteiden katsotaan useimmiten olevan toiveajat-

telua ja katteetonta positiivista ajattelua. (Kamensky, 2015, 33).

Kuvassa 2. on merkitty punaisella katkoviivalla diagnoosiosuus ja tavoiteasetanta, jonka tehtä-

vänä on tehdä tärkeä yhteenveto siitä, mitkä ovat yrityksen bisnekset ja toimialat, näiden me-

nestystekijät ja mikä on yrityksen asemoituminen muihin toimijoihin. Vihreällä on merkitty
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keskeiset suuntaviivat eli liiketoiminta- ja ryhmätason strategiat. Keltaisella on indikoitu yhte-

näiset toimenpiteet eli strategiset toimenpideohjelmat. Punainen, vihreä ja keltainen yhdessä ja

huolellisesti laadittuna, luo perustan tehokkaalle strategian implementoinnille yrityksessä.

2.2 Strategiaprosessi

Organisaation strategiaprosessiin eli strategiatyöhön kuuluu tavallisesti viisi työvaihetta, jos

ajatellaan strategiatyön ja strategisen johtamisen olevan lineaarinen prosessi (Vuorinen, 2013,

39–41). Strategiaprosessi todellisuudessa on kuitenkin monimutkaisempi kokonaisuus, jota Ka-

mensky (2015, 14) kuvaa menestyksen timantti -käsitteellä, jossa strategia, johtaminen, osaa-

minen ja vuorovaikutus muodostavat hierarkkisen ja keskinäisiä riippuvuussuhteita käsittävän

verkoston. Edelleen Vuorinen (2013, 41) toteaa, että on hedelmällisempää ajatella strategiaa

kokonaisuutena, jossa on tiettyjä vaiheita, mutta vaiheet eivät seuraa toisiaan missään kronolo-

gisessa järjestyksessä. Johnson et al. (2015, 10), eivät näkemyksessään myöskään poikkea

aiemmista näkemyksistä strategian luonteesta dynaamisen ja kolmikantaisen strategian kuvaa-

misesta kehikkona, jossa strategia keskustelee eri vaiheiden kanssa useimmin vaihtelevassa jär-

jestyksessä. Tässä tutkimuksessa pyritään yksinkertaistamaan strategiaprosessia enemmän al-

kutekijöihin, jolloin kuvaaminen yksinkertaistettuna lineaarisena prosessina toimii parhaiten.

Vuorinen (2013, 42) toteaa kontekstissa, kun yritys aloittaa puhtaalta pöydältä on loogisinta

ottaa vaiheet työn alle numerojärjestyksessä.

Viisi työvaihetta käydään jokaisessa organisaatiossa läpi, mutta liiketoimintaympäristöllä ja or-

ganisaation tehtävällä on saneleva rooli siitä, mitkä työvaiheista on tärkeimpiä. Vaikka strate-

giatyövaiheet läpikäytäisiin lineaarisesti ja vaihe vaiheelta, tulee tarvittaessa eri työvaiheisiin

palata aina tarvittaessa. Lisäksi on arvioitava strategian käyttötarkoitusta ja ideana on ymmärtää

strategiaprosessi kokonaisuutena ja tarvittaessa olla vaiheiden käsittelyn suhteen joustava.

(Vuorinen, 2013, 39–41; Lindroos et. Lohivesi, 2010, 30–31).  Strategiaprosessin vaiheet ovat

esitettyinä kuvassa 3 ja se kattaa strategiatyön olennaisimmat aihealueet.
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Kuva 3. Strategiaprosessin keskeiset työvaiheet (mukaillen Lindroos et. Lohivesi, 2010, 29)

Aihealueet ja vaiheet ovat: 1) Strategisten tietojen keruun ja analysointi 2) Strategian määrittely

3) Strategisten projektien suunnittelu 4) Toteutus 5) Seuranta, arviointi ja päivitys (Lindroos et.

Lohivesi, 2010, 29). Näistä voidaan karkeasti kuvata vaiheiden 1–3 olevan strategiatyön suun-

nitteluosuutta ja 4–5 olevan strategian implementointiosuutta, kun lineaarinen prosessi jaetaan

karkeasti kahtia (Vuorinen, 2013, 39).

Lindroos et. Lohiveden (2010, 29–51) mukaan, vaiheessa 1) määritellään toimintaympäristöä

koskevat analyysit, kuten oman liiketoiminnan kannalta oleelliset muutokset, sidosryhmien tar-

peiden ja odotuksien muutokset, sisäisen toiminnan tilaa sekä markkinoiden ja kilpailuaseman

kehitystä. Vaiheessa 2) määritellään yritykselle sen visio, missio, arvot toiminnan määrittele-

miseksi ja peruslinjauksia varten, jota voidaan kuvata myös yrityksen perustehtäväksi ja Ka-

menskyn (2015, 34) mukaan yrityksen elämäntehtäväksi. Oleellista on luoda yrityksessä yhtei-

nen näkemys ja tahtotila siitä, mitä tällä tehtävällä tavoitellaan ja millaiseksi yritys haluaa tulla.

Tässä kohtaa määritellään konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka ovat sidottu ajal-

lisesti oikein. Tavoitteet tulee jakaa myös osatavoitteisiin, joilla mitataan kokonaistavoitteen

toteutumisen tilaa ja Kamenskyn (2015) mukaan, edellä mainitulla tavalla yrityksessä sovitaan

yhteiset ja keskeiset suuntaviivat. Vaiheessa 3) edelleen aiemmista tavoitteista ja osatavoitteista
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laaditaan strategisia projekteja, kuten Kamensky (2015) määrittää, päätetään yhtenäisistä toi-

menpiteistä. Vaihe 4) eli strategian toteutus, on käytäntöön konkretisoituvia toimenpiteitä. Toi-

menpiteiden toteutus on strategiatyön näkyvin, työläin ja eniten resursseja sekä johtamista vaa-

tiva osuus. Vaiheessa 5) mitataan kuinka vaihe 4) onnistuu ja sen pohjalta tehdään tarvittavat

johtopäätökset ja ratkaisut ja edelleen palataan vaiheeseen 1), tavoitteena parantaa koko pro-

sessia.

Yleisesti prosessin eri työvaiheissa käytetään erilaisia strategiatyökaluja, mutta strategiaproses-

sin kokonaisuuden hahmottamiseksi kannattaa valita organisaation tavoitteisiin ja päämääriin

sopivimmat, joilla strategian johtamista eli implementointia on tehokkainta tehdä (Vuorinen,

2013, 46–47).

2.3 Strategiatyökalut strategiatyön johtamisessa

Hyvään strategiseen toteutukseen tähtäävä suunnitelma, vaatii ymmärrettävän strategisen viite-

kehyksen ja johdonmukaisen strategiatyön vaiheistuksen. Loogisen strategiakokonaisuuden

hallintaan yrityksen on hyvä valita käyttöönsä sopivimmat strategiatyökalut, jotka toimivat yri-

tyksen strategianäkökulmaan ja omistajuusmalliin, sekä strategian tarkoitusperiin parhaalla ta-

valla. Tarkoitus näillä työkaluilla on toimia apuvälineinä strategiaprosessissa eli diagnoo-

siosuudessa ja tavoitteiden asetannassa ja tämän tutkimuksen kannalta oleellisimmassa eli stra-

tegian implementoinnissa.

Tässä kappaleessa kuvataan yleisimpiä työkaluja ja rajataan tarkastelu tarkemmin sellaisiin työ-

kaluihin, joita kohdeyritys voisi harkita omaan strategiatyöhön implementoinnin tehosta-

miseksi. Tarkempaan tarkasteltuun otettujen työkalujen valintaan on vaikuttanut kohdeyrityk-

sen esihenkilöiden haastatteluissa esiin tulleet näkemykset tarpeesta havainnollistettavien,

muokattavissa olevien ja esitysasultaan helppolukuisten eli visuaalisten työkalujen käytöstä.

Kuvassa 4. on esitetty Vuorisen (2013) strategiakirjassa määrittelemät 20 työkalua. Oikein va-

littuja työkaluja sovelletaan, jotta yritys pystyisi näkemään paremmin, valitsemaan viisaammin

ja toimimaan tehokkaammin ainakin unelmatilanteessa (Vuorinen, 2013, 35–36). Kuvan 4. työ-

kalut on jaoteltu nelikenttään sen mukaisesti mikä on yrityksen strategiatyön fokuksessa (pys-

tyakseli) ja mitä strategiatyöllä tavoitellaan (vaaka-akseli). Tavoitteet voivat liittyä yrityksen
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ulkoisiin tai sisäisiin tekijöihin ja tarpeisiin. Sisäisissä ovat resurssien kehittäminen ja tehok-

kuuden parantaminen. Ulkoisessa uuden luominen ja asemointi.

Yrityksen siis tulee valita tilanteeseen ja tarpeeseen sopivimmat strategiatyökalut. Juutin ja

Luoman (2009, 92–96) mukaan, käyttöön vaikuttavia tekijöitä on mm. strateginen ajattelunäkö-

kulma ja yrityksen konservatiivisuuden aste työkalujen käytön osalta, jolloin esimerkiksi

SWOT on tuttu ja turvallinen. Yrityksen lähtökohtien ollessa organisaation suorituskyvyn op-

timointiin tähtäävää tehokkuuden kentässä olevat työkalut ovat hyödyllisiä. Toisaalta kilpailul-

lisilla markkinoilla yrityksen suotuisan paikan selvittäminen tapahtuu asemointityökaluilla.

Yrittäjämäinen kasvuhakuisuus ja toimialan uudistaminen tapahtuvat uuden luomiseen tarkoi-

tetuilla työkaluilla. (Juuti et. Luoma, 2009, 96–100).

Kuva 4. Strategisen johtamisen tavoitteita ja työkaluja (mukaillen Vuorinen, 2013, 33; Juuti et. Luoma,

2009, 99)



16

2.4 Valittujen strategiatyökalujen esittely

Kappaleessa esitellään pääpiirteisesti diagnoosityökaluina PESTEL-analyysi ja Laadukas

SWOT, joka tunnetaan myös TOWS-matriisina. Implementoinnin apuvälineeksi tarkoitettu ta-

sapainotettu tuloskortti eli Balanced Scorecard sekä The Business Model Canvas uusien liike-

toimintamallien ja strategisten vaihtoehtojen kartoittamista ja kuvaamista varten.

PESTEL-analyysi tarkastelee organisaatioon vaikuttavia keskeisiä muutosvoimia, tarkastellen

toimintaympäristön poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia, ekologisia ja lainsäädän-

nöllisiä vaikutuksia. Analyysin tarkoituksena ei ole listata ja kuvata kaikkia mahdollisuuksia

kaikissa kategorioissa, koska kaikkia löydöksiä ei voida viedä käytäntöön. Oleellista on löytää

yritykseen eniten vaikuttavat tekijät nykytilanteessa, kuin myös ne tekijät, jotka voivat nousta

merkittäviksi vaikutteiksi tulevaisuudessa yrityksen toiminnan näkökulmasta. Analyysin tuot-

tamat keskeisimmät löydökset on tarkoitus hyödyntää strategiatyössä myös tulevaisuutta luo-

taavalla perspektiivillä. Yksinään PESTELin tuomat löydökset ja esiintuomat muutosvoimat

eivät hyödytä ja siksi on suositeltavaa käyttää myös muita analyysejä kuten, viiden kilpailuvoi-

man mallia, jolla voidaan analysoida toimialan kilpailutilannetta.  (Vuorinen, 2013, 220–221).

Vaikka PESTEL-analyysi saattaa kuulostaa varsin korkealentoiselta pk-yrityksen tarpeisiin,

koska esimerkiksi poliittisella, ekonomisella ja lainsäädännöllisellä alueella tapahtuvat muu-

tokset, jotka vaikuttavat muun muassa verotukseen saattavat tuntua kaukaisilta yrityksen päi-

vittäiseen ja operatiiviseen toimintaan rinnastettuna. Vuorinen (2013, 221) kiteyttää tällaisen

tilanteen ja mainitsee hallituksen päätöksen kotitalousvähennyksen lanseeraamisesta, joka loi

lähes tyhjästä uuden toimialan ja kotisiivouksen. PESTEL-analyysin viitekehys elementteineen

on tarkemmin kuvattu liitteessä 4. PESTELin löydökset ovat oleellinen osa SWOT-analyysin

sisältöä.

Laadukas SWOT eli TOWS-matriisi on laajennettu versio SWOT analyysistä. Meristön et.

al. (2007, 10) määritelmän mukaan, SWOT-analyysi määrittelee yrityksen ja toimintaympäris-

tön muutostekijöiden roolin. Tavoitteena on löytää yrityksen sisäiset vahvuudet (Strenghts) ja

heikkoudet (Weaknesses) sekä ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Edel-

leen SWOT-analyysiä jatketaan tulevaisuuteen suuntautuneella TOWS:illa, jossa painotetaan
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toimintaympäristön muutosten ja ulkoisten tekijöiden eli uhkien ja mahdollisuuksien merki-

tystä. Ulkoisia tekijöitä arvioidaan suhteessa yrityksen sisäisiin tekijöihin eli heikkouksiin ja

vahvuuksiin. Tarkoituksena on edellä mainittuja tekijöitä poistamalla ja/tai kehittämällä saada

yritys kykeneväksi tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyk-

sellistä liiketoimintaa. TOWS-matriisilla voidaan kuvata strategisia toimintavaihtoehtoja ja

määritellä neljä erilaista toimintastrategiaa. Toimintastrategioita ovat yhdistelmiä SWOTin ne-

likentistä seuraavilla tavoilla, jotka ovat Meristön et al. (2007, 18–19) määrittelyn mukaisesti:

• Maxi-maxi (Streghts & Opportunities). Yhdistelmä kuvaa organisaation vah-

vuuksia ja mahdollisuuksia. Tämä on suosikkitilanne, sillä siinä organisaatio

pystyy käyttämään hyväkseen ympäristön mahdollisuudet sisäisten vahvuuk-

siensa avulla. Tämän tilanteen vallitessa organisaatio voi valita hyökkäävän stra-

tegian.

• Maxi-mini (Strenghts & Threaths). Tämä kuvaa organisaation vahvuuksia

suhteessa uhkiin. Organisaatio voi käyttää vahvuutensa uhkista selviytymiseen.

Uhkiin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti, sillä erityisesti vahvalta yritykseltä

saattaa jäädä huomaamatta jokin merkittäväkin uhka.

• Mini-maxi (Weaknesses & Opportunities). Yhdistelmä näyttää organisaation

heikkoudet ja mahdollisuudet. Jos yritys ei pysty voittamaan heikkouksiaan, se

ei kykene käyttämään ympäristön tuomia mahdollisuuksia hyväkseen.

• Mini-mini (Weaknesses & Threaths). Tämä yhdistelmä kuvaa organisaation

heikkouksia suhteessa vallitseviin ulkoisiin uhkiin. Tässä tilanteessa on otettava

käyttöön puolustusstrategia: miten minimoidaan organisaation sisäiset heikkou-

det ja vältetään ulkoiset uhat.

TOWS-matriisin viitekehys on kuvattuna tämän tutkimuksen liitteessä 5.

Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu tuloskortti on ensimmäisen kerran vuonna 1992

esitelty suorituksen mittausjärjestelmä. Tuloskortin tavoitteena on luoda yritysjohdolle työkalu,
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jolla voidaan mitata yrityksen taloudellista ja operatiivisista suorituskykyä ja ymmärtää niiden

kytkennät toisiinsa yksinkertaisella esitystavalla (Kaplan et. Norton, 1992, 71–72; Vuorinen,

2013, 51). Tasapainotettua tuloskorttia on jatkokehitetty lähestymistapojen osalta, jolla aute-

taan sen käyttäjiä tuottamaan lisäarvoa strategian toteuttamiseen (Kaplan et. Norton, 2009, 13).

Balanced Scorecardin viitekehys on kuvattu tämän tutkimuksen liitteessä 6.

Työkaluna BSC idea perustuu, että yrityksen perimmäinen tehtävä on parantaa omistaja-arvoa

ja strategia asetetaan yrityksen ohjauksen keskiöön kontrollin sijasta. Kontrollilla päädytään

tyypillisesti vain yrityksen prosessien osaoptimointiin ja kokonaisuuden hahmottamisen hei-

kentymiseen. Esimerkiksi liiketoiminnan kasvun ehtyessä keskitytään liiaksi vain kannattavuu-

teen ja kustannustehokkuuteen. (Kaplan et. Norton, 1992, 78–79; Lindroos et. Lohivesi, 2010,

184). Omistaja-arvon lisääminen BSC:lla toteutuu, kun strateginen tahtotila muutetaan opera-

tiiviseksi toiminnaksi periaatteella, ettei sellaista voida johtaa mitä ei voida mitata. Poiketen

laskentatoimen mittareista, jossa tapahtumat ilmenevät vasta jälkikäteen, BSC koetaan proak-

tiivisempana keinona havaita eri osa-alueiden kausaalisuhteita osa-alueiden välillä ja sisällä.

Esimerkiksi yrityksen huonontunut taloudellinen kannattavuus voi johtua heikentyneistä yri-

tyksen tuotantoprosesseista, jotka edelleen ovat vaikuttaneet työntekijöiden tyytyväisyyteen ja

heikentänyt työn laatua. Laskeneen laadun seurauksena, asiakastyytyväisyys laskee ja asiakkaat

hakevat ratkaisuja muualta, joka edelleen vaikuttavat negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen

ja liikevaihdon laskuun. (Vuorinen, 2013, 52).

Kaplan et. Norton (1992) mukaan, BSC:n viitekehyksessä on neljä näkökulmaa: 1) Taloudelli-

nen, 2) Asiakas, 3) Sisäiset prosessit ja 4) Oppiminen ja innovointi. Taloudellisessa näkökul-

massa otetaan kantaa tekijöihin, jotka vaikuttavat kasvuun ja kannattavuuteen. Kasvu ja kan-

nattavuus ovat seurausta onnistuneista valinnoista asiakasnäkökulmassa. Asiakasnäkökulmassa

kuvataan, mikä on yrityksen pääkilpailustrategia ja millaisilla kilpailustrategioilla ja kilpailute-

kijöillä on tarkoitus täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset, joilla lisätään yrityksen kasvua ja

kannattavuutta. Sisäisten prosessien näkökulmassa keskitytään yrityksen toimintaprosessien

kehittämiseen ja keskittämiseen sen osalta millaisia valintoja on tehty kilpailustrategioiden suh-

teen. Oppimisen ja kasvun (myös innovointi ja uudistuminen) näkökulmassa keskitytään rat-

kaisujen hakemiseen, jotta löydetään keinot varmistamaan prosessinäkökulman toimintapro-
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sessien ja kehityksen edellytykset eli ne ajurit, joilla ihmis-, tieto- ja osaamispääomia kehite-

tään. Viimeisin yleisesti koetaan haasteellisimmaksi näkökulmaksi, tavoitteiden, toimenpitei-

den ja mittaamisen osalta (Lindroos et. Lohivesi, 2010, 184–191).

Neljä näkökulmaa edelleen puretaan BSC:n hierarkian mukaisesti 1) strategisiksi tavoitteiksi,

2) kriittisiksi menestystekijöiksi, 3) menestystekijöitä mittaaviksi avainmittareiksi ja mittarei-

den tavoitteiden saavuttamiseen määritellyiksi 4) toimintasuunnitelmiksi. Edelleen näiden

edellä mainittujen näkökulmiin perustuvien neljän elementin tulee olla syy-seuraussuhteiltaan

selvästi todennettavia. Mittaristoista lopuksi todettakoon, että niiden tulee matemaattisten ja

kvalitatiivisten mittaristojen ohella olla niin sanottuja ajurimittareita, joihin yrityksen palveluk-

sessa olevat henkilöt voivat vaikuttaa suoraan omalla toiminnallaan. Johdolla edelleen ajurimit-

tareihin liitetyt seurantamittarit, joilla muutoksen suunta voidaan todeta. (Vuorinen, 2013, 52–

53).

The Business Model Canvas tai BMC on vuonna 2010 esitelty työkalu ja konsepti, jonka

tehtävänä on luoda yhteinen tapa (shared language) esittää ja kuvata sekä muotoilla liiketoi-

mintamalleja ja uusia strategisia vaihtoehtoja. Ilman yhteistä esitystapaa on haastavaa syste-

maattisesti tehdä päätelmiä ja innovoida strategisesti onnistuneella tavalla. BMC:ssa kuvataan

9 segmenttiä, jotka ovat kausaalisuhtein vaikutuksessa toisiinsa ja segmenttien tarkoituksena

on kuvata yrityksen tapa tuottaa lisäarvoa. Segmentit kattavat neljä liiketoiminnan ydinaluetta:

asiakkaat, tarjooma (offer), infrastruktuuri ja taloudellinen elinkelpoisuus (financial viability).

(Osterwalder et al., 2010, 18).  BMC:n viitekehys ja tarkemmat esittelyt yhdeksään segmenttiin

on kuvattu tämän tutkimuksen liitteessä 7.

2.5 Yksilön inhimillinen suhde strategiaan

Strategia on yritykselle tärkeä työkalu ja sitä voidaan pitää menestyksellisen liiketoiminnan

edellytyksenä. Yleisesti strategia kohdataan yrityksen päivittäisessä tekemisessä ja yrityksessä

työskentelevät henkilöt joutuvat sitä työhön liittyvissä valinnoissaan arvioimaan, kuten esimer-

kiksi päätöksiä ja valintoja tehdessään. Siksi strategiaan määritetään usein henkilökohtainen

suhde.
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Juutin ja Luoman (2009) mukaan, huomattava osuus yritysten avainhenkilöistä joutuvat mää-

rittämään henkilökohtaisen suhteensa strategiaan. Johtavassa asemassa olevien, kuten johtajien

ja esimiesten työhön liittyy oleellisesti strategiatyöskentely. Yksittäisen esimiehen suhdetta

voidaan tarkastella joko muodollisen roolin tai sitoutuneisuuden asteen näkökulmasta (Juuti et.

Luoma, 2009, 31). Kuvassa 5. on määritelty organisaation jäsenten tehtävään liittyvät roolit,

joita voidaan katsoa olevan viisi tasoa, joista alimmainen on rooli, jota ei yksikään organisaatio

toivo yhdellekään jäsenelleen.

Kuva 5. Strategiatyön roolit mukaillen (Juuti et. Luoma, 2009, 31)

Kamensky (2015) määrittelee samansuuntaisesti, että strategiatyössä on mukana laajasti koko

yrityksen henkilöstö ja henkilöt voidaan jaotella neljään ryhmään:

1) Osallistuvat strategiaprosessin kaikkiin vaiheisiin koko ajan.

2) Osallistuvat tiettyihin osiin strategiaprosessissa, esimerkiksi lähtöanalyysiin, ideointiin,

tavoiteasetantaan, välitarkasteluihin, strategian loppuarviointiin ja strategiseen valvon-

taan.

3) Osallistuvat strategiaan viestinnän ja koulutuksen kautta, mutta eivät varsinaisesti osal-

listu sen luomiseen tai uudistamiseen.

4) Eivät lainkaan osallistu, eivät tiedä tai ymmärrä yrityksen strategiaa.
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Yrityksen strategian kytkeminen ja integraatio operatiiviseen toimintaan tuottaa haasteita ja

vaikeuksia sen mukaan, missä ryhmässä henkilön katsotaan olevan tai mihin ryhmään henkilö

katsoo kuuluvansa. Suomessa on yrityksiä, joissa strateginen johtaminen on liian keskitettyä ja

strategiatyön laajemman osallistamisen katsotaan olevan liian kallista ja aikaa vievää. Strate-

giatyötä ei välttämättä koeta niin tärkeäksi, että kaikkien kannattaisi siihen panostaa. Kansalli-

sesti on hyvin pieniä organisaatiota, joissa strategia on joidenkin etuoikeus, mutta myös suuria

globaaleita toimijoita, joissa strategiaa tehdään ja viedään syvälle organisaatioon. (Kamensky,

2015, 92–93).

Edellytykset luodaan ja mahdollistetaan yrityksen strategian tehokkaaseen implementaatioon,

henkilöstöä osallistamalla ja tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia laajemmin organisaa-

tiossa, tämä sitouttaa strategian toteuttajat strategiaan.  Lisäksi menestyksellisen strategian im-

plementoinnin järjestämiseksi, tulisi jokaisen organisaation jäsenen itse huomata olevansa mer-

kittävässä roolissa kaikissa vaiheissa. Johdon tehtävänä on seurata ja kannustaa erilaisin palkit-

semiskeinoin (Salminen, 2008, 227–229).
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3 STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN KEINOT YRITYKSESSÄ

Tässä luvussa käsitellään strategian toteutusta, implementointia ja siihen liittyviä haasteita ja

keinoja. Yleisesti päämääriä tavoitellessa ihmisten organisaatiossa, tavoitteluun sisältyy inhi-

millistä tulkintaa ja sen mukaista toimintaa. Keinovalikoiman ohella kuvataan mahdollisia

haasteita joita, implementointiin liittyy ja miten haasteita voidaan poistaa tai lieventää. Rajauk-

sena käytetään yrityksen sisäisiä prosesseja ja edelleen fokusoidutaan johtamiseen, vuorovai-

kutukseen ja strategian visualisointiin.

3.1 Strategian implementointi

Ensisijaisesti strategian implementoinnissa on kyse johtamisesta. Johtamista voidaan pitää toi-

mintana, joka on päämäärätietoista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään saamaan ihmiset

toimimaan organisaation tahtotilan mukaisesti, tavoitteellisesti ja saavuttamaan organisaatiolle

asetetut tavoitteet sekä päämäärät – yksinkertaistaen johtaminen on muutoksen läpiviemistä ja

strategia ja muutos liittyvät erottamattomasti toisiinsa. (Puusa et al., 2014, 21–23; 111–114).

Salmisen (2008, 17–20) mukaan, implementoinnin rinnakkaistermeinä voidaan käyttää jalkaut-

taminen, maastouttaminen, sadettaminen ja strategian soljuttamista, mutta selväkielisin ilmaisu

on toteutus. Strategian implementoinnilla tarkoitetaan, organisaation sisäistä organisaationaa-

lista toimintaa, jolla laadittu strategia ja siihen liittyvät päätökset, muutetaan organisaation päi-

vittäiseksi toiminnaksi. Strategian toteuttaminen on monitahoinen ja haastava johtamistehtävä.

Strategian implementointia pidetään yhtenä haastavimpana osuutena strategiaprosessissa ja

strategisessa johtamisessa. Edelleen Kamensky (2015) ilmaisee, että strategiat toteutetaan ope-

raatioilla eli työtä tekemällä ja voidaan todeta, että operatiivinen johtaminen koskettaa organi-

saatiossa jokaista. (Kamensky, 2015, 92). Lindroosin ja Lohiveden (2010, 172–173) mukaan,

strategia toteutuu vasta kun se on onnistuneesti viety tiimi- ja yksilötasolla jokaisen henkilön

käytännön työhön ja edelleen asiakkaalle tuotetuksi hyödyksi. Strategiaprosessissa toteutus on

ratkaiseva vaihe, joka määrittää muuttuuko strategia käytännön toiminnaksi vai onko se jäänyt

vain hyväksi aikeeksi.
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Strategian implementoinnin epäonnistumisen syiksi Salminen (2008) listaa:

1) Strategia ei ole toteuttamiskelpoinen,

2) Strategista toteutusta ei ole suunniteltu kunnolla,

3) Johtamisresurssit eivät riitä strategian toteuttamiseen,

4) Strategiaa ei ole lanseerattu tehokkaasti,

5) Muutosenergia ei riitä muutoksen käynnistämiseen,

6) Strategia ei reagoi toimintaympäristön muutoksiin eikä hyödynnä tehokkaasti organi-

saation potentiaalia,

7) Implementointiprosessia ei johdeta loppuun saakka (Salminen, 2008, 18–19).

Epäonnistumisen ehkäisyyn ja strategian implementointikelpoisuuden takaamiseen, yrityksen

tulisi huolehtia riittävistä resursseista ja keinoista sekä hallituksen, toimitusjohtajan ja johto-

ryhmä sitoutuneisuudesta strategiaan. Myös muodostunut yrityskulttuuri ja kuinka kulttuuri

koetaan yrityksessä, vaikuttaa siihen kuinka toteuttamiskelpoinen strategia on. (Salminen,

2008, 40–51). Resurssien, keinojen, sitoutuneisuuden ja soveltuvan yrityskulttuurin luomiseen

Salminen (2008) on määritellyt seitsemän askeleen askel -mallin. Askelmalli on kuvattu ku-

vassa 6.

Kuva 6. Strategian toteutuksen ASKEL-malli mukaillen (Salminen, 2008, 24)
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Mallin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, onko strategia ylipäätään toteuttamiskelpoinen.

Toteuttamiskelpoisuus tarkoittaa eri asiaa kuin strategian markkinakelpoisuus tai onko strategia

laadittu oikein eli oikeiden mallien ja paradigmojen mukaisesti. Hyvään strategiseen suunnitel-

maan liittyy oleellisesti, että suunnittelu on tehty huomioiden strategian toteutuksen näkö-

kulma. Näkökulma ottaa kantaa siihen, että toteutusta varten on varattu riittävät resurssit. Toi-

sessa vaiheessa suunnitellaan itse toteutusta, jossa kuvataan kuinka implementointi ja muutos

aiotaan resursoida, suorittaa ja muuntaa operatiiviseksi toiminnaksi. (Salminen, 2008, 23).

Resursseilla tarkoitetaan kontekstissa kaikkia niitä ihmisiä ja asioita, joita yrityksellä on käy-

tössään. Kamensky (2015, 105-107) määrittelee asiaa teknis-taloudellis-sosiaalisena kokonai-

suutena, jossa johdetaan organisaatioarkkitehtuurikokonaisuutta eli kaikkea organisaatioon liit-

tyvää teknologiaa, taloutta ja ihmisiä. Strategiaprosessin kannalta kriittisimpinä resursseina Sal-

minen (2008, 34) esittää, organisaation henkisiä resursseja, kehityspotentiaalia, muutosresurs-

seja, luovaa voimaa, johtamis-, esimies- ja alaistaitoja, viestinnällisiä resursseja, fyysisiä- ja

taloudellisia resursseja, asiakaspalveluresursseja, verkostoja ja yhteistyökumppaneita sekä ajal-

lisia resursseja. Nämä edellä mainitut resurssit ovat juuri samaisia kuin esimerkiksi luvussa 2.4.

esitellyssä, Kaplan et. Nortonin (1992) Balanced Scorecardissa, jossa resurssit yhdistetään kau-

saalisuhtein neljään näkökulmaan ja näiden tavoitteisiin.

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisia teemoja ovat vaiheen kolme johtamisresurssien varmis-

taminen sekä vaiheen neljä strategian lanseeraus yrityksessä. Hallituksen tehtävä on aloittaa

strategiaprosessi, tukea ja haastaa johtoa sen laadinnassa sekä hyväksyä lopullinen strategia

sekä kriittisesti arvioida strategian toimivuutta. Toimitusjohtajalla on vastuu, että on itse sitou-

tunut strategiaan ja hänen tulee arvioida, kuinka yksityistasolle hallituksen osuus päätöksente-

ossa viedään. Monissa tapauksissa toimitusjohtajan riippumattomuus voi pakottaa hänet aloit-

tamaan strategiaprosessin, johon hän ei välttämättä ole itse sitoutunut. Toimitusjohtajan sitou-

tumattomuus löytyy yhtenä syynä strategioiden epäonnistumisissa. Johtoryhmää tulee hyödyn-

tää kaikissa vaiheissa ja strategisen keskustelun tulee olla vilkasta johtoryhmässä ennen strate-

gian implementointia. Johtoryhmä valmentaa toimitusjohtajaa strategiassa ja ryhmän tulisi

osallistua suunnitteluun, sillä sitoutuminen suunnitelma vaiheessa on edellytys tehokkaalle stra-

tegian toteutukselle. Johtamisen osalta on tärkeää, että yrityksen esihenkilöt ovat sitoutuneet

strategian implementointiin ja johdon on tarvittaessa reagoitava, jos keskijohdon toiminta ei tue
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strategian saavuttamista. (Salminen, 2008, 40–41). Oleellista on huolehtia, että strategian ta-

voiteasetannassa ja suunnittelussa on kuultu niitä henkilöitä, joiden odotetaan strategiaa myös

toteutettavan. Huomioitavaa on myös se, kuinka paljon yksi henkilö pystyy strategian edistä-

mään ja kuinka hyvin tämän henkilön tietoisuus ja osaaminen mahdollistavat strategian edistä-

mistä (Salminen, 2008, 63–68). Yrityksen huolehdittua riittävästä johtamisresurssista strategian

toteutusta varten olisi siis hyvä luoda mahdollisimman yksiselitteinen tapa visualisoida itse

strategia, jolla päämäärät voidaan esittää ja lanseerata näyttävästi.

3.2 Strategiaviestintä ja -vuorovaikutus

Viestinnälliset ja vuorovaikutukselliset vaatimukset kasvavat strategian implementoinnissa ja

tekevät siitä haastavampaa johdolle ja esihenkilöiden, kun strategiatyötä viedään syvemmälle

organisaatiossa. Esihenkilöiden tehtävä on kanavoida strategiaa päivittäin ja poistaa ennakko-

luuloja ja pelkoja, jolloin esihenkilöiden työtä tulee johtaa (Salminen, 2008, 105–107). Strate-

giaviestinnän ja -vuorovaikutuksen apuna toimivat erilaiset strategiset työkalut, joita on esitelty

tarkemmin kappaleessa 2.4. sekä erilaiset muut viestinnälliset keinot, jolla selvennetään ja yh-

denmukaistamaan strategian käsitys organisaatiossa. Strategian sisällöstä tulee viestiä perustel-

lusti, prosessin eteneminen ja vaiheet tulee kuvata sekä aikataulut luoda prosessiin ja vaiheisiin

liittyen. Lisäksi oikeat henkilöt tulee tehdä vastuullisiksi edellä mainittuihin tehtäviin. Organi-

saation jäsenten tulee ymmärtää oma ja muiden rooli strategiakokonaisuudessa eli kuka vastaa

mistäkin toimenpiteestä tai tehtävästä (Salminen, 2008, 145–146).

Strategia tulee lanseerata ja kommunikoida organisaation jäsenille mahdollisimman näyttävästi.

Viestin tulee tavoittaa kaikki ne organisaation jäsenet samanaikaisesti, joita strategia koskee.

Oikein valituilla viestintäkanavilla ja -keinoilla, viestinnän oikealla ajoituksella ja riittävällä

frekvenssillä sekä sisällön yksinkertaistamisella, viesti saadaan käsittämään strategian pääkoh-

tia ja ensivaiheessa tehostamaan implementointia. Huomioitava on, että tähän tarkoitukseen

kannattaa käyttää yrityksen strategiatyössä käytettäviä työkaluja, joilla yhdenmukaistetaan

viestiä ja rajataan pois väärinkäsityksiä. Strategiaviestinnässä ja lanseerauksessa viestit saatta-

vat vääristyä aina hieman, joka ruokkii epätietoisuutta, huhuja ja pelkoja (Salminen, 2008, 147).
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4 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI JA KESKUSTELUT

Tässä kappaleessa esitellään tutkimustuloksia ja analysoidaan niitä yhteenvetoa ja johtopäätök-

siä varten. Ensimmäisenä on esitelty itse kohdeyritys kappaleessa 4.1, jotta lukija saavuttaa

käsityksen millaisesta, elinkeinotoimijasta on kyse, eli yrityksen kokoon liittyviä tunnuslukuja

sekä millaisella toimialalla yritys toimii. Lisäksi lukijalle syntyy käsitys, miten yrityksessä on

järjestetty johtamiskäytännöt ja organisoiduttu toimintaa palvelevalla tavalla sekä kuvataan

kohdeyrityksen nykyinen strategiaprosessi. Kappaleessa 4.2. kuvataan kohdeyrityksen nykyiset

strategian implementointikeinot. Kappaleessa 4.3. kerrotaan tutkimushaastatteluiden järjeste-

lyistä ja toteutuksesta. Kappaleessa 4.4. käsitellään haastatteluiden tulokset. Kappaleessa 4.5.

tuloksia analysoidaan sekä keskustellaan tutkimuksessa aiemmin esitetyn teorian kanssa ja

muun asiaan kuuluvan teorian kanssa. Analysoinnin ja keskustelun jälkeen annetaan suosituk-

sia kohdeyritykselle kappaleessa 4.6.

4.1 Case yritys: Etelä-Suomen satamapalvelu Oy

Etelä-Suomen satamapalvelu Oy (ESSP Oy) on perustettu vuonna 2018 satama-alalla toimiva

yritys, joka on aloittanut liiketoimintansa 1.1.2019. ESSP Oy perustetiin vastaamaan 24.3.2019

voimaan tulleen EU:n satamapalveluasetuksen (EU 2017/352) vaatimuksiin ja tuomaan lä-

pinäkyvyyttä toiminnan järjestämiseen markkinoilla (Noroviita, 2018). ESSP Oy on Helsingin

Satama Oy:n kokonaan omistama yhtiö ja on Helsingin Satama -konsernin tytäryhtiö yhdessä

Loviisan Satama Oy:n kanssa (Helsingin Satama, 2021a). ESSP Oy:n päätoimiala on toimiala-

luokituksen (TOL2008) mukaisesti (52221) Satamat (YTJ, 2021). ESSP Oy tuottaa satamapal-

veluyhtiönä asiakkailleen satamatoimintoihin liittyviä palveluita B2B-myyntinä (business to

business) ja välillisesti kuluttaja-asiakkaille yritysasiakkainen palvelutilausten ja -sopimusten

mukaisesti. Satamapalveluita ovat mm. alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelut, maihinnoususilto-

jen operointi, merimieskuljetus, ajoneuvojen kenttäohjaus ja saatot, terminaali ja kenttäalueiden

puhtaanapito sekä muut satamankäyttäjän tarvitsemat alus-, matkustajaterminaali- sekä tavara-

satamapalvelut (Meronen, 2021b).
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Yrityksen ensimmäisten toimintavuosien 2019–2020 liikevaihto ja henkilöstömäärä on kuvattu

taulukossa 1. Taulukosta voidaan todeta liikevaihdon ja henkilöstömäärän vähentyneen aloitus-

vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Taulukko 1. Kohdeyrityksen liikevaihto ja henkilöstömäärä

Vuosi 2019 2020 Muutos-
%

Liikevaihto 3 572 000 € 2 684 000 € - 25%

Henkilöstömäärä vuoden
alussa 66 43 - 35%

Liikevaihto / Henkilö 54 121 € 62 418 € + 15%

Negatiivinen muutos liikevaihdossa vertailuvuosina 2019–2020 on johtunut mm. laivaliiken-

teen aluskäyntien määrän vähenemisestä matkustajalinjaliikenteessä – 22,4 % (Helsingin Sa-

tama Oy, 2021b) ja maaliskuussa 2020 toimialalle tulleesta kilpailijasta. Yleisemmin vuotta

2020 maailmanlaajuisesti on leimannut COVID-19 pandemia, joka yhdessä markkinoilla li-

sääntyneen kilpailun kanssa on tuonut hintapainetta ja haastanut yhtiötä kehittämään toiminta-

tapojaan voimakkaasti, lisäksi asiakkaan lisäämä automaatio alusten kiinnittämisessä ja irrotta-

misessa vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti vuonna 2021 (Meronen, 2021a). Vaik-

kakin automatisaatiota yleisesti ja tässä yhteydessä voidaan pitää positiivisena kehityskulkuna

toimialalle, on se paradoksaalinen haaste yritykselle ajatellen sen tämänhetkistä ydinliiketoi-

mintaa – alusten kiinnitystä ja irrotusta. Merosen (2021) mukaan, automaatio muokkaa toimia-

laa, mutta sen ei katsota korvaavan täydellisesti inhimillistä prosessia alusten kiinnittämisessä

ja irrottamisessa vielä pitkään aikaan (Meronen, 2021b). COVID-19 pandemian johdosta yritys

on joutunut käymään vuoden 2020 aikana kaksi yhteistoimintaneuvottelua ja lomauttamaan ti-

lapäisesti henkilöstöään ensimmäisten neuvotteluiden lopputuloksena keväällä ja syksyllä

2020. Edelleen automaation ja kilpailutilanteen vuoksi yritys on joutunut myös irtisanomaan

henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä syksyllä 2020 pidettyjen neuvotteluiden lop-

putuloksena.
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4.1.1 Kohdeyrityksen organisaatiorakenne ja johtamiskäytännöt

Vuoden 2021 alussa ja tutkimuksen teko hetkellä yrityksen henkilöstömäärä on 31 henkilöä.

Yrityksen organisaatio on kuvattuna tämän tutkimuksen liitteessä 2. Nykyinen organisaatio-

malli on linjaorganisaatio ja astunut voimaan 1.2.2021 alkaen (Meronen, 2021b). Organisaation

omistajaohjausta toteuttaa hallitus, joka muodostuu emoyhtiön toimivasta johdosta (Helsingin

Satama, 2021c). Organisaation operatiivinen johto eli toimitusjohtaja on ollut toimessaan lop-

pukeväästä 2020 edeltäneen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle. Toimitusjohtaja hoitaa tehtä-

vää sivutoimisesti osana konsernin talousjohtajan tehtävää (Meronen, 2021b).  Päällikkötaso

eli keskijohto on muodostettu tutkimuksen teko hetkellä palvelupäälliköstä, operatiivisesta

päälliköstä ja kehittämispäälliköstä (Meronen, 2021a). Yhdessä toimitusjohtajan kanssa keski-

johto muodostaa yrityksen johtoryhmän, joka kokoontuu kerran kuukaudessa ja COVID-19 ti-

lanteesta johtuen etäyhteyksillä.  Johtoryhmä käytäntö on aloitettu joulukuussa 2020. Johtoryh-

mässä käydään yrityksen ajankohtaisia ja asioita strategisten tavoitteiden mukaisesti ja runko

on aiheittain seuraava:

1) Työturvallisuus

2) Taloustilanne

3) Strategisten toimenpiteiden seuranta

4) Myynti & Markkinointi

5) Asiakasreklamaatiot

6) Henkilöstöasiat

7) Palveluhankinnat & Kannattavuus

8) Muut asiat

Keskijohdosta seuraavana on vuoroesimiehet, jotka johtavat 24/7/365 –periaatteella palvelu-

tuotantoa ja toimivat palveluhenkilöstön lähiesimiehinä. Vuoroesimiehet ja keskijohto on yri-

tyksen aloituksesta vuodesta 2019 pitänyt kerran viikossa maanantai-iltapäivällä, yrityksen

operatiiviseen toimintaa liittyvän kokouksen ja fokus on ollut päivittäin suoritettavassa palve-

lutuotannossa, jossa ajoittain on keskusteltu myös yrityksen strategiasta. Osallistumisprosentti

on ollut pääsääntöisesti 100 %. Vuoden 2020 syksyllä käytäntöä on vähennetty yhteen kertaan

kuukaudessa tai tarvittaessa. Vuoroesimiesten työaikaa on pyritty jyvittämään mahdollisimman
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tehokkaasti operatiiviseen suorittavaan työhön, joka on havaittavissa myös haastatteluiden tu-

loksissa. Johtoryhmä käytännön aloituksen myötä on operatiivisen kokouksen frekvenssiä li-

sätty vähintään kahteen kertaan kuukaudessa ja sitä on alettu integroimaan saman sisältöiseksi

työjärjestykseltään kuin johtoryhmä käytäntöä. Toinen kokouksista pyritään pitämään johto-

ryhmän kokoontumista seuraavina päivinä. Vuoroesimiehillä ei ole vakiintunutta tapaa kokous-

käytännöistä palveluhenkilöstön kanssa ja sellainen on osaltaan haasteellista järjestää palvelu-

tuotannon ja vuorojärjestelyiden osalta.

4.1.2 Kohdeyrityksen strategiaprosessi

Yrityksen strategian valmisteluvastuu on pääsääntöisesti toimitusjohtajalla. Strategian teemat

läpikäydään hallituksen kanssa läpi ennen valmistelutyötä. Toimitusjohtaja myös vastaa strate-

gian toteutuksesta ja toimitusjohtajan tehtävänä on saada organisaatio toimimaan tavalla, että

tavoitteet saavutetaan. Strategian laadintaa lähestytään, markkinatilanneanalyysillä, talous-

myyntiennusteiden kautta sekä asiakas- ja työhyvinvointikyselyillä. Kyseessä on edellisen stra-

tegiaprosessin vuotuinen päivittäminen ja uudet tavoitteet rakennetaan yleensä edellisvuoden

strategian pohjalta. (Meronen, 2021b).

Strategiatyöskentelyssä on vuodesta 2020 lähtien otettu keskijohto kokonaisuudessaan mukaan

strategian käsittelyvaiheessa niin kutsuttuun Strategiapäivä-tilaisuuteen mukaan, jossa on pai-

kalla yrityksen hallitus, toimitusjohtaja ja keskijohto. Tilaisuuden koolle kutsujana toimii toi-

mitusjohtaja, joka toimii myös tilaisuuden vetäjänä. Strategiapäivässä esitellään strategiaa ja

keskustellaan sen sisällöstä sekä mahdollisista toimenpiteistä, joita siihen tulisi sisällyttää. Stra-

tegiapäivien jälkeen strategia on toimitusjohtajan työstettävä ja se esitellään hallitukselle lop-

puvuodesta. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä suunniteltu tai muokattu strategia, jonka jäl-

keen se palautetaan toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja esittelee tämän jälkeen strategian keski-

johdolle ja edelleen muulle henkilöstölle. Tulevan vuoden tavoitteet informoidaan henkilöstölle

henkilöstöinfoissa vuoden alussa, kuten vuoden 2021 osalta helmikuussa.  Strategian imple-

mentoinnin voidaan katsoa alkavan koko henkilöstöä koskevana tästä tilaisuudesta.
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4.2 Strategian implementointikeinot kohdeyrityksessä

Kohdeyrityksessä tällä hetkellä implementointiin liittyviä työkaluja ja kannustimia ovat mah-

dollinen tulospalkkio, mikäli yritys tekee riittävän positiivisen tuloksen. Yhtiön menestyksen

ja työpaikan pysyvyyden mahdollistamisen menestyksen kautta, katsotaan olevan myös yksi

kannustimista. Mittaristot ovat tutkimuksen teko hetkellä kehitteillä (Meronen, 2021b). Palve-

luhenkilöstölle pidetään kerran kvartaalissa niin kutsuttu Henkilöstöinfo – tilaisuus, jossa käy-

dään pääsääntöisesti informatiivisesti yrityksen tilannetta läpi toimitusjohtajan johdolla. Tilai-

suudessa on mahdollista keskustella ja kysyä mieltä askarruttavasti asioista. Helmikuussa 2021

ensimmäisen kvartaalin asialistan teemat olivat: 1) Työturvallisuus, 2) Taloudellinen tilanne ja

strategiset tavoitteet, 3) Henkilöstöasiat ja 4) Muut ajankohtaiset asiat (Essp Oy, 2021) Asialista

on tarkemmin kuvattu liitteessä 3. Näissä tilaisuuksissa koko henkilöstöllä on mahdollisuus

kysyä tarkennuksia kohdeyrityksen strategiaan liittyen. Maailman COVID -19 tilanteen joh-

dosta myös kohdeyrityksessä on lähikontakteja pyritty rajaamaan ja henkilöstötilaisuuksia on

järjestetty virtuaalisilla etäyhteyskeinoilla, kuten Microsoft Teams® tiimiyhteyssovelluksella.

4.3 Haastatteluiden toteutus kohdeyrityksen esihenkilöille

Haastattelut toimivat tutkimuksen pääasiallisena aineistonkeruu menetelmänä, koska tavoit-

teena oli selvittää objektiivisesti, miten kohdeyrityksen esihenkilöt kokevat yrityksen nykyisen

strategian vaikuttavan päivittäisessä tekemisessään ja saada laadullisesti selvitettyä haastatelta-

van kokonaisnäkemyksen kautta, kuinka kohdeyrityksen nykystrategia on jalkautettu. Strate-

gian vaikutusta mittaamalla henkilöiden työssä, pyrittiin haastatteluiden tuloksien perusteella

saamaan vastaus tutkimusongelmaan ja päätutkimuskysymykseen, miten yrityksen strategia

jalkautetaan toimivasti ja tehokkaasti käytäntöön, ja siitä johdettuihin alakysymyksiin, 1) Millä

tasolla yrityksen strategia tiedostetaan ja ymmärretään tällä hetkellä organisaation johtami-

sessa? 2) Miten yrityksen esihenkilöt kokevat strategiaprosessin ja strategian implementoinnin

vaikuttavan heidän päivittäiseen tekemiseensä ja organisaatioon? 3) Millaisia kehitysideoita

esihenkilöillä on yrityksen strategia prosessiin liittyen?
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Ennen haastatteluja tutkimukseen liittyen, niistä informoitiin mahdollisia haastateltavia yhtei-

sessä kokouksessa ja sähköpostilla. Sähköpostissa ilmoitettiin haastattelun aihe ja aineiston ke-

ruu prosessi lyhykäisyydessään. Haastatteluiden tietolaji, lukumäärä, lähteet ja käyttökohde tut-

kimukseen liittyen on kuvattu taulukossa 2.

Taulukko 2. Tutkimusaineiston tiedonkeruutaulukko

Tietolaji Lukumäärä Tiedonlähde Tiedon keruun
kohde

Työntilaajan puhelinhaastattelu 1 Toimitusjohtaja

Tutkimus tulokset ja
analyysi. Yrityksen
esittely ja nykytilan

selvitys

Esihenkilöiden Teams® etä-
haastattelu ja tallennus 9

Yrityksen operatiivi-
sen toiminnan esihen-
kilöt ja esihenkilöiden

sijaiset

Tutkimuksen tulok-
set ja analyysi (em-

piriatiedon han-
kinta)

Työn ohessa tehty havainnointi 1 vuosi 8 kuukautta
Operatiivinen toi-

minta ja strategiatyö-
prosessi

Tutkimus tulokset ja
analyysi

Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams® tiimiyhteyssovelluksella, jossa on kokous- ja puhe-

luominaisuuksien lisäksi myös tallennusominaisuudet. Haastattelut tallennettiin haastateltavien

suostumuksella, jotta aineistoon oli mahdollista palata tutkimuksen erivaiheissa. Tallennuksien

pohjalta aineistolle tehtiin peruslitterointi ja edelleen stilisoitiin tutkimustulosten käyttöä varten

sitaatti muotoon. Haastateltavien anonymiteetistä on huolehdittu koko tutkimusprosessin ajan,

jotta yksittäisiä haasteltavia ei voida tunnistaa. Ainoa haastattelu, jossa ei ole säilytetty ano-

nymiteettiä oli toimitusjohtajan erillinen puhelinhaastattelu, jota on käytetty tutkimuksessa re-

ferenssinä haastateltavan luvalla. Etähaastattelu koettiin parhaaksi tavaksi COVID-19 tilan-

teesta johtuen tutkimuksen tekohetkellä haastateltavien ja tutkimuksen tekijä turvallisuuden ta-

kaamiseksi. Haastatteluaineistoa tallenteiksi kerättiin yhteensä 11 tuntia 56 minuuttia. Aineis-

ton keruun työläin vaihe oli peruslitterointi ja stilisointi tutkimuksen käyttöön. Haastatteluiden

litterointiin kului noin kuukauden työpanos.

Tutkimuskysymysten myötä haastatteluista kerätyn aineiston analysointi etenee liitteessä 1. esi-

tettyjen teemojen mukaisesti ja kohdeyrityksen nykyistä strategiaa mukaillen. Haastatteluiden
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kysymysvalmistelussa on hyödynnetty Kamenskyn (2015) strategisen arkkitehtuurin viiteke-

hystä ja elementtejä, mukaillen niiltä osin kuin niitä kohdeyrityksessä on hyödynnetty. Strate-

ginen viitekehys on kuvattu tutkimuksen kappaleessa 2.1.2. Tutkimuksen kappaleessa 2.2. ku-

vattua strategiaprosessia on hyödynnetty, jolloin voidaan mitata niitä prosessin vaiheita, joissa

mahdollisesti on kehityskohteita liittyen strategian implementoimiseen kohdeyrityksessä. Stra-

tegisen suunnittelu ja siihen liittyvät kysymykset rajattiin haastatteluissa pois, sillä haastatelta-

vat toivat selvästi esiin sen, että he eivät tällä hetkellä osallistu strategian suunnitteluun koh-

deyrityksessä.

4.4 Haastatteluiden tulokset

Haastatteluteemat ovat esitetty järjestyksessä ovat 4.4.1 Tavoitetila, 4.4.2 Toiminta-ajatus,

4.4.3 Tavoitteet ja viestintä, 4.4.4 strategiaprosessi, 4.4.5 Implementointi ja implementoinnin

vaikuttavuus. Teemojen kohdalla esitetään haastattelu tulokset ja tuloksien kanssa käydään kes-

kustelua aiemmin esitetyn teorian ja muun teoriakirjallisuuden kanssa kappaleessa 4.5.

4.4.1 Tavoitetila

Yrityksen tavoitetilan, tulevaisuuden tahtotilan tai vision ”Etelä-Suomen toimivimmat satama-

palvelut”, osa haastateltavista koki olevan varsin monimuotoisesti tulkittavana tai eivät suora-

naisesti kokeneet sitä yksiselitteiseksi, motivoivaksi tai helposti mitattavaksi tavoitteen onnis-

tumisen osalta. Havaittavissa oli, että haastateltavien näkemyksissä ei ole syntynyt yhtenäistä

näkemystä siitä, mikä on yrityksen tahtotila ja suunta. Yleisesti haastateltavien suhtautuminen

ilmaistuun tulevaisuuden tavoitetilaan eli visioon oli kriittistä tai visiota ei mielletty yhtiön yh-

deksi yhteiseksi päämääräksi. Yksi haastateltavista kiteytti asiaa,

Mielestäni aika ympäripyöreä visio. Voi tarkoittaa kaikennäköistä ja asiakkaat

voivat suhtautua siihen subjektiivisesti.

Toisaalta haastateltavat pyrkivät analysoimaan visiota haastattelun edetessä. Muutamat haasta-

teltavat lähestyivät spekulatiivisesti yrityksen vision merkitystä.
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Pystymme tarjoamaan laajemmin ja paremmin palveluita kuin muut. Siihen tie-

tenkin vaikuttaa ulkoisetkin tekijät…

Sehän sanoo kaiken oleellisen. Toki hieman abstrakti tuo maantieteelliseen si-

jaintiin sitominen – mitä se tarkoittaa tässä asiayhteydessä? Miten tätä mitataan?

Mitattavuudesta yksi haastateltavista hakee ratkaisua,

Vision mittareita ei oikein ole. Emme ole mitanneet tätä. Sen voisi rakentaa sinne

asiakastyytyväisyyskyselyyn…

Syy, että haastateltavat kokivat tavoitetilan mittauksen olevan vähäistä tai puuttuvan kokonaan,

selittyy osaltaan, että mittaristot osaltaan puuttuvat tai niitä kehitetään parhaillaan yrityksen

alkuvaiheesta asetetuista. Vastaavasti myös toiminta-ajatuksen ja strategisten tavoitteiden

osalta mittareita kehitetään tutkimuksen tekohetkellä ja ne ovat tarkoitus ottaa käyttöön koh-

deyrityksessä keväällä 2021 ennen kesäkuussa järjestettävää strategiapäivää. Vaikka visio he-

rätti tulkinnallisuutta useimmissa haastateltavissa. Kaksi haastateltavista kokivat vision merki-

tyksen varsin selvästi,

Minulla tulee mieleen, että pyrimme tuottamaan palveluita asiakkaillemme hyvin

ja laadukkaasti.

Visio kuvastaa tulevaisuustilaa, johon yritys tavoittelee muutosta suhteessa ny-

kyiseen. Etelä-Suomi rajaa maantieteellisesti toimintaa, satamapalvelut toi-

mialan suhteen ja toimivimmilla tarkoitetaan tässä yhdistelmää asiakaskokemuk-

sesta, tehokkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta.

Yrityksen tavoitetila on asetettu yrityksen aloittaessa liiketoimintansa vuonna 2019, jonka jäl-

keen on tullut merkittäviä muutoksia muun muassa markkinoiden avautuminen maaliskuussa

2019, maailmanlaajuisen COVID-19 pandemian äkilliset vaikutukset maaliskuussa 2020 sekä
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kilpailun mukaan tulo huhtikuussa 2020. Toimintaympäristön olosuhdemuutoksien vuoksi suo-

raisesti vision mittaaminen muutoinkin on ollut haasteellista, mutta sitä jossain määrin on tehty

lukuihin perustuvilla ja laadullisilla mittareilla.

Mittaaminen tapahtuu lähinnä tuloksella, asiakastyytyväisyyskyselyllä ja markki-

naosuudella.

Tietenkin ihan perustehtävien mittaamisella. Onko asiakkaat tyytyväisiä palve-

luun? Se että onko kaikesta suoriuduttu.

Vision toteutumisesta ja viestimisessä haastateltavat pääosin kokivat sen olevan puutteellista

tai ei kaikkia yhden mukaisesti tavoittavaa. Esimiehet kokivat seuraavansa päivittäisien työteh-

täviensä osalta toteutumista ja keskustelevansa säännöllisesti, mutta koko henkilöstölle osoi-

tettu viestintä ei ole haastateltavien mielestä nykyisellään riittävää. Haasteltavat kuvailivat vi-

sion viestimisestä,

Sisäisesti viestintä on meillä heikkoa koko henkilöstölle kohdistettuna. Esimiesta-

solle tätä viestitään säännöllisesti, jos ei päivittäin niin viikoittain.

Visiosta ei viestitä ollenkaan. Strategiasta laajemmin kylläkin.

Ei mielestäni ole viestitty. Aina toki huhuja liikkuu… Totta kai, kun sidosryhmien

kanssa olemme olleet virallisissa yhteyksissä, on asiakkaalle ilmaistu tahtotilaa

selvästi. Eli käytännössä asiakas tietää meidän strategiset tavoitteemme parem-

min kuin oma henkilöstö.

4.4.2 Toiminta-ajatus

Yrityksen toiminta-ajatuksen ”Tuotamme asiakkaidemme tarpeeseen laadukkaita satamapal-

veluita, joilla menestymme yhdessä. Kestävästi.” tai mission osalta taas haastateltavat kokivat

lähes yksimielisesti, että toiminta-ajatus ohjaa heidän päivittäistä tekemistään tai sitä pyritään

noudattamaan työtehtäviä ja päätöksiä tehdessä. Tämä on merkityksellinen ja oleellinen tieto,
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sillä toiminta-ajatus on yrityksen elämäntehtävää ohjaava ajatus ja se kertoo, miksi yritys on

olemassa (Kamensky, 2015, 34). Toiminta-ajatuksen mittaaminen jakoi näkökantoja ja sitä voi-

daan noin puolen haastateltavien näkemyksen mukaan mitata selkeästi kvalitatiivisesti, kuten

asiakastyytyväisyyskyselyillä tai asiakkailta saadun palautteen perusteella.  Kaksi haastatelta-

vista kiteytti asiaa,

Haluamme kyllä toimia tällä tavoin. Yksilöllisesti mietin näitä koko ajan. Esimer-

kiksi juuri asiakkaan edustajan kanssa haettiin ratkaisuja ja keskusteltiin aiheen

mukaisesti.

Minun mielestäni pystytään tarjoamaan yksilöllisiä palveluita. Olemme pystyneet

vastaamaan asiakkaiden toiveisiin nopealla aikataululla.

Yksi haastateltavista määritteli toiminta-ajatuksen lisäksi, että leimallista on ollut talousseikat,

jotka myös selvästi tuotiin haastatteluissa strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta,

…Mielestäni tämä näkyy toiminnassamme käytännön arjessa. Vuosina 2020–21

on korostuneesti esillä taloudelliset seikat.

Yrityksen menestystekijöiksi kasvun, kannattavuuden ja tuottavuuden osalta kaikki haastatel-

tavat mainitsivat yrityksen henkilöstön yhdeksi keskeisimmistä,

Voi kiteyttää yhteen termiin. Henkilöstö.

lisäksi alihankkijat mainittiin kahden haastateltavan toimesta menestystekijäksi, joista toinen

määritteli asiaa yhdessä henkilöstönäkökulman kanssa,

…Tässä keskeisessä asemassa on yhtiön operatiivinen johto ja päällikkötaso sekä

muu henkilöstö ja alihankkijat.

Kaksi haastateltavista mainitsi taloudellisista tekijöistä, joissa kilpailun mukaantulo markki-

noille on asettanut yrityksen tilanteeseen, jossa hinnoittelua on jouduttu tarkistamaan alaspäin
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asiakkuuksien säilyttämiseksi. Yksi haastateltavista määritteli, että yrityksen on menestyäkseen

laskettava kustannuksia ilman heikennystä palvelun laatutasoon.

Kustannusjohtajuus, vaaditun laatutason säilyttäminen…

Toisen haastateltavan näkemys oli, että hinnoittelu ei ole tällä hetkellä riittävän katteellista ja

hintoja tulisi korottaa, jotta yrityksen saama arvo olisi suurempi.

Menestystä estäviä tekijöitä on hinnoittelu....

Hinnan korotuksia perusteltiin sillä, että kohdeyrityksen kustannusrakenne on jäykempi muun

muassa henkilöstökustannusten ja erityisemmin palkkojen osalta – kokeneemmalla henkilös-

töllä on suuremmat palkat. Osaltaan haastatteluissa tuotiin esiin, että kokeneempi henkilöstö

tuottaa osaavampaa ja laadukkaampaa palvelua. Haastateltavien näkemyksessä on orastavia

elementtejä Porterin (1985) esittelemästä geneerisestä strategia-ajattelusta, jossa geneeristä

strategia -mallia voidaan pitää asemointiin tähtäävänä ja modernin strategia-ajattelun perustana

(Vuorinen, 2013, 199). Samansuuntaista ajattelua on todennettavissa myös haastatteluiden

myöhemmässä vaiheessa, jossa pohditaan yrityksen sisäisiä prosesseja, kannattavuuden ja re-

surssien ohjaamisen näkökulmasta kappaleessa 4.4.3.

Haastateltavat kuvasivat henkilöstön työkokemuksen ja yrityksen omistajuusreferenssien ole-

van kohdeyrityksen menestystekijöitä ja asiakkaille tarjottavan palvelun olevan laadukasta.

Kaksi haastateltavista esitti asiaa,

…Palvelun menestystekijöitä ovat henkilöstön kokemus ja osaaminen sekä halu

olla tuottamassa satamapalveluita. Aika hyvin sitoutunutta porukkaa.

Paljon on hyötyä siitä, että olemme tunnettu toimija. Emoyhtiö tuo vakuuttavuutta

ja luotettavuutta. Meillä on pitkäaikainen kokemus alalla. Väite ei nyt koko hen-

kilöstöä välttämättä koske, mutta iso osa joustaa todella paljon keskijohtoa myö-

ten. Tunnettuus, henkilöstö ja kokemus.
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Toiminta-ajatuksen mittaukseen liittyvää kritiikkiä esitetiin vastaavasti kuin vision osalta. Yksi

haastateltavista kuvaa yleisemmin strategiaa asiayhteydessä,

Strategia on lista toimenpiteitä listattuna ja ajoittain tarkastellaan kuinka ne ovat

toteutuneet. Aika lailla hankala yksiselitteisesti mitata…

Toinen argumentoi mittauksen olevan vähäistä ja mielipiteisiin perustuvaa,

Ei oikeastaan ole muita mittareita kuin asiakkaan mielipiteet.

4.4.3 Strategiset tavoitteet ja strategiaviestintä

Kohdeyrityksen strategisiksi tavoitteiksi on asetettu:

· Liiketoiminta alueellisesti nykyistä laajempi

· Liiketoiminnan nykyistä monipuolisemmat palvelut

· Yrityksen toimintatavat ja talous tasapainossa, Automooring-laajennukseen ja kilpai-

lutilanteeseen mukauduttu

· Yhtiön asiakaspalvelutavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

· Alihankkijoiden käyttö tukee toimintaa kiinteänä osana palvelua

· Toimintamme on hiilineutraalia vuonna 2025

· Nolla tapaturmaa

Haastateltavat tunnistivat yrityksen asettamat strategiset tavoitteet ja pystyi erittelemään esi-

merkein tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä, joko laadittuja tai toteutettuja. Tältä osin voidaan

sanoa, että toteutettavasta strategiasta viestitään organisaatiossa ja kohdeyrityksessä yrityksessä

tarkoituksellisesti lisätään strategian tietoisuutta. Haastateltavien näkemyksiä kuinka yrityksen

strategisiin tavoitteisiin pyrkiminen näkyy kohdeyrityksen arjessa,

Konkreettisia asioita on ollut toimenpiteisiin liittyvä suunnitelmien teko ja yhtey-

denpito näissä asioissa asiakkaisiin.
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Alihankkijan kanssa on toimintaa kehitetty ja yhteistyö on tiivistä, vaikka kehitys

on hidastunut koronan myötä. Kuitenkin palveluna se tukee toimintaa asiakkaisen

suuntaan ja toimenpiteisiin liittyen tämä on nimenomaan toiminta-ajatuksen ja

strategian mukaista. Mielestäni sitä pitäisi uskaltaa vain kehittää enemmän ja

kehittää uusia konsepteja lisää eikä tyytyä nykyiseen tilanteeseen.

Yhtä lailla kuin toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet näkyivät haastateltavien päivittäisissä työ-

tehtävissä ja ovat konkretisoituneet toimenpiteiksi. Kaikki pystyivät yleisesti määrittelemään

talouden näkökulmasta tavoitteita, joka on selkeä indikaatio siitä, että vuosia 2020–2021 talou-

delliset tekijät ovat olleet COVID-19 pandemian ja kilpailutilanteen vuoksi korostuneesti esillä.

Erityisesti toimenpiteitä, jotka ovat edelleen Porterin (1985) geneerisen strategia-ajattelumallin

mukaisesti enemmän kustannusjohtajuutta tavoittelevaa,

Omissa tehtävissäni näkyy ainakin talouteen liittyvät asiat. Jos aiemmin esimiehet

ovat enemmän valvoneet työtä, nyt on enemmän haalarit ja hanskat kädessä. Päi-

vittäiset tuotantosuunnitelmat laaditaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi.

Kannattavuuteen ja tehokkuuteen on koko ajan pyritty. Jatkuvasti mietitään ja

toteutetaan keinoja, jolla taloutta saataisiin kehitettyä.

On tarkistettu kuluja. Katsottu mitä hankitaan ja miten hankintaan.

Näkyy esimerkiksi sillä, että olemme pystytty kohdentamaan resursseja parem-

min.

Strategisten tavoitteiden tulisi olla sellaisia, että jokainen kohdeyrityksessä sitoutuisi ponniste-

lemaan niiden mukaisesti.  Silloin kun strategiset tavoitteet on kuvattu ymmärrettävästi henki-

löstön osalta, lisää se sitoutumista kyseisiä tavoitteita kohtaan. Salmisen (2008), mukaan sitou-

tuminen ja vastuiden jakaminen tehostavat strategian toteutusta. Haastateltavat kuvailivat nä-

kemyksiään tavoitteisiin liittyvästä panostuksesta,
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Ei ehkä yhdessä edistetä tavoitteita niin hyvin kuin voitaisiin….

Keskityn tähän oman pesän kuntoon saattamiseen. Epävarma tunne edistää asi-

oita joidenkin tavoitteiden osalta, kun tuntuu, että kaikki ei ole omassa yrityksessä

vielä kunnossa…

Eräs haastateltava kuvailee tavoitteista, että ne eivät henkilökohtaisella tasolla ole riittävän mer-

kityksellisiä ja sitoutuneisuus ei ole samanlainen kaikkia tavoitteita kohtaan,

Vaikeaa antaa yhtenäinen vastaus. Voi johtua minusta itsestäni, että en pidä ta-

voitteita yhtä tärkeä. Jotenkin omasta aivorakenteesta tulee sellainen tarve prio-

risoida tahtomattani eri tavoitteet omaan tärkeysjärjestykseen. Keskityn ehkä

mielenkiinnon tai jonkin muun syyn perusteella vain tiettyihin tavoitteisiin ja toi-

menpiteisiin...

Tavoitteiden seurantaan, mittaamiseen ja yleisemmin strategian johtamiseen arvioitiin kehitys-

toimenpiteitä,

Mietittäisiin askelmerkit. Mikä on ”step” ykkönen… Ei ole mielestäni strategia

tässä kohtaa ole riittävällä tasolla johdettu…

Mielestäni kuitenkin olisi parempi, että yrityksen johtoryhmä tekisi yhdessä pää-

tökset ja tekisi nämä prosessit - prosessikaaviot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi tavoitteiden kuvaaminen ja muuttaminen visuaalisiksi toimenpiteiksi on hyvä tapa joh-

taa strategian toteutusta. Selkeät mittarit tulee liittää tavoitteisiin ja niiden tulisi olla sellaisia,

että henkilöstö pystyy vaikuttamaan niihin tekemisellään. Haastateltavat kuvailivat miten ke-

hittää visualisointia, mittaamista ja seurantaa,

Pitäisi luoda prosessikaavio. Sellainen, jolla strategiaakin voisi selventää….
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Spesifimmät tavoitteet, että siinä jo itsessään on tarkemmin määritelty mitä hae-

taan, miten mitataan ja toimenpiteitä aikataulutettaisiin tavoitteellisemmin. Ta-

voitteet sisältävät itsessään jo useita vaiheita. Vaiheet olisi hyvä kuvata, että nii-

den johtaminen helpottuisi ja niillä olisi objektiiviset mittarit, jotka olisivat sel-

keitä kaikille.

Edellä mainittuihin esitettyihin tarpeisiin olisi mahdollista vastata erilaisilla strategiatyöka-

luilla, jotka visualisoivat tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi ja edelleen helposti mittaviksi

kokonaisuuksiksi. Tavoitteiden toteutuskelpoisuudesta kaikki kokivat niiden olevan toteutetta-

vissa, mutta edelleen seurantaan ja mittaamiseen otettiin kantaa,

On. Kyllä. Täysin realistisia tavoitteita. Se miksi ei toteutuisi on riittävän seuran-

nan puuttumisesta…

Jos toimitusjohtaja katsoo nämä stepit ja aikatauluttaa sekä valvoo, että henkilöt

toteuttavat myös nämä.

Tavoitteet ovat pitkälti mitattavissa ovatko ne toteutettu vai ei. Tavoitteisiin liit-

tyviin toimenpiteisiin on aikataulutusta, esimerkiksi jos jokin selvitys on tehty.

Kuitenkin osaltaan mittarit eivät aja asiaansa – ne voisivat olla parempia.

4.4.4 Strategiaprosessi

Strategiaprosessista eivät haastateltavat pystyneet yksiselitteisesti vastaamaan, miten yrityksen

strategiaprosessin vaiheet toimivat laadinnasta toteutukseen. Lisäksi haastateltavat kokivat, että

heidän panoksensa tai mahdollisuutensa suunnitteluun vaikuttaminen on hyvin vähäisellä ta-

solla,

Henkilökohtainen panos on aika minimaalinen siinä suunnittelussa. Siltä osin en

ole juuri panoksi antanut. Olen keskittynyt enemmän toteutukseen.



41

Muotoilisin kysymyksen uudelleen. Annetaanko sinun olla mukana yrityksen stra-

tegian suunnittelussa tai kysytäänkö sinua mukaan sinne? Johon molempiin on

vastaus ei. Eli en anna minkäänlaista panosta suunnitteluun.

Totta kai, jos kokisin, että mielipiteelläni olisi enemmän painoarvoa niin varmasti

ajattelisin minulla olevan enemmän osuutta suunnittelussa.

Strategian toteutukseen kaikki kokivat osallistuvansa. Kolme haastateltavaa kuvaili tätä seuraa-

vasti,

Toteutuksesta vastaa koko suorittava porras ja siitä ylemmät henkilöt.

Pyrin tekemään oman osuuteni esimiehenä.

Yrityksen johto sen suunnittelee ja kimpassa sitä yritetään toteuttaa.

Haastateltavat kokivat, että jos yrityksessä panostetaan enemmän strategian viestintään ja kes-

kustellaan esihenkilöiden kanssa strategiasta, myös prosessin ja implementaation eteenpäin vie-

minen on tehokkaampaa. Strategiaprosessiin liittyviä kehitystoimenpiteitä viestinnän ja vuoro-

vaikutuksen sekä vastuuttamisen osalta ehdotettiin haastateltavien toimesta seuraavasti,

Parannettavaa olisi, että kun puhutaan, suunnitellaan, kerrotaan strategiasta,

että se olisi avointa. Keskustelevaa ja läpinäkyvää. Ei vain esitellä paperilla vaan

käydään esimiesten kesken asiaa läpi enemmän ennen päätöksiä.

Lisää kommunikointia ja viestintää, että tiedämme missä parantaa ja korjata.

Minusta tuntuu kommunikaatioon ja viestintään vaikuttaneen, että kukaan ei tiedä

kuka vastaa mistäkin, lähinnä ei tiedetä esimiesten vastuista niin on hankala ky-

syä asioita. Tätä voisi vielä selventää.
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Yleensä se on vain Henkilöstöinfon puhujan näkemys. Ei ole tällainen prosessi-

mainen kaavio, jolla sen voisi esittää…

Yhtä lailla strategiaprosessiin liittyvän viestinnän ja resursoinnin tulisi kulkea linjassa, jota

eräs haastateltavista kiteytti,

Strategia ja budjetti ei aina puhu samaa kieltä. Esimerkiksi koulutusbudjetissa ei

ole otettu huomioitu noita henkilöstötavoitteita, vaan rahat on varattu muualle.

Voisi ajatella, että henkilöstön sitoutuminen ei itsestään tapahdu vaan jonkinlai-

nen asiakaspalvelukoulutus voisi edesauttaa siinä. On siellä muitakin pikku jut-

tuja....

Lisäksi ajankäytön lisäämisellä otaksutaan olevan strategiaprosessiin ja näin ollen myös strate-

gian johtamiseen. Osa haastateltavista koki, että aika ei riitä, kohdennu oikein tai esimiehillä ei

ole riittävästi aikaa esimiestyöhön,

Paljon menee aikaa kaikenlaiseen asioiden selvittämiseen ja puolivalmiiden kon-

septien luomiseen, esimerkiksi laskelmia onko jokin edes kannattavaa tuottaa.

Tällä hetkellä työn teko ei ole tehokasta sen vuoksi.

Hyvin vähän. Keppi ja porkkana on loistanut poissaolollaan...

Totta kai se vaatii aikaa. Kyseinen resurssi on pois jostain muusta. Syntyy kus-

tannuksia.

4.4.5 Strategian implementointi ja implementoinnin vaikuttavuus

Strategian jalkautuksen, implementoinnin ja sen vaikuttavuuden osalta koettiin, että kannusti-

mia ei ole riittävästi tai kannustimet eivät motivoi parhaalla tavalla ja edistä tehokasta imple-

mentaatiota. Haastateltavat kuvailivat kannustimiin liittyviä seikkoja,
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Tällä hetkellä ei mitenkään. Se millä, voitaisiin kehittää, on henkilöstön sitoutus-

keinoilla.

En nyt osaa sanoa onko tässä varsinaisesti ollut mitään kannustimia. Rahahan

kannustaa aina, mutta se ei ole tässä tilanteessa välttämättä mahdollista.

Tulospalkkio se nimenomaan olisi. Siten, että siinä olisi tiedossa olevat säännöt

ja laskentatavat. Myös niin, että se ei olisi rangaistusmuodossa.

Strategian implementoinnin koettiin tehostuvan olevan vaikuttavampaa myös vuorovaikutuk-

sella, johtamisella ja edelleen helppolukuisella mittaamisella,

Keskustelun ja avoimuuden lisääminen…

Seurantaan perustuvaa johtamista, jolloin haasteisiin voidaan puuttua tehok-

kaammin.

Johtaminen on panokseen nähden kyllä hyvällä tasolla, mutta yritys on tilan-

teessa, jossa johtamista tarvitaan enemmän…

Mielestäni enemmän viestintää ja toimivampia mittareita, joita on jokaisen

helppo seurata. Mitataan sellaisia asioita, joihin kaikkien on helppo vaikuttaa ja

joihin pystyy vaikuttamaan.

Vuorovaikutuksen lisäksi haastateltavat kokivat, että avoimuutta keskusteluun tarvittaisiin lisää

ja yrityskulttuuria pitäisi kehittää avoimempaan suuntaan,

Meillä on ehkä vielä liian sulkeutunut yrityskulttuuri...

Avoimuuden puute… Asioista tulee keskustella avoimesti.
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Voisihan siinä olla sellainen suodattamaton malli, että oltaisiin vertaisten kanssa

tuomassa suoraan asiat päättäjille…

Henkilöstön osallistamisella suunnitteluvaiheeseen alkuun yleisellä keskustelulla ja strategian

määrittelyvaiheessa osallistamisella ja työpajatyöskentelyllä koettiin, että strategian toteutu-

mista saataisiin tehostettua ymmärryksen ja sitoutumisen avulla,

Annetaan ainakin mahdollisuus, että koko henkilöstö pääsisi vaikuttamaan. Voi

tulla yllättäviäkin ideoita välillä.

Siitä tulee hyviä positiivisia sivutuotteita, kuten henkilöstön motivaation ja sitou-

tuneisuuden lisääminen strategiaan.

Hyötyjä olisi uudet näkökulmat suunnitteluun, joita mahdollisesti voitaisiin ottaa

mukaan. Päivittäin kentällä tekevät pystyvät kertomaan paljon sellaisia asioita

mitä muut eivät välttämättä näe.

Minusta tuntuu, että tässä piilee sellainen ongelma, ettei strategia juurikaan in-

nosta nykyisellään. Keskijohto yrittää parhaansa varmasti ja toteuttaa ilmeisen

hyvin, mutta siitä eteenpäin strategian rooli jää aika vähälle. Todennäköisesti se

johtuu siitä, että ihmiset eivät innostu strategiasta.

Haasteita koko henkilöstön osallistamisen osalta strategian suunnitteluun tai strategiatyösken-

telyyn arvioitiin,

Hallinnoiminen vie resursseja. Ehkei workshopit vielä lisää liikaa hallinnointia.

Riippuu paljonko henkilöstöä osallistetaan asiassa. Jos strategian laatiminen ei

liity päivittäisiin tehtäviin tällä hetkellä voi olla varsin suuri panostus saada

kaikki siihen perehdytetyksi.
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Tuntien oman henkilöstön, koko henkilöstön osallistaminen voi toisaalta tuntua

siltä, että se on ylimääräistä työtä kehittää yrityksen toimintaa. Se taas saattaa

latistaa joidenkin motivaatiota.

4.5 Haastattelujen tulosten analysointi ja keskustelu

Yleisesti haastatteluissa tuli esiin haastateltavien oma yksilöllinen suhtautuminen strategiaan ja

kuinka sitä oli pohdittu omien tehtävien näkökulmasta. Hyvinkin selvästi haastatteluiden aikana

pystyi huomata, että kaikki haastateltavat olivat miettineet omaa suhdettaan kohdeyrityksen

strategiaan ja sen elementteihin, sillä joutuvat päivittäisissä valinnoissa tietoisesti tai tiedosta-

mattaan tekemään päätöksiä strategian mukaisesti. Kaikki haastateltavat ovat henkilökohtai-

sella tasolla mieltäneet olevan vähintäänkin Juuti ja Luoman (2009) esittämän porrasmallin

(kuva 5., s.20) tasolla kaksi eli osallistuvat toteutukseen, mutta eivät juurikaan suunnitteluun.

Kaikki haastateltavat koki olevan yrityksen kannalta hyötyjä, jos heidät osallistetaan laajemmin

kohdeyrityksen strategiaprosessin vaiheisiin ja sen koetaan lisäävän sitoutuneisuutta strategiaa

kohtaan. Lähes kaikki haastateltavat olivat valmiita lisäämään omaa panostaan yrityksen stra-

tegiatyössä. Salminen (2008) määrittelee tehokkaan implementoinnin edellytyksiä ovat henki-

löstön osallistaminen eri keinoin, joka edelleen sitouttaa henkilöstön eli strategian toteuttajat

yrityksen strategiaan. Tällöin myös johdon muutosvoima strategian läpiviemiseen lisääntyy.

Haastatteluiden perusteella voitiin strategiaan liittyvän kritiikin olevan rakentavaa ja ratkai-

suhakuista. Perehtyneisyys ja tietoisuus yrityksen nykyisestä strategiasta ja toiminta-ajatuk-

sesta oli kohtuullisella tasolla. Yleisesti haastateltavat kokivat oman sitoutuneisuuden olevan

yritykseen korkealla tasolla. Haastatteluiden teemoihin johdateltiin kuvailemalla tavoitteita ja

konteksteja, joka helpotti haastateltavien omaa analysointia strategiaan liittyen ja kuinka stra-

tegia toteutuu nykyisellään. Strategisiin tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä kaikki haastateltavat

osasivat eritellä hyvin, joka osoitti strategian ohjaavan päivittäistä työskentelyä. Strategiavies-

tintää yrityksessä koettiin tehtävän johtoryhmässä, esimiesten palavereissa ja henkilöstöin-

foissa, mutta nykyisellään viestintää ei koettu toteutettavan riittävästi. Salmisen (2008, 106–

107) mukaan, strategian implementointiprosesseissa epäonnistumiseen voi johtaa strategiavies-

tinnän epäonnistuminen, jolloin organisaatio ei ymmärrä strategiantavoitteita ja organisaatiolla

ei ole yhteistä näkemystä yrityksen visiosta.
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Visiota ei koettu haastateltavien mukaan riittävän innostavaksi tai yhteisellä tavalla, joka hie-

man luo epäselvyyttä kohdeyrityksen tavoitetilaan liittyvien kysymysten ja toteutumisen osalta.

Åhmanin ja Runolan (2006) mukaan, strategiaa ei saada toteutetuksi, jos se ei innosta toteutta-

jia. Toiminta-ajatuksen kuitenkin katsottiin ohjaavan päivittäistä työskentelyä kohdeyrityk-

sessä. Vaikka yrityksen toiminta-ajatus on merkitsevin ja ilmaisee yrityksen perustehtävää, vi-

sion merkitystä voisi tarkistaa ja muotoilla innostavammaksi. Lisäksi sen yhteydessä arvokes-

kustelun lisääminen ja arvojen määrittäminen voisi lisätä ymmärrystä strategiaa kohtaan, edel-

leen lisäten implementoinnin vaikuttavuutta.

Yhtenä suurena tekijänä haastateltavat mainitsivat, että vision, toiminta-ajatuksen, strategisten

tavoitteiden ja toimenpiteiden mittaaminen on puutteellista tai mittarit puuttuvat kokonaan.

Osaltaan tätä selittää se, että mittaristot ovat olleet ylätasoisempia ja yhtiökohtaisia yrityksen

alkuvaiheessa ja mittareita ollaan kehittämässä eri organisaatiotasoille tutkimuksen tekohet-

kellä. Mittaaminen kuitenkin tulee sisällyttää strategian toteutuksen keinovalikoimien jouk-

koon, silloin kun yrityksen strategiamalli ja sen elementit ovat tunnistettu (Ylisirniö, 2011, 92–

96). Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulisi strategian diagnoosivaiheessa ja tavoiteasetannassa

päättää toimintaa tukevat strategiatyökalut ja muut keinot, jolla se ohjaa, seuraa ja mittaa toi-

mintaansa. Vuorisen (2013) muotoili samaista asiaa, että strategiatyökalujen ja niihin sisälly-

tettyjen mittareiden avulla yritys pystyisi näkemään paremmin, valitsemaan viisaammin ja toi-

mimaan tehokkaammin.

Mittaamista ja seurantaa voi tehdä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti, mutta mielellään näiden

yhdistelminä. Salmisen (2008, 131) mukaan matemaattiset tavat ovat vain on osatotuus ja rin-

nalle tarvitaan laadullisia mittareita. Laadullisten mittareiden laatiminen on monesti vaikeaa,

mutta karkeallakin tasolla tehtävä mittaus tai arviointi on hyödyllisempää kuin mittaamatta jät-

täminen. Laadulliset mittarit tukevat strategian johtamista, sillä johtaja ja johdettavat joutuvat

analysoimaan suoriutumista ja kehittämiskohteita analyyttisesti. Vaikkakin kohdeyrityksen

mittaristot ovat edelleen kehitteillä on perustavanlaatuisia askelia otettu oikeaan suuntaan, sillä

haastateltavien mukaan asiakkaiden mielipiteitä on kysytty ja kuunneltu.
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Haastateltavien eriävät näkemykset ja mielipiteet strategiaelementeistä osoittivat, että strategi-

asta keskustellaan kohdeyrityksessä, mutta laadintaan liittyvistä arvoja ja periaatteita ei ole kä-

sitelty. Arvot ovat Kamenskyn (2015) mukaan niitä periaatteita, joiden mukaan yritys toimii.

Osaltaan strategiatyön varhaisen vaiheen mukana olo mahdollisesti lisää henkilöstön mielen-

kiintoa strategiaa kohtaan ja edelleen sitoutumista. Kiinnostus ja sitoutuneisuus lisäävät strate-

gian ymmärrystä joka on yksi osuus sen tehokkaaseen toteutukseen. Jos riittävän kattavaa ym-

märrystä strategiaan ei ole, vaikuttaa se muun muassa yhteisen näkemyksen puuttumiseen. Sen

vuoksi on hyvä käsitellä arvoja, jotta yrityksessä lisääntyy käsitys siitä mitkä periaatteet ohjaa-

vat päivittäistä tekemistä. Osaltaan arvokeskustelun vähyys, saattaa synnyttää erilaisia käsityk-

siä siitä, mihin strategialla pyritään ja mitä sillä tavoitellaan. Arvokeskustelua voidaan pitää

osana strategiaviestintää ja Kamenskyn (2015) mukaan yrityksen elämäntehtävä, jossa arvot

ovat ilmaistuna palvelee koko konsernia ja yhtiötä. Arvojen määrittelyn tulee olla mahdollisim-

man yhteneväistä koko konsernissa ja yhtiössä. Jos yrityksen liiketoiminnot ja muut toimet ovat

hyvin kaukana toisistaan saattaa olla vaikeaa löytää yhteistä toiminta-ajatusta ja visiota. Jos

toiminta-ajatusta tai visiota ei voida toteuttaa samojen periaatteiden mukaisesti tai yhtiön eri

osissa pohditaan asioita eri tavalla ja toimintakulttuuri poikkeaa kovasti toisistaan, tulee vaka-

vasti pohtia, onko organisaatio ja kokonaisuus ylipäätään hallittavissa. (Kamensky, 2015, 34-

38).

Elämäntehtävän yhtenäisyyden lisäämistä ja eriäviä näkemyksiä yhdistääkseen Johnson et al.

(2015) ja Whittington (2001) on määritellyt lähestymisnäkökulmia, joita voidaan hyödyntää

strategian epäselvyyttä lieventävästi. On syytä pohtia, mitkä asiat ovat kohdeyrityksen strate-

giatyön fokuksessa ja mitkä ovat oleellisia asioita, joita strategiatyöllä tavoitellaan. Myös koh-

deyrityksessä tulisi pohtia niitä strategian lähestymisnäkökulmia yrityksen elämäntehtävän ja

perustarkoituksen näkökulmasta eli mitä asioista yrityksen strategialla tavoitellaan. Johnson et

al. (2015) ja tutkimuksen kappaleen 2.1.1 esitettyjen omistajuusmallien (kuva 1., s.9) mukai-

sesti voidaan pohtia lähestymistä ja yrityksen asemaa kaupunkikonserniyhtiön tytäryhteisönä.

Whittingtonin (2001) neljän strategianäkökulman mukaisesti, voimme pohtia kontekstissa lä-

hestymistä systeemisestä näkökulmasta, jolloin yrityksellä on mahdollisesti muitakin moniar-

voisia tavoitteita, kuin esimerkiksi pelkkä voiton maksimointi klassisen strategianäkökulman

mukaisesti. Toisaalta yrityksen toimialalle ja liiketoiminta-alueelle on muodostunut kilpailua,
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jossa mahdollinen kilpailija toimii aggressiivisesti ja markkinanosuuksia kasvattaen klassisen

ja evolutionaarisen näkökulman mukaisesti ja yksityisyrittäjämäisellä otteella. Tässä kohtaa ar-

vioitavaksi tulee, voidaanko erilaisia strategisia näkökulmia käyttää kohdeyrityksen strategia-

työskentelyssä, kun strategisia vaihtoehtoja ja liiketoiminta-alueita pohditaan erikseen sen mu-

kaisesti, onko kyseisessä liiketoiminnassa mukana jo kilpailua tai muodostaako se vasta kilpai-

lun uhkaa.  Lähestymisnäkökulmasta riippumatta kuvata strategian määrittely ja diagnoosivai-

heessa Kamenskyn (2015) määrittelyn mukaisesti elementit yrityksen strategiseen viitekehyk-

seen (kuva 2., s.11), jolloin ne ovat havainnollistettavissa haastatteluissa kuvatulla, ”prosessi-

kaavio”-maisella tavalla koko henkilöstölle ja todennäköisimmin tällä tavalla strategian toteu-

tusta tukevasti.

Kamenskyn (2015) mukaan, juuri erilaiset lähestymistavat ja moninaiset tasot tuottavat haas-

teita strategian ymmärtämisessä. Kyseessä on varsin uusi julkishallinnolliseen konserniin kuu-

luva yritys, joten strategian lähestymisnäkökulmat eivät ole välttämättä muodostuneet tai yri-

tyksen lopullista tarkoitusperää ei ole riittävästi hahmotettu esimerkiksi omistajaohjauksessa.

Yrityksen ensimmäisten elinvuosien aikana on ollut varsin suuria mullistuksia toimialalla ja

kilpailukentässä, joten senkin osalta mahdollisimman oikea-aikainen pohdinta olisi ja analyy-

sivaiheessa henkilöstön tietojen hyödyntäminen saattaisi tehostaa nykyisen strategian imple-

mentaatiota. Salmisen (2008) mukaan toimintaympäristön muutoksien havainnoinnin vähyys

implementointiprosessin aikana on yksi listatuista tekijöistä, jotka haittaavat tehokasta toteu-

tusta.

Kamenskyn (2015) mukaan yrityksen tulisi strategian näkökulmia ja viitekehystä rakentaak-

seen ymmärrettävä mitkä ovat strategian keskeiset elementit ja löydettävä elementteihin liitty-

viin kysymyksiin oikeat vastaukset. Tämän ymmärryksen rakentamisessa ja keskiössä voidaan

pitää hallitusta. Hallitusrooli on määrittää keskeisimmät strategiset tavoitteet (Kamensky, 2015,

110). Vuorinen (2013) esitti, että strategiatyö alkaa ja päättyy normaalisti yrityksen hallituk-

sessa. Edelleen Kamensky (2015) muotoilee, että yrityksen hallituksen tehtävänä on määrittää

yrityksen elämäntehtävä eli vision, toiminta-ajatuksen ja arvot. Elämäntehtävä palvelee tällöin

koko konsernia.



49

Kokonaisvaltaisemmin strategiaprosessin osalta haastateltavien vastauksissa oli epätietoisuutta

ja useimmin tulkinnallisuutta, joka osaltaan osoittaa, että strategiaviestintä ei ole ollut riittävää

ja strategian tavoitteita ei ole kokonaisuudessaan ymmärretty. Prosessin suunnitteluvastuusta,

yleisesti laadinnasta ja kuinka organisaatiossa strategiasta päätetään, haastateltavien vastaukset

olivat enemmän spekulatiivisia kuin tietoon perustuvia. Moni haastateltavista koki, että osa

keskijohdosta on vastuussa suunnittelusta. Toiset taas täsmensivät, että hallituksella otaksutaan

olevan päävastuu asiassa. Pääosin haastateltavat kokivat, että heillä ei ole mahdollisuutta päästä

vaikuttamaan strategian suunnitteluun. Yhtä lailla toteutuksessa, vaikka toteutuksen koettiin

olevan omissa tehtävissä leimallista, oli silti havaittavissa ristiriitaisuuksia haastateltavien nä-

kemyksissä itse toteutuksen täytäntöönpanossa. Muun muassa yrityksen asemointiin liittyviä

tekijöitä pohdittiin Porterin (1985) geneerisen strategia-ajattelun näkökulmasta.

Porterin (1985) geneerisessä strategia-ajattelussa yritys ei voi olla kaikille kaikkea vaan tulee

valita jokin asemointiin perustuva perusstrategia toimintamallilleen. Perusstrategioita on

kolme: kustannusjohtajuus (hinta), differointi (erilaisuus) ja fokusointi (rajattu markkina). Siitä

voidaanko yrityksessä soveltaa sekä kustannusjohtajuutta sekä differointia samanaikaisesti ja-

kaa mielipiteitä (Stonehouse et. Snowdon, 2007), yleisemmin tämän ei koeta olevan mahdol-

lista. Kustannusjohtajuudella pyritään toiminnan tehokkuuteen ja alhaisiin tuotantokustannuk-

siin, jotta saadaan muita toimijoita edullisempi hinta ja/tai parempi kate. Kustannusjohtajuu-

dessa yleensä vaaditaan skaalaetuja ja suurempia markkinaosuuksia. Jos asiakkaat edellyttävät

edullisia hintoja voi näiden lojaalius osalla heikkoa. Differoimalla yritys tarjoaa yleensä jotain

uniikkia tuotetta tai palvelua, joita ei saa kilpailijalta ja asiakas arvostaa. Tällöin myös hinta on

normaalisti suurempi. Fokusoinnissa yritys keskittyy tiettyyn markkinan osaan eli markki-

nasegmenttiin tai segmentin osaan. Ajatuksena on, että yritys pystyy palvelemaan yhtä mark-

kinanosaa paremmin kuin koko markkinaan keskittyvät kilpailijat. Lisäksi fokusoinnissa on

tehtävä valinta, palvellaanko valittua markkinanosaa kustannusjohtajuus- vai differointistrate-

gialla. (Vuorinen, 2013, 200–202).

Haastateltavilla oli erilaisia näkemyksiä kuinka nykyisille asiakkaille tällä hetkellä tulisi palve-

lut hinnoitella tai tuottaa ja asiaan koettiin liittyvän mahdollisuuksia kohdeyrityksen palvelui-

den erilaistamiseen muun muassa kokeneemman henkilökunnan tuottamana laadukkaampana
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palveluna. Suurempi näkökulma oli taas kustannusjohtajuuden kannalla, että yrityksen kustan-

nusrakennetta tulee kehittää ja palvelun hintaa sovittaa sen mukaisesti, toisaalta palvelun laatu-

taso katsottiin tärkeäksi ja se ei saisi heiketä kustannuksia pienentäessä. Tuotoksen laatua tai

määrää voi olla haasteellista ylläpitää pienentämällä panosta. Yksi haastateltavista määritti, että

strategia ja budjetti eivät keskustele aina keskenään ja tavoitteita varten ei kohdenneta resurs-

seja oikein. Havaintojen mukaan kustannusjohtajuutta hakevia toimenpiteitä kuitenkin koh-

deyrityksessä on tehty strategian osalta, mutta strategisia tavoitteita voisi kehittää ja täsmentää

näiden osalta kustannusjohtajuutta myötäilevämmäksi, jos se on osana yrityksen päämääriä.

Erilaisten strategioiden pohdinta on toki luonnollista huomioon ottaen kohdeyrityksen olevan

kunnallisen osakeyhtiön vastaperustettu tytäryhteisö. Vaikka organisaation perusrakenne on

muuttunut vuosien saatossa 1990-luvulta tullessa satamalaitoksesta, liikelaitokseksi edelleen

satamayhtiöiksi, josta liiketoimintakaupalla satamapalveluyhtiöksi, voidaan todeta yrityksen

henkilöstön olevan pitkälti samaista muutoksien jälkeen. Kamenskyn (2015, 79–80) mukaan,

julkishallinnollisissa toimintaympäristö on usein yksinkertaisempi, vähemmän globaali ja lie-

vimmin kilpailtua kuin yksityisellä puolella. Vaikka organisaatiorakenteet ovat kääntyneet hy-

vin tarvetta vastaavaksi, tulee pohtia implementointia suunnitellessa kuinka henkinen pääoma

ja siihen liittyvä mahdollinen muutosvastarinta saadaan hyväksymään uudet strategiat. Vasta-

rinta saattaa olla tunnepitoisempaa ja yleiset asenteet jyrkempiä. Kamensky (2015, 78) korostaa

uudistumiskykyä ja johdon kykyä muuttaa yrityskulttuuria. Salmisen (2008, 77) mukaan, joh-

tamisjärjestelmän uudistamisella, johtamiskulttuurin ja johtamisosaamisen kehittämisellä sekä

tiimityön ja vuorovaikutuksen kehittämisellä voidaan yrityskulttuuriin vaikuttaa parhaiten. Or-

gansatorisesta historiasta huolimatta, kilpailutaloudelliset strategiat toimivat jokaisen organi-

saation tarpeisiin – toki oikein sovellettuna organisaation toimintaympäristöön (Kamensky,

2015, 79).

Toteutuksen eli implementoinnin, osalta kaikki haastateltavat kokivat siis olevan prosessin to-

teutumisen vaiheissa mukana tai vastuussa strategian toteutumisesta. Kuitenkin strategian to-

teutuksessa toivottiin, että strategian jalkautukseen resursseja lisättäisiin, lähinnä johtamiseen

käytettävän ajan lisäämisellä. Haastateltavat kokivat, että heidän työskentelyään ei riittävästi

seurata, kannusteta tai mitata tällä hetkellä. Myös hallituksen mielenkiintoa yrityksen toimin-

toja kohtaan pidetiin vähäisenä osan haastateltavien kokemuksen mukaan. Salminen (2008)
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esittää, että implementoinnin tulee olla suunnitelmallista ja systemaattista ja sille tulee varata

riittävästi aikaa. Myös ohjaus- ja palkitsemismallien tulee olla strategiaa tukevia.

Implementoinnin koettiin haastateltavien näkemyksen mukaan tehostuvan vuorovaikutuksen li-

säämisellä ja strategiaprosessin visualisoinnilla. Informaatiota ja viestintää siis toivottiin lisät-

tävän kohdeyrityksen johtamiskäytännöissä. Salminen (2008) on esittänyt strategian epäonnis-

tumiseen ja implementaation estäviä tekijöitä ja kuinka niitä voidaan pienentää ja poistaa. Yri-

tyksen tulisi huolehtia riittävistä resursseista ja keinoista sekä hallituksen, toimitusjohtajan ja

johtoryhmä sitoutuneisuudesta strategiaan. Toisin sanoen lähtökohtaisesti strategian implemen-

toinnin suunnitelmallisuuteen tulisi käyttää enemmän aikaa. Strategiasta ja sen tavoitteista tulisi

pystyä viestimään enemmän ja henkilöstöllä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa strategiaan liit-

tyvissä asioissa enemmän. Yleisemmin yrityskulttuuri ja kuinka kulttuuri koetaan yrityksessä,

vaikuttaa siihen kuinka toteuttamiskelpoinen strategia on ja miten siihen sitoudutaan. Edelleen

Salminen (2008) ei pelkästään vaadi esihenkilötyöskentelyn lisäämistä, myös alaistaitojen

osuutta arvotetaan. Kamensky (2015, 175) korostaa, että yksilöiden osaaminen on yhtä lailla

ratkaisevaa. Erityistietojen ja -taitojen ohella pitää olla näkemystä, halua ja rohkeutta. Kaikilla

organisaation jäsenillä tulisi olla teknisiä, taloudellisia kuin sosiaalisia taitoja. Muutos-, ydin-

ja vuorovaikutus osaamista vaaditaan koko organisaatiolta.

4.6 Suositukset ja kehittämisehdotukset kohdeyritykselle

Yrityksessä on otettu vuodelle 2021 hyviä keinoja implementaation tehon ja vaikuttavuuden

lisäämiseksi. Tällaisia ovat käyttöön otettu johtoryhmätyöskentely sekä vuonna 2020 aloitetut

henkilöstöinfot. Keskijohtoa on kehotettu laatimaan yhtiötason strategialle mittaristoja ja tulos-

palkkiomalli ennalta annettujen määritysten mukaisesti muun muassa tulospalkkiomittari, tuot-

tavuusmittari ja erilaisia muita KPI -mittaristoja (Key Performance Indicator).

Kohdeyrityksessä voitaisiin lisätä tai kehittää johtamis- ja koordinaatiokeinoina esihenkilöiden

palaverikäytäntöjä edelleen eli luomalla ja kuvaamalla johtamisjärjestelmä. Järjestelmään olisi

hyvä kytkeä hallituksen kokouskäytännöt, josta edelleen johtoryhmän kokous ja edelleen esi-

henkilöiden operatiivinen kokous. Tämän lisäksi esihenkilöiden olisi syytä pitää omille lähialai-

silleen riittävä määrä tiimipalavereja, sillä kerran kvartaaleihin sijoittuvat henkilöstöinfot eivät
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ole yksinään riittäviä käytäntöjä ajantasaisten tietojen käsittelyyn. Johtamisjärjestelmän tulisi

siis olla systemaattinen ja suunnitelmallinen tapa vielä yritystä koskevia asioita hallitukselta

aina kenttätasolle saakka. Aiheita ei tarvitse käsitellä kaikkia kerralla ja niitä voidaan jakaa

lyhyempikestoisiin teemakokouksiin. Useissa kilpailullisilla, mutta vakiintuneille markkinoilla

olevissa yrityksissä esimerkiksi johtoryhmät käsittelevät yrityksen kannalta ajankohtaisia asi-

oita kerran viikossa.

Tällaisiin kokouskäytäntöihin voidaan erilaisten teemojen kautta hakea tehokkuutta esimerkiksi

juuri strategiatyöskentelyyn. Tällä tavoin yrityksen esihenkilöt ja henkilöstö yleisemmin joutu-

vat pohtimaan yrityksen asemaa markkinoilla ja strategian toimivuutta siihen rinnastaen. Täl-

laisilla käytännöillä voidaan erilaisin strategiatyökaluin lisätä strategian käsittelyn järjestelmäl-

lisyyttä ja visuaalisuutta, jonka voidaan otaksua helpottavan strategian hahmottamista, tietoi-

suutta, ymmärrystä eli viestittävyyttä sekä tärkeimpänä implementoinnin tehokkuutta. Toimin-

taympäristöä voidaan pohtia dynaamisesti tutkimuksessa esitellyn PESTEL-analyysin kautta.

Tämän jälkeen yrityksen sisäisiä tekijöitä ja olosuhteita, suhteessa toimintaympäristöanalyysiin

on hyvä käsitellä Laadukkaalla SWOT -analyysillä (TOWS-matriisi). Matriisilla voidaan jo

sellaisenaan luoda vakuuttavia strategisia suuntia ja tavoitteita, toimintastrategioita, joita yritys

voi jo sellaisena hyödyntää kartoittamaan tulevia strategisia valintojaan.

Strategisia valintoja ja tavoitteita on hyvä käsitellä Balanced Scorecardin (BSCn) avulla ja kyt-

keä ne neljään näkökulmaan viitekehyksen mukaisesti. BSC työkaluna voisi tuoda kohdeyri-

tyksen tarpeisiin oikein käytettynä niitä elementtejä, joita haastatteluissa esitettiin eli visuaali-

nen, seurattava ja mitattava keino strategian johtamiseen ja toteuttamiseen. Työkalun hyviä

ominaisuuksia ovat juuri yksinkertaistettu tapa esittää yrityksen tarkoituksesta eli elämäntehtä-

västä johdetut tavoitteet ja millaisilla mittareilla niitä seurataan. Lisäksi viitekehyksen avulla

mietitään yrityksen kriittisiä menestystekijöitä, joita yrityksellä on hallussaan tai joita sen tulee

kehittää lisää menestyksen tavoittelemiseksi. Näiden edellä mainittujen elementtien kanssa voi-

daan luoda myös konkreettisia toimenpideohjelmia, joilla edelleen voidaan vastuutta esihenki-

löitä ja henkilöstöä toimimaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kuvaaminen paran-

taa vastuurajojen ylikulkevaa poikkifunktionaalista prosessien hahmottamista, joka lisää koko

henkilöstön tietoisuutta ja helpottaa strategian ymmärrystä, sillä toimenpiteet ovat konkreetti-

semmin todennettavia.
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Työkaluista mainittakoon vielä tuorein eli The Business Model Canvas (BMC). Haastatteluissa

mainittiin, että henkilöstöä voisi sitouttaa ja hyödyntää uusien strategioiden valinnassa. Kysei-

nen metodi on havainnollistava tapa miettiä uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja strategioi-

den osalta. BMCn käyttö on eräänlaista startup -henkistä strategiapohdintaa ”mind-map” tyyli-

sellä esitystavalla. Mikäli uusia liiketoimintamalleja ei heti syntyisikään on se tapa kerätä heik-

koja signaaleita ja näkemyksiä dokumentoidusti strategiaan liittyen, edelleen lisätä strategia-

ajattelua yrityksessä ja tietoisuutta yrityksessä. Tietoisuus lisää strategista ymmärrystä ja ym-

märrys lisää implementoinnin tehoa. Strategiatyökaluja on kuvattuna tutkimuksen kappaleessa

2.2 (kuva 4. s.15) ja tässä kappaleessa esitettyjä valittuja työkaluja tarkemmin kappaleessa 2.4.

Yhdessä johtamisjärjestelmien kehittämisen sekä strategiaa visualisoivien työkalujen käytön

avulla, voidaan olettaa kohdeyrityksen strategian implementoinnin tehokkuuden kasvavan.

Tällä tavalla yritykselle lanseerataan strategiatyöskentelyyn yhteinen kieli ja tapa esittää stra-

tegiaan liittyvät asiat. Strategiakeskustelun ylläpitäminen päivittäisissä keskusteluissa sekä

muussa operatiivisen toiminnan kokouksissa ja palavereissa lisää viestinnällistä osuutta ja joh-

tamisvaikutuksen lisääntymistä.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä tutkittiin kohdeyrityksen tilaamana yrityksen strategian implementoinnin keinoja. Tut-

kimus eteni metodologian kautta haastattelun rakentamiseen, jossa päädyttiin rajauksena käyt-

tämään ensisijaisesti toteutusvaiheeseen liittyviä strategiaprosessin vaiheita ja näin ollen stra-

tegian suunnittelua ei tutkittu syvällisemmin. Toteutettujen haastatteluiden pohjalta todettiin

implementointikeinojen olevan varsin vähäisiä kohdeyrityksessä tällä hetkellä, tai olemassa

olevia keinoja ei tunnistettu yksiselitteisesti yhteydestään yrityksen strategiaan esihenkilöiden

toimesta. Lisäksi todettiin esihenkilöiden olevan osin epätietoisia, miten kohdeyrityksessä stra-

tegiatyö toteutetaan. Tämän vuoksi päädyttiin pohjustamaan työn teoriaosuudessa itse strate-

giaa määritelmänä ja millaisia lähestymisnäkökulmia ja strategisia viitekehyksiä strategiatyössä

voidaan käyttää. Koska tutkimustulokset tulevat kohdeyrityksen esihenkilöille hyödynnettä-

väksi on tutkimuksen alatavoitteena lisätä esihenkilöiden yleistä ymmärrystä strategiaa koh-

taan. Siksi tutkimuksen teoriaosuudessa strategiaprosessin kuvaamisen osalta esitettiin strate-

giatyökaluja, joista rajattiin tarkempaan tarkasteluun neljä visuaalisena ja tehokkaana pidettä-

vää työkalua. Tutkimuksen haastatteluissa tehtyjen löydösten perusteella osa esihenkilöistä

koki tällaisille työkaluille tarvetta.

Tutkimus eteni strategiatyökalujen osalta kappaleeseen kolme, jossa selvennettiin yrityksen

strategian implementointia, strategiaviestintää ja -johtamista. Kappaleessa neljä kuvattiin koh-

deyrityksen oleellisia tunnuslukuja, organisaatiota ja johtamiskäytäntöjä sekä strategiaprosessia

ja implementointia. Tarkoituksena oli antaa lukijalle kattava kokonaiskuva kohdeyrityksestä,

joka johdattaa tutkimuksen lukijaa kohti haastattelutuloksia ja analyysiosioita varten. Haastat-

telutuloksia analysoidaan käymällä keskustelua tutkimuksen teoriaosuudessa esitetyn teoria-

aineiston kanssa. Analyysi ja keskusteluosuudessa oli tarkoituksena löydösten perusteella antaa

käsitys lukijalle, millaisia implementointia ehkäiseviä tekijöitä on tällä hetkellä haastattelutu-

losten perusteella löydettävissä. Löydökset liittyvät pääosin johtamiseen sidotun ajankäytön

järjestämiseen, visuaaliseen viestintään sekä johtamisjärjestelmään. Tutkimuksissa havaittiin

haastatteluiden perusteella suurimmat kehityskohteet olevan kohdeyrityksen viestinnässä tällä

hetkellä. Viestintään ja johtamiseen käytettäviä aikaresursseja toivottiin haastateltavien toi-

mesta lisää.
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Tutkimuksen edetessä ja vastausta hakiessa vastausta tutkimusongelmaan sekä pääkysymyk-

seen, miten yrityksen strategia jalkautetaan toimivasti ja tehokkaasti käytäntöön, löydökset liit-

tyivät tutkimusongelman osalta kohdeyrityksen resursointiin strategiaviestintään ja strategian

johtamiseen. Tuloksien vuoksi tutkimuksen teoriaosuus muodostettiin yleisemmällä strategia

kuvauksella ja viestintään sekä johtamiseen liittyvillä osuuksilla, joissa esiteltiin työkaluja löy-

döksiin liittyvää teoria-aineistoa. Tutkimusaineistoon perustuvan analyysin ja löydösten kautta

vastauksena päätutkimuskysymykseen kohdeyrityksen osalta on: strategia voidaan jalkauttaa

toimivasti ja tehokkaasti käytäntöön strategian laadintavaihetta edeltävällä henkilöstön osal-

listamisella ja kannustamisella, oikein valitulla strategisella viitekehyksellä, oikeilla helposti

visualisoitavilla strategiatyökaluilla, joissa on oikein valitut mittarit ja seurantamallit sekä yri-

tyksen koko henkilöstön kattava mahdollisuus vaikuttaa mitattavan strategian mittareihin. Tut-

kimuskysymykseen vastatulla ja tutkimuksessa esitetyllä tavalla tullaan tehostamaan yrityksen

strategian toteutusta. Vastauksena tutkimuksen alakysymyksiin:

1) Millä tasolla yrityksen strategia tiedostetaan ja ymmärretään tällä hetkellä organisaa-

tion johtamisessa?

2) Miten yrityksen esihenkilöt kokevat strategiaprosessin ja strategian implementoinnin

vaikuttavan heidän päivittäiseen tekemiseensä ja organisaatioon?

3) Millaisia kehitysideoita esihenkilöillä on yrityksen strategia prosessiin liittyen?

Tutkimuksessa tehtyjen löydösten osalta voimme todeta, että kohdeyrityksen esihenkilöillä

strategiatietoisuus kohtuullisella tasolla. Strategian implementoinnin tehokkuutta ja vaikutta-

vuutta lisätäkseen yrityksellä on kehitettävää, mutta sen osalta yrityksen suunta on hyvä ja oikea

johtamisen näkökulmasta. Suurimmat kehityskohteet löytyvät strategisessa johtamisessa ja

strategisessa viestinnässä, strategisen vuorovaikutuksen lisäämisessä, strategiaprosessin sel-

ventämisessä koko henkilöstölle ja strategiaprosessin visualisoinnissa, jossa tavoitteena on stra-

tegisen ymmärryksen lisääminen. Haastatteluiden tuloksien ja esihenkilöiden kehitysajatusten

mukaisesti, voidaan esihenkilöiden motivoinnilla ja kannustamisella sekä laajemmalla osallis-

tamisella lisätä ymmärrystä organisaation strategisessa johtamisessa sekä sitouttaa esihenkilöitä

strategian implementointiin. Tällä tavoin lopputuotoksena voi olettaa olevan tehokkaampi ja

vaikuttavampi strategian implementaatio kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksen määritettyä ja ku-

vattua, itselleen toimivin strategiamalli tai strategiatyöskentelyn arkkitehtuuri, voidaan edelleen
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pohtia ja tutkia työkaluja tarkemmin ja hyödyntää tässä tutkimuksessa esitettyjä vaihtoehtoja.

PESTEL-analyysi, Laadukas SWOT, Balanced Scorecard ja The Business Model Canvas voi-

vat toimia strategian laadinnassa ja tehokkaan implementaation apuvälineinä kohdeyrityksessä.

Huomion arvoista lisäksi on, miten COVID- 19 pandemiatilanne ja siitä seurannut yrityksen

johtoryhmän jäsenten työskentelyn muuttuminen läsnäolosta pääsääntöisesti etätyöskentelyyn

on vaikuttanut johtamiskäytäntöjen osalta. Päivittäisiä keskusteluhetkiä ja kohtaamisia, joita

normaalissa työarjessa syntyy, esimerkiksi fyysisesti käytävissä kokouksissa, kahvitauolla ja

muissa virallisissa tai epävirallisissa työtilanteissa vaikuttavat niiden tämänhetkisellä poissa-

olollaan. Tällaisia päivittäisiä tilanteita ja kohtaamisia ei synny tällä hetkellä, jolloin johtami-

seen liittyvää psykologiaa ja kuinka johtaminen koetaan johdettavien osalta pitkittyneessä etä-

työtilanteessa, suositellaan jatkotutkimuskohteeksi kohdeyritykselle.

Kyseessä on huoltovarmuuden kannalta merkittävä toimiala, jolla kohdeyritys toimii ja työpai-

kalla on aina pidettävä henkilöstöä tekemässä fyysiset palvelusuoritteet erilaisista tilanteista

huolimatta kuten pandemiatilanteessa. Johtamisen muoto, merkitys ja siihen liittyvät keinot on

hyvä pohtia yrityksen johtamisjärjestelmän ja koordinointikeinojen osalta.  Lisäksi pandemia

tilanteesta johtuen, on yrityksessä johtaminen siirtynyt osittain virtuaaliseksi eli etäyhteyksin

toteutettavaksi. Edelleen implementoinnin ja strategian viestinnän keinovalikoimiin tulee sisäl-

lyttää myös edellä mainitut näkökulmat sekä olosuhdemuuttujat ja tehdä strategiaan liittyvää

viestintää mahdollisimman laajasti käytössä olevilla työkaluilla, joilla tavoitetaan koko henki-

löstö mahdollisimman samanaikaisesti, ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta. Tavoitetta-

vuuden varmistamiseksi esimerkiksi virtuaalisen Henkilöstöinfo-tilaisuuden voisi tallentaa

myöhempää tarkastelua varten. Tällaisen voidaan katsoa vaikuttavan positiivisesti tutkimuk-

sessa mainittuihin ajallisiin resursseihin. Yksi johtamistilanne voidaan monistaa useammaksi

myöhempää käyttöä varten ja strategian implementoinnin voidaan katsoa tehostuvan tällaisen

toistomahdollisuuden myötä.

Hallituksen näkemystä ja syvällisempää roolia ei tutkittu tässä tutkimuksessa strategiatyön

osalta. Hallituksen rooli on merkittävä strategiatyöskentelyssä ja hallitustyöskentelyn osuutta

sekä näkyvämmäksi tekemistä suositellaan jatkotutkimuskohteeksi kohdeyritykselle. Lisäksi

uusien strategiatyökalujen käyttöönoton jälkeen strategiaprosessin suunnittelun ja toteutuksen
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vaikutuksia suositellaan tutkittavan kohdeyrityksessä jatkotutkimuskohteena. Keskijohdon ja

esihenkilötyön roolia suositellaan jatkotutkimuskohteeksi, sillä nimenomaan keskijohto on rat-

kaisevassa roolissa implementaation onnistumisessa.  Esihenkilöiden strategiatietoisuuden ja

ymmärryksen lisääminen on merkittävässä roolissa implementoinnissa ja tätä tulisi siis kehittää

kohdeyrityksessä. Tehokkaimmaksi tavaksi katsottiin esihenkilöitä kytkemällä heidät yrityksen

strategiatyöhön tiiviimmin muun muassa keskustelemalla sekä sparraamalla strategiaa johdon

ja esihenkilöiden välillä.

Lopuksi, koska kohdeyrityksen esihenkilöiden näkemykseen mukaan sitoutuneisuus yritykseen

on korkealla tasolla ja esihenkilöt katsovat osallistuvansa tällä hetkellä strategian toteutukseen,

voimme odottaa strategian implementoinnin edelleen tehostuvan kannustamalla sekä osallista-

malla ja vastuuttamalla esihenkilöitä yrityksen strategiatyöskentelyyn laajemmin. Koska koh-

deyrityksessä on olemassa olevia resursseja ja todennettavaa motivaatiota strategiaa kohtaan,

voimme todeta edellytyksien olevan hyvät kohdeyrityksen strategian toimivalle ja tehokkaalle

jalkautukselle nyt ja tulevaisuudessa.
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KYSYMYSRUNKO

YRITYKSEN TAVOITETILA (VISIO)

Etelä-Suomen satamapalvelu Oy:n tulevaisuuden tavoitetilaksi on asetettu vuonna 2019 ”Etelä-Suomen

toimivimmat satamapalvelut 2021”.

Mitä yrityksenne visio sinun mielestäsi tarkoittaa?

Miten tavoitetila näkyy käytännössä ja arjen tekemisessä?

Miten mielestäsi visio on toteutunut tähän mennessä?

Miten vision toteumista mitataan?

Miten vision toteutumisesta on viestitty yrityksessänne?

YRITYKSEN TOIMINTA – AJATUS (MISSIO)

Etelä-Suomen satamapalvelu Oy:n toiminta – ajatus on kuvattu kysymykseksi: ”Miksi täällä ollaan ja

mitä tehdään”. Johon on vastattu: ”Tuotamme asiakkaidemme tarpeeseen laadukkaita satamapalve-

luita, joilla menestymme yhdessä. Kestävästi.”

Kuinka missio mielestäsi toteutuu?

Miten mission näkyy käytännössä ja arjen tekemisessä? Omassa työssäsi?

Mitkä ovat mielestäsi yrityksen menestystekijät? (Voidaan avustaa lisäkysymyksellä vastaamaan mm. :

” jotka luovat yrityksellenne kasvua, kannattavuutta ja tuottavuutta? ”

Miten mission toteutumista mitataan yrityksessänne?

YRITYKSEN STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2021 STRATEGIAVIESTINTÄ

Etelä-Suomen satamapalvelu Oy:n strategisiksi tavoitteiksi on asetettu:

· Liiketoiminta alueellisesti nykyistä laajempi

· Liiketoiminnan nykyistä monipuolisemmat palvelut

· Yrityksen toimintatavat ja talous tasapainossa, Automooring-laajennukseen ja kilpailutilan-

teeseen mukauduttu

· Yhtiön asiakaspalvelutavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

· Alihankkijoiden käyttö tukee toimintaa kiinteänä osana palvelua

· Toimintamme on hiilineutraalia vuonna 2025

· Nolla tapaturmaa
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Kerro esimerkki millaisia toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi on tehty? Miten toimenpiteet näkyvät

päivittäisessä tekemisessä?

Miten nämä tavoitteet näkyvät työtehtävissäsi?

Miten tavoitteiden toteutumista mitataan organisaatiossanne?

Miten tavoitteiden toteutumisesta viestitään?

Ovatko tavoitteet sinusta sellaisia, että yrityksellä on mahdollisuus päästä niihin?

Mitä kehittäisit tavoitteiden tai toimenpiteiden osalta?

YRITYKSEN STRATEGIAPROSESSI

Millaisia lähestymisnäkökulmia yrityksen strategian laadinnassa käytetään?

Miten strategia laaditaan yrityksessänne? Ketä mielestäsi vastaa strategisesta suunnittelusta? Ketä yri-

tyksessänne mielestäsi vastaa strategian toteutumisesta?

Millaisen panoksen mielestäsi annat yrityksen strategian suunnitteluun? TAI Miten vaikutat yrityksen

strategian suunnitteluun?

Millaisen panoksen mielestäsi annat yrityksen strategian toteuttamiseen? TAI Miten vaikutat yrityksen

strategian toteutumiseen?

Kuinka usein käyt keskustelua yrityksenne strategiasta? Kenen kanssa käyt keskustelua yrityksenne

strategiasta? Kuinka usein kuulet, että yrityksen strategiasta keskustellaan yrityksessänne?

Keneltä olet saanut tietoa yrityksenne strategiasta? Keneltä kysyt yrityksessänne strategiasta, jos sinulle

herää siitä kysymyksiä?

Miten seuraat yrityksen strategian toteutumista? Miten strategiaa tarvittaessa muutetaan? Millaisissa ti-

lanteissa strategiaa muutetaan? Miten muutoksista viestitään?

Millaisen muutoksen toivoisit suunnitteluun tai toteutukseen? Millaisia kehitystoimenpiteitä ehdottaisit?

YRITYKSEN STRATEGIAN IMPELMENTOINTI JA IMPLEMENTOINNIN VAIKUTTA-

VUUS

Millaisilla kannustimilla tai työkaluilla mielestäsi yritys motivoi henkilöstöä toimimaan strategian mu-

kaisesti?

Millaisilla kannustimilla tai työkaluilla mielestäsi yritys voisi motivoida henkilöstöä toimimaan strate-

gian mukaisesti?
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Millaisia muutoksia toivoisit strategiaprosessiin sen implementointiin/jalkauttamisessa päivittäiseksi te-

kemiseksi yrityksessä?

Miten sinun ja kollegojesi osaamista hyödynnetään yrityksen strategian suunniteluun tai toteutukseen?

Mitä muutoksia toivoisit tämän osalta?

Mitä hyötyjä koet ja löydät mielestäsi, jos yrityksen koko henkilöstö osallistuu yhtiötason strategian

suunnitteluun ja toteutukseen?

Mitä haittoja koet ja löydät mielestäsi, jos yrityksen koko henkilöstö osallistuu yhtiötason strategian

suunnitteluun ja toteutukseen?

STRATEGINEN SUUNNITTELU (Pudota viimeiseksi; EI VÄLTTÄMÄTTÄ KÄYTETÄ HAAS-

TATTELUSSA, koska aikaresurssit ja henkilön perehtyneisyys vaikuttavat liian oleellisesti; ei ole

tutkimuksen keskeinen asia)

Kuvaile lyhyesti yrityksenne toiminta- ja kilpailuympäristöä?

Millaisia mahdollisia muutoksia toiminta- ja kilpailuympäristössä on ollut?

Miten yrityksenne on vastannut näihin muutoksiin?

Miten yrityksen olisi pitänyt mielestäsi vastata mahdollisiin muutoksiin?

Keitä kilpailijanne ovat? Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin kilpailijat? Missä yrityksenne on pa-

rempi kuin kilpailijat?

Onko yrityksenne nykyiset resurssit ja osaaminen riittävää vastaamaan toimintaympäristön vaatimuk-

siin ja kilpailuun? Jos ei, niin mitä tarvittaisiin lisää?

Miten muutokset toiminta- ja kilpailuympäristössä ovat vaikuttaneet yrityksenne nykystrategiaan?

Miten yrityksenne strategia: TAVOITETILA, TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET, mielestäsi vastaa

yrityksen nykyiseen toimintaympäristöön ja kilpailuympäristöön? Mikä mielestäsi toimii hyvin? Mikä

ei toimi?

Onko mielestäsi yrityksen strategiset ratkaisut riittäviä? Mitä muuttaisit ratkaisujen osalta?
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1. Työturvallisuus
· Työtapaturmat 2021
· Läheltä piti –tilanteet 2021
· Työsuojeluvaalit

2. Taloudellinen tilanne ja strategiset tavoitteet
· Tilinpäätös 2020
· Ennusteet ja odotukset loppuvuodelle
· Kilpailutilanne
· Strategiset tavoitteet

3. Henkilöstöasiat
· Päivitetty organisaatiokaavio
· TYHY-kysely Q2-Q3 vaihteessa
· Tulospalkkiomalli hyväksytty hallituksessa, seuraavaksi YT-ryhmän tarkastelta-

vaksi
· Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma päivitetty
· Päihdeohjelma

4. Muut ajankohtaiset asiat
· Koronatilanne
· Muutosturvavalmennus
· Reklamaatiot
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