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Tässä diplomityössä tutkitaan strategian jalkauttamista. Työ toteutettiin laadullisena kon-

struktiivisena tapaustutkimuksena, ja siinä rakennettiin strategian jalkauttamiselle viitekehys 

4DX-mallin ja kohdeyhtiön aikaisempien kokemusten pohjalta. 

 

Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimii kirjallisuuskatsaus strategian jalkauttamiseen ja 

erityisesti siihen liittyviin moniin haasteisiin.  Niistä tavallisimmat ovat osaamisen puute, 

strategian määrittelyn ja toteuttamisen näkeminen erillisinä, jalkauttamisen haasteen yleinen 

vähättely, useamman samanaikaisen tavoitteen yhtäaikainen toteutus ja normaalin arjen kii-

reessä toimiminen. Vuonna 2012 kehitettyä 4DX-mallia käsitellään kirjallisuuskatsauksessa 

syvällisesti. Malli perustuu neljään peruspilariin ja toimenpiteiden rakentamiseen näiden 

ympärille: tärkeimpien strategisten tavoitteiden tunnistamiseen, niistä johdettavien mittarei-

den laadintaan, näkyvän mittariston esilletuomiseen sekä fokuksen löytämiseen tavoitteiden 

edistämisessä ja seuraamisessa päivittäisen operatiivisen toiminnan keskellä. Työn empiiri-

nen osuus muodostuu kohdeyrityksen aikaisemmista kokemuksista ja viitekehyksen raken-

tamisesta osana konstruktiivista tutkimusta. Työssä on haastateltu toimitusjohtajaa yhtiön 

edellisten vuosien strategiaprosesseista ja tunnistettu niissä ilmenneitä ongelmia. Tutkija on 

toiminut paitsi konstruoijana, myös fasilitoijana strategiaprosessin määrittelyvaiheessa.  

 

Työn tuloksena on syntynyt konstruktio keskisuuren yhtiön strategian jalkauttamiselle 4DX-

menetelmän pohjalta. Konstruktio on todellinen, sillä siinä etsittiin tieteellisen menetelmän 

keinoin parhaita käytäntöjä strategiakirjallisuuden teoriasta ja sovellettiin niitä 4DX-mene-

telmään yhdessä yhtiöstä saatujen empiiristen havaintojen kanssa. Konstruktio muodostuu 

kokoelmasta dokumentteja ja käytäntöjä, joiden avulla strategiaprosessin voidaan perustel-

lusti arvella muodostuvan merkittävästi aiempaa hallitummaksi ja tehokkaammaksi. Kon-

struktio ei ole vain kopio 4DX-menetelmästä, vaan siinä on huomioitu myös merkittäviä 

menetelmästä puuttuvia elementtejä, kuten operatiivisen toiminnan ja hallinnollisen johdon 

yhteistoiminta ja riskienhallinta osana jalkauttamista. 

 

4DX-menetelmä oli toimiva pohja konstruktiolle. Sitä ei noudatettu kaikilta osin orjallisesti, 

vaan se adaptoitiin käynnissä olevaan tilanteeseen ja yhtiön käytäntöihin. Menetelmä voi-

daan ottaa käyttöön tutkimuksessa kuvatulla tavalla, mutta varmasti toisenlaisiakin tapoja 

on. Konstruktiivisen tapaustutkimusotteen mukaisesti kukin tilanne on ainakin jossain mää-

rin ainutlaatuinen. Vasta seuraavat vuosikellon mukaiset prosessit ja niihin liittyvät jalkau-

tumiset näyttävät tosiasiallisesti konstruktion pysyvyyden. 

  



 

 

ABSTRACT 

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT 

School of Engineering Science 

Industrial Engineering and Management, Entrepreneurship  

Martti Wuolijoki 

4DX as a framework for strategy implementation in a mid-size company 

Master’s thesis 

2022 

83 pages, 20 figures, 2 tables 

 

Examiners: Professor, PhD. Timo Pihkala 

Postdoc researcher, PhD. Tuuli Ikäheimonen 

Keywords: strategy process, strategy implementation, 4DX 

 

The purpose of the present study was to examine the implementation of strategy. The work 

was carried out as a qualitative constructive case study and built a framework for implement-

ing the strategy based on the 4DX model and the target company's previous experience. 

 

The theoretical basis of the study is a review of the literature on strategy implementation and 

especially the many challenges associated with it. The most common of these are: a lack of 

expertise, seeing the definition and implementation of a strategy separate, a general 

underestimation of the challenge of implementation, the simultaneous implementation of 

several objectives, and the urgency of normal everyday life. The 4DX model, developed in 

2012, is discussed in depth in the literature review. The model is based on four basic pillars 

and the construction of actions around them: the identification of key strategic objectives, 

implementing lead measurements derived from the objectives, keeping scoreboards, and 

holding everyone accountable in the middle of daily operations. The empirical part of the 

work consists of the target company's previous experiences and of the framework created as 

part of the constructive research. In this work, the CEO was interviewed on the company's 

strategy processes in previous years. The problems that have arisen in them have been 

identified. The researcher has acted not only as a constructor but also as a facilitator in the 

definition phase of the strategy process. 

 

The result of the work is a construction for implementing the strategy of a medium-sized 

company based on the 4DX method. The construction is real, as it sought out best practices 

in the theory of strategy literature by means of a scientific method and applied them to the 

4DX method together with empirical findings from the company. The structure consists of 

a collection of documents and practices that can reasonably be expected to make the strategy 

process significantly more controlled and efficient. The design is not only a copy of the 4DX 

method, but also considers several elements missing from the method, such as the co-

operation of operational activities and administrative management and risk management as 

part of the implementation. 

 

The 4DX method was a working basis for the construction. It was adapted to the current 

situation and the company's practices. The method can be implemented as described in the 

study, but there are certainly other ways. According to a constructive case study approach, 

each situation is at least somewhat unique. Only the following years’ processes and the 

associated implementations show the actual permanence of the construction. 
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1 JOHDANTO 

 

Monen yrityksen toimintaympäristö muuttuu nykyisin aiempaa nopeammin. Yritysten on 

kyettävä huomioimaan muutosten tarjoamat mahdollisuudet ja välttämään niihin liittyvät uh-

katekijät.  Yritysten oman liiketoiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja muuttumiselle on siten 

perusteensa. Erityisenä haasteena on tarve yrityksen uudistumistyölle ja kehittämiselle sekä 

niiden läpiviennille yhdessä perusliiketoiminnan samanaikaisen ylläpidon ja operoinnin 

kanssa. 

 

Yrityksen uudistuminen tapahtuu usein strategian uudelleenmäärittelyn kautta. Strategian 

rakentaminen on prosessi, jossa kiinnitetään huomiota mm. yrityksen toimintaympäristöön 

ja asemaan markkinoilla sekä yritykseen itseensä ja sen käytettävissä tai hankittavissa ole-

viin resursseihin. Strategian jalkauttamisella puolestaan tarkoitetaan sitä yrityksen sisällä ta-

pahtuvaa prosessia, jossa määritelty strategia pyritään tuomaan jokaisen työntekijän 

ymmärrettäväksi ja osaksi arkea – siten, että työntekijä pystyy omassa työssään vaikutta-

maan strategisten tavoitteiden toteutumiseen. 

 

Analysoin tässä tutkimuksessa yrityksen strategiaprosessia sekä kokonaisuutena että erityi-

sesti strategian jalkauttamisen vaihetta. Selvitän, miten yrityksen luomaa strategiatyösken-

telyä voidaan kehittää huomioimalla strategian jalkauttamisen tyypilliset haasteet.  

 

Eräs strategian jalkauttamisen viitekehys on McChesneyn, Coveyn, Hulingin, Thelen ja 

Walkerin kehittämä 4DX-malli. Mallin nimi pohjautuu ajatukseen neljästä strategian jal-

kauttamisen pilarista ja perustuu samannimiseen teokseen The 4 Disciplines of Execution 

(McChesney et al. 2021). 4DX-malli on esitelty ensimmäisen kerran edellä mainitun teoksen 

ensimmäisessä painoksessa v. 2012, minkä jälkeen mallia on käytetty tuhansien strategia-

prosessien implementointityössä. Se perustuu neljään peruskäsitteeseen ja toimenpiteiden 

rakentamiseen näiden ympärille: tärkeimpien strategisten tavoitteiden tunnistamiseen, niistä 

johdettavien mittareiden laadintaan, näkyvän mittariston esilletuomiseen sekä fokuksen löy-

tämiseen tavoitteiden edistämisessä ja seuraamisessa päivittäisen operatiivisen toiminnan 

keskellä. Kirjan kustantaja markkinoi mallin ympärille myös erillistä palveluliiketoimintaa, 

kuten puhelimella käytettävää tavoitteiden seurantasovellusta. 
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Tavoitteenani on tutkia, miten 4DX:n pohjalta voitaisiin rakentaa keskisuurelle yritykselle 

sellainen strategian jalkauttamisen viitekehys, joka mahdollistaisi sekä strategisten tavoittei-

den ulottamisen koko henkilökunnalle että näiden tavoitteiden tehokkaan edistämisen muun 

käynnissä olevan liiketoiminnan ohessa. 

 

Tutkimusongelmani haasteena on sekä strategian itsensä että sen luomisprosessin ainutker-

taisuus. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on kansainvälisillä markkinoilla toimiva keski-

suuri suomalainen yhtiö, jonka strategiaprosessia olen seurannut, fasilitoinut ja muokannut 

vuoden 2021 toukokuusta maaliskuuhun 2022. Tutkimusaineisto on pääasiallisesti peräisin 

tältä ajanjaksolta. 

 

1.1 Strategian jalkauttamisen kehittämisen tarve 

 

Strategia yhdessä vision ja mission ohella kuvaavat yleisellä tasolla yrityksen tavoitteita ja 

päämäärää sekä keinoja näiden saavuttamiseksi.  Siinä missä visio kuvaa yrityksen tavoite-

tilaa jonkin aikavälin kuluttua, strategialla tarkoitetaan sitä polkua, mitä pitkin yritys kulkee 

kohti tavoitettaan. Strategiasta ja strategisista tavoitteista kuulee puhuttavan myös yritys-

maailman ulkopuolisessa kontekstissa. Käsitteenä strategia onkin laaja-alainen, monimerki-

tyksellinen ja -tulkintainen. 

 

Strategian jalkauttamisen suuri ongelma liittyy kommunikointiin: omistajien, hallituksen ja 

ylimmän operatiivisen johdon asettamat strategiset tavoitteet ovat usein liian epämääräisiä 

tai vaikeasti ymmärrettäviä, jolloin myös niiden kommunikointi epäonnistuu (Pella, Sumar-

wan ja Daryanto 2013). Suurin osa yrityksen työntekijöistä, tasosta riippumatta, ei ymmärrä, 

muista, sitoudu tai tosiasiallisesti kykene vaikuttamaan strategisiin tavoitteisiin (McChesney 

et al. 2021). Strategiauudistukset helposti kärsivät myös inflaation – etenkin silloin, kun 

edelliset prosessit ovat jääneet kesken tai jollain tasolla epäonnistuneet. 

 

Strategiatyö ei ole helppoa. Ei ole menetelmää, mitä noudattamalla voisi saada suoraan val-

miita vastauksia, eikä olemassa olevaa strategiaa voi yleensä suoraviivaisesti monistaa tilan-

teesta tai ympäristöstä toiseen. Jos näin olisi, pitäisi strategisten päätöstenkin olla aina 



9 

 

 

 

helppoja. Hyvä strategia harvoin on, että tekee asiat täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki 

muutkin.  

 

Usein strategian määrittelytyötäkin vaikeampaa on strategian jalkauttaminen (Hrebiniak 

2005, s. 57; McChesney et al. 2021, s. 2). Paitsi määrittelytyöhön, myös strategian rakenta-

miseen ja jalkauttamiseen on kuitenkin olemassa viitekehyksiä (mm. Cândido ja Santos 

2015, s. 238). Näitä noudattamalla ja tapauskohtaisesti soveltamalla prosessin menestymis-

mahdollisuudet ovat usein paremmat kuin etenemällä suunnitelmattomasti. 

 

Strategian jalkauttamisen ja yleisesti strategiaprosessien tutkiminen on siten paitsi tärkeää 

myös ajankohtaista: yritysten on kyettävä muuttumaan ja mukautumaan jatkuvasti ja yhä 

nopeammin muuttuvaan maailmaan ja huomioimaan muutokset sekä sisäisessä toiminnas-

saan että suhteessaan sidosryhmiinsä päin. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän diplomityön tekijän tehtävä ja rooli ovat kohdeyrityksen näkökulmasta olleet kahta-

laiset:  

a) määritellä yritykselle strategia tarkoituksenmukaiselle tarkastelujaksolle: diplomi-

työn tekijän roolina on toimia fasilitoijana strategian analysointi-, määrittely- ja jal-

kauttamisprosessissa 

b) rakentaa yritykselle strategian jalkauttamisen viitekehys käynnissä olevaa sekä tule-

via strategiaprosesseja varten: työn tekijän roolina on perehtyä olemassa olevaan 

strategiatutkimukseen, laatia jalkauttamisen malli sekä soveltaa sitä yhtiössä meneil-

lään olevaan strategiatyöhön. 

 

Diplomityössäni kuvaan prosessin, missä 4DX otetaan käyttöön keskisuuren suomalaisen 

yrityksen strategiaprosessin toiminnalliseksi viitekehykseksi. Lisäksi kuvaan yleisellä ta-

solla strategiaprosessin vaiheet ja esittelen 4DX-mallin toimintaperiaatteet osana strategian 

jalkauttamista. Käyttöönottoprosessin kuvailu tapahtuu laadullisen konstruktiivisen tutki-

musmenetelmän lähtökulmasta: toimin itse käyttöönottoprojektissa yhtenä sen vetäjänä. 
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Kohdeyrityksessä on aiemmissa strategiaprosesseissa törmätty perinteisiin strategian jal-

kauttamisen esteisiin. Yrityksessä on kuitenkin tunnistettu ongelma ja haluttu puuttua siihen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, voisiko jalkauttamista kehittää ja toteuttaa 

menestyksekkäämmin tekemällä se toisin. Strategiaprosessin fasilitoijan roolissa toimimi-

nen auttaa minua ymmärtämään paremmin yhtiön liiketoimintaa, rakennetta ja käytäntöjä ja 

luo sitä kautta paremmat mahdollisuudet jalkauttamisen viitekehyksen rakentamiselle. Työs-

kentely yrityksen operatiivisen toiminnan yhteydessä sekä erityisesti johtoryhmän kanssa 

edesauttaa luottamuksellisen suhteen rakentamista. Näen tämän tärkeäksi sekä yrityksen eri 

tasoilla että kaikissa diplomityön tekemisen vaiheissa. 

 

Tutkimustehtävä voidaan edellä mainitut huomioiden muotoilla seuraavasti: 

 

Tämä tutkimus keskittyy löytämään keskeiset strategian jalkauttamisen ongelmat, 

tunnistamaan ne kohdeyrityksen tapauksessa sekä mallintamaan viitekehyksen, 

joka pyrkii huomioimaan löydetyt ja havaitut ongelmat strategiaprosessin 

onnistumisen parantamiseksi.  

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

Miten 4DX-malli otetaan käyttöön strategian jalkauttamisen viitekehyksenä 

kansainvälisessä keskisuuressa yrityksessä? 

 

Tutkimukseni alakysymykset ovat: 

 

1. Mitkä ovat yleisimmät strategian jalkauttamisen ongelmat? 

2. Millaisia ratkaisukeinoja strategian jalkauttamisen ongelmiin on olemassa? 

 

Tutkimus pyrkii rakentamaan kohdeyritykselle tarkoituksenmukaisen tavan (vuotuisen) stra-

tegiaprosessin toteuttamiseen. Samalla se tavoittelee mahdollisuuksia arvioida muodostu-

neen prosessin yleistämistä koskemaan muita yrityksiä ja tilanteita. Näihin pyritään 

olemassa olevan teoreettisen aineiston ja tässä tutkimuksessa syntyneen empiirisen aineiston 

dialogilla.  
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1.3 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Tutkimukseni teoria pohjautuu olemassa oleviin yleisesti strategiaprosessin ja erityisesti 

strategian jalkauttamisen tutkimuksiin. Suuri osa strategiatutkimuksesta ja -kirjallisuudesta 

on painottunut strategiaprosessin alkupään vaiheisiin, mikä osaltaan alleviivaa sekä jalkaut-

tamisprosessin tutkimisen tarvetta että ratkaisuiden löytämisen vaikeutta. Olen etsinyt tutki-

muksista viitteitä siitä, millaisiin strategian jalkauttamisen ongelmiin on aiemmin törmätty, 

mistä ongelmien arvellaan johtuvan, ja millaisia ratkaisukeinoja ongelmiin on kirjallisuu-

dessa esitetty. Näiden avulla olen löytänyt vastauksia tutkimuskysymyksiini teoreettiselta 

näkökulmalta. 

 

Yleinen riski tutkimustyössä on käsitellä aihetta laaja-alaisesti monesta näkökulmasta, mut-

tei mistään syvällisesti. Tässä työssäni käsittelen strategiaprosessin alkupään vaiheita vain 

pintapuolisesti – sen verran, kuin kokonaisuuden kannalta on tarpeellista, oman tutkimuk-

seni painottuessa prosessin jalkauttamisvaiheeseen. Tutkimukseni empiirisen aineiston kä-

sittely havainnollistaa, miten olen hyödyntänyt strategiatutkimuksen jalkauttamisen laaja-

alaista teoriataustaa. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimukseni keskeiset käsitteet ovat strategia (engl. strategy), strategiaprosessi (strategy 

process), strategian jalkauttaminen (strategy implementation, srategy execution), strategian 

jalkauttamisen viitekehys (strategy implementaton framework) sekä organisaatiokulttuuri 

(organisation culture).  

 

1.4.1 Strategia 

 

Strategia on käsitteenä laaja ja kontekstiriippuvainen. Yleistasolla sillä tarkoitetaan suunni-

telmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Käsite on peräisin antiikin Krei-

kasta, missä strategi (kreik. strategos) oli armeijan sotapäällikkö ja nykyisessä Kreikan 



12 

 

 

 

armeijassa korkein sotilasarvo. Alun perin taisteluiden käymisen oppina ja taktiikkana so-

dankäynnin tavoitteiden saavuttamiseksi määritelty strategia on laajentunut erityisesti liik-

keenjohdon käsitteeksi, missä se Kerttusen (2007, s. 1) mukaan merkitsee ”kokonaisvaltaista 

ja kauaskantoista toiminta-ajatusta tai suunnitelmaa, minkä avulla organisaatio pyrkii pää-

semään asettamiinsa tavoitteisiin ja toivetiloihin”. On tärkeää havaita, että oli kysymys soti-

las- tai muusta strategiasta, toiminta on arvopohjaista (Kerttunen 2007, s. 2). Viime kädessä 

kyse on tavoitteiden, keinojen ja menetelmien valinnasta, ja valintoja ohjaavat aina myös 

arvot. 

 

Tavoitteellisesta tila-ajattelusta puhuu myös Michael Porter (1996, s. 68): ”Strategia on ai-

nutlaatuisen ja muista erottuvan aseman ja toimintojen luominen”. Porterin luonnehdinta 

yrityksen sisäisestä tilasta voidaan nähdä strategisena sopivuutena, missä keskeistä on kon-

sistenssi yrityksen ulkoisen ja sisäisen toimintakentän välillä. Strateginen sopivuus on osa 

kontingenssiteoriaa, jonka mukaan ei ole yhtä oikeaa tapaa organisoida tai johtaa yritystä, 

vaan optimaalinen johtaminen on tilannesidonnaista. 

 

Whittingtonin (2001) mukaan strategiakäsite voidaan luokitella neljän eri suuntauksen mu-

kaisesti: klassinen (classical), evolutiivinen (evolutionary), prosessuaalinen (processual) ja 

systeeminen (systemic) näkemys. Nämä suuntaukset näkevät eron sekä strategian merkityk-

sessä että tavoitteissa: klassinen ja evolutiivinen näkemys korostavat strategiamäärittelyssä 

liikevoiton tavoittelua, kun taas prosessuaalinen ja systeeminen näkevät strategian merkityk-

sen ja saavutettavissa olevat tulokset laaja-alaisemmin (Whittington 2001). 

 

Tässä tutkimuksessa strategiakonteksti on liikkeenjohdon toiminnassa. Tapaustutkimuksen 

osalta konstruktio rakennetaan prosessuaalisessa kontekstissa, jossa strategian lopputulokset 

ovat kokonaisvaltaisempia kuin pelkästään liikevoiton tavoittelussa.  

 

1.4.2 Strategiaprosessi 

 

Strategiaprosessilla tarkoitetaan liikkeenjohdon kontekstissa erilaisten vaiheiden muodosta-

maa ketjua, joka tähtää sekä yrityksen strategian formulointiin että toimenpiteisiin sen to-

teuttamiseksi.  
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Kuvassa 1 on esitetty yksi mahdollinen strategiaprosessin kulku. Prosessi etenee nuolien 

suuntaisesti vasemmalta oikealle. Ylimpänä harmailla nuolikuvioilla on merkitty prosessin 

karkea eteneminen: nykytila on pohjana strategian formuloinnille, jota seuraa jalkauttami-

nen, minkä jälkeen yhtiöllä on tulevaisuudessa jokin rakenne, mahdollisesti erilainen kuin 

ennen strategiaprosessia. Siniset nuolet kuvaavat prosessin etenemistä tarkennetusti; strate-

gian formulointi jakautuu kolmeen eri vaiheeseen tai teemaan: analyysiin, määrittelyyn ja 

tavoitteiden asetantaan. Vihreät laatikot kuvaavat kussakin vaiheessa tehtävien tarkastelui-

den tai toimenpiteiden kohteita.  

 

 

 

Kuva 1. Yksi mahdollinen strategiaprosessin malli (Wuolijoki 2022). 

 

 

1.4.3 Strategian jalkauttaminen 

 

Strategian jalkauttamisella tarkoitetaan sitä yrityksen sisällä tapahtuvaa strategiaprosessin 

vaihetta, jossa määritelty strategia pyritään tuomaan jokaisen työntekijän ymmärrettäväksi 

ja osaksi arkea – siten, että työntekijä pystyy omassa työssään vaikuttamaan strategisten ta-

voitteiden toteutumiseen. 
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Tawse ja Tabesh (2021) määrittelevät strategian jalkauttamisen (s. 23) ”dynaamiseksi, itera-

tiiviseksi ja kompleksiksi prosessiksi, joka muodostuu erilaisista esihenkilöiden ja työnteki-

jöiden aktiviteeteista strategisten suunnitelmien muuttamiseksi todeksi strategisten 

tavoitteiden toteuttamiseksi”. 

 

Englanninkielisten termien (implementation, execution) sopivasta suomenkielisestä vasti-

neesta käydään jatkuvaa keskustelua. Suomen kieleen on eniten vakiintunut termi ”jalkaut-

taminen”, jonka ongelmana on sen käyttö sekä laajemmassa että suppeammassa 

merkityksessä. Laajemmin jalkauttamisella, implementoinnilla, voidaan ymmärtää kaikkia 

niitä toimenpiteitä, joilla strategiaa toteutetaan. Tällaisia voivat olla yritysostot, rekrytoinnit, 

investoinnit, liiketoimintamallien muutokset tai koulutukset. Suppeampi merkitys jalkautta-

misella on organisaation sisäinen: työntekijöihin kohdistuvasta viestinnästä ja keinoista 

saada yhtiön sisällä aikaan toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä 

keskitytään erityisesti jälkimmäisen näkemyksen mukaiseen muutosjohtamisen haasteeseen 

strategiaprosessin näkökulmasta. 

 

1.4.4 Strategian jalkauttamisen viitekehys 

 

Viitekehys on yleinen kuvaus toimintatavasta, eräänlainen filosofia toteutuksen taustalla. 

Strategian jalkauttamisen viitekehyksellä tarkoitetaan toimintamallia, joka kuvaa strategian 

jalkauttamisen yleiset periaatteet itse strategian sisällöstä riippumattomasti. Kun strategian 

määrittely pyrkii vastaamaan kysymykseen mitä, jalkauttamisen viitekehys pyrkii tarjoa-

maan menetelmän siihen, miten. 

 

1.4.5 Organisaatiokulttuuri 

 

Edgar Scheinin määritelmä (Schein 1987) organisaatiokulttuuriksi lienee tunnetuin: ”Orga-

nisaation kulttuurilla tarkoitetaan perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on luonut tai ke-

hittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen 

liittyviä ongelmiaan. Tätä mallia ryhmä pitää perusteltuna ja siksi opettaa sitä uusille jäse-

nille oikeana tapana havaita, ajatella ja tuntea.” Kyseessä on siis työpaikkakontekstissa tie-

tynlainen ”talon tavat” -käsite.  
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Kulttuurin suhdetta organisaatioon voidaan tarkastella kahden erilaisen organisaatiokulttuu-

rin tutkimuksen näkökulmasta: yhden mielestä kulttuuri on organisaation yksi ominaisuus, 

attribuutti, kun taas toisen mielestä organisaatio on kulttuuri (Matikainen 1999). Ero on or-

ganisaation muutoksen vaativuuden kannalta merkittävä. Näkemys, jonka mukaan organi-

saatio on kulttuuri, ennustaa organisaatiokulttuurin muuttamisen olevan vaikeaa ja kulttuurin 

vaikutuksen organisaatioon olevan merkittävää. Mikäli kulttuuri puolestaan on vain yksi or-

ganisaation ominaisuus, sen muuttaminen on helpompaa, mutta vähemmän merkitsevää. Pe-

ter Druckerin kuuluisa lausahdus ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” kuvastaa 

organisaatiokulttuurin merkityksen suoraa yhteyttä strategian jalkauttamisen haasteeseen.  

 

Tämän tutkimuksen konstruktiossa organisaatiokulttuurin tarkastelu jää sivuosaan, sillä koh-

deorganisaatiossa on käynnistetty erillinen toimenpideohjelma yrityskulttuurin kehittä-

miseksi. 
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2 STRATEGIAN LUOMINEN JA JALKAUTTAMINEN KIRJALLI-

SUUDESSA 

 

Strategian jalkauttaminen organisaatioon on keskeinen osa strategiaprosessia. Tässä lu-

vussa esittelen strategiaprosessiin ja sen vaiheisiin yleisesti sekä erityisesti strategiaproses-

sin jalkauttamisen vaiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Lisäksi esittelen 4DX-mallin 

toimintaperiaatteen. 

 

2.1 Strategia osana yrityksen perustaa 

 

Yrityksen arvot, missio ja visio ovat yrityksen toiminnan keskeiset taustaelementit. Arvot 

ohjaavat yrityksen tapaa toimia, parhaimmillaan heijastuvat jokapäiväiseen tekemiseen ja 

sellaisenaankin toimivat päätöksenteon huomaamattomina mutta läpinäkyvinä ohjenuorina. 

Missio kertoo yrityksen olemassaolon tehtävästä sekä roolista yhteiskunnassa ja omassa toi-

mintaympäristössään ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, minkä ongelman yritys pyrkii rat-

kaisemaan. Vision kautta kuvataan yrityksen kehittymisen tavoitetilaa yleisesti tai 

kiinnitetyllä aikajaksolla. 

 

Strategialla tarkoitetaan sitä suunnitelmallista toimintatapaa, mikä yrityksessä on valittu to-

teutettavaksi vision saavuttamiseksi. Grantin (2019, s. 5) mukaan menestyksekkään strate-

gian taustalla olevat tunnusmerkit ovat  

1) johdonmukaiset pitkän tähtäimen tavoitteet  

2) syvällinen ymmärrys kilpailukentästä 

3) totuudenmukainen arvio käytettävistä resursseista 

4) tehokas toteutus. 

 

Näiden elementtien varaan rakentuvat strategiat (Kuva 2) vaikuttavat lähes aina merkittä-

vällä tavalla yrityksen kehitykseen (Grant 2019, s. 8). 



17 

 

 

 

 

Kuva 2. Menestyksekkään strategian yleiset elementit (Grant 2019, s. 8). 

 

Siinä missä visio kuvaa yrityksen tavoitetilaa jonkin aikavälin kuluttua, liikkeenjohdon kon-

tekstissa strategialla tarkoitetaan sitä polkua, mitä pitkin yritys kulkee kohti tavoitettaan. 

Yrityksen uudistuminen tapahtuu usein strategian uudelleenmäärittelyn kautta. Strategian 

rakentaminen on prosessi (Kuva 1), jossa kiinnitetään huomiota mm. yrityksen toimintaym-

päristöön ja asemaan markkinoilla sekä yritykseen itseensä ja sen käytettävissä tai hankitta-

vissa oleviin resursseihin. Prosessi voi tapahtua enemmän tai vähemmän säännöllisesti – 

vuosittain tai vaikka kolmen vuoden välein – tai kuten nykyään yhä useammin, rullaavasti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että strategiaprosessi on jatkuvasti käynnissä eri vaiheissa organisaation 

eri osissa. Tämä on usein perusteltua nykyisessä aiempaa nopeammassa toimintaympäristön 

muutoksessa. 

 

2.2 Strategiaprosessi 

 

Kuten prosessit yleensäkin, strategiaprosessi voidaan jakaa eri vaiheisiin. Whittingtonin 

(2001) määrittelemät klassinen ja systeeminen suuntaus näkevät strategiaprosessin rationaa-

lisena, harkittuna ja valmiiksi määriteltynä. Evolutiivinen ja prosessuaalinen suuntaus puo-

lestaan pitävät strategiaprosessia kehittyvänä ja tilannekohtaisena sekä vähemmän 

formaalina, jolloin vaiheita voidaan yhdistellä, eikä jokaisessa prosessissa ole kaikkia vai-

heita välttämättä lainkaan. 

 

Suuntauksista riippumatta strategiaprosessi on vanhastaan nähty kaksivaiheisena: ensin 

määrittely, minkä jälkeen toteutus (Grant 2019, s. 141). Määrittelyvaiheeseen kuuluvat mm. 
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toimintakentän analysointi, tavoitteiden asetanta ja näiden pohjalta laaditun strategian for-

mulointi. Toteutukseen kuuluvat puolestaan strategian jalkauttaminen ja tavoitteiden toteu-

tumisen seuranta. 

 

Uudemmat strategiaprosessin ajattelumallit näkevät prosessin vaiheet vähemmän erillisinä 

ja toteutuksen liittyvän kiinteämmin osaksi määrittelyvaiheessa huomioon otettaviin asioihin 

(mm. Miller, Hickson ja Wilson 2004, s. 202; Hrebiniak 2005, s. 58). 

 

Esittelen seuraavissa luvuissa prosessin eri vaiheita niiden tyypillisessä kronologisessa jär-

jestyksessä. Erityisesti kiinnitän huomiota niihin seikkoihin, joilla on merkittävimmät vai-

kutukset strategian jalkauttamiseen. 

 

 

2.2.1 Nykytilan analyysi 

 

Strategiaprosessi alkaa usein itse prosessin suunnittelulla ja tämän jälkeen nykytilan analyy-

silla. Tähän kuuluvat sekä yhtiön itsensä että sen toimintaympäristön – kilpailijoiden, asiak-

kaiden, yhteistyökumppaneiden, lainsäädännön, muun makroympäristö jne. – analysointi ja 

ennusteet ja skenaariot siitä, millaiseen suuntaan toimintaympäristö on muuttumassa ja mil-

laisia mahdollisuuksia tai uhkakuvia muutokset tarjoavat. 

 

On selvää, että onnistunut ja oikeanlainen analyysi yhtiön ja sen ympäristön tilasta ja tule-

vaisuudesta on välttämätön ehto strategiaprosessin myöhempien vaiheiden onnistumiselle. 

Tässä tutkimuksessa nykytilan analyysin kehittämistä prosessina ei käsitellä tätä huomiota 

enempää. 

 

2.2.2 Strategian formulointi 

 

Strategian formuloinnilla on suora yhteys tavoiteasetantaan ja edelleen tavoitteiden toteutu-

miseen.  Pella, Sumarwan ja Daryanto (2013) toteavat tutkimuksessaan (s. 198), että silmiin-

pistävin este strategian jalkauttamiselle on ”yhtiön tavoitteiden kommunikoinnin, 
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ymmärtämisen ja sisäistämisen puute”. McChesneyn et al. (2021) mukaan strategian tavoit-

teiden formuloinnissa tai niiden esittämisessä epäonnistutaan usein. Heidän tutkimuksessaan 

(s. 11) vain yksi työntekijä seitsemästä osasi nimetä edes yhden organisaationsa tärkeim-

mistä tavoitteista. Loput 85 % kertoivat kysyttäessä jotain, jonka he arvelivat olevan tavoite, 

mutta varsin usein se ei edes etäisesti muistuttanut todellista tavoitetta. Mitä kauemmaksi 

ylimmästä johdosta organisaatiossa edettiin, sitä epävarmemmaksi strategian ymmärtäminen 

tuli.  

 

Tähän voi olla kaksi syytä; tavoitteiden asetannan selkeydessä on epäonnistuttu, eivätkä ta-

voitteet itsessään ole ymmärrettäviä. Toinen vaihtoehto on niiden kommunikoinnissa: ta-

voitteita ei ole ylimmän johdon tai tiimiesihenkilöiden toimesta selitetty riittävän selkeästi 

(Pella et al. 2013, s. 198). 

 

Lähtökohdat jalkauttamisen menestykselle ovat heikot, jos jo strategian formulointi on niin 

epäselvä, että sen ymmärtäminen on vaikeaa. Tästä huolimatta strategian implementointi pi-

täisi pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvin (Lee ja Puranam 2016, s. 1529). Jalkauttami-

sen lähtökohtana ovat joka tapauksessa strategiset tavoitteet, ja hyvin muotoilluilla 

tavoitteilla on paremmat menestymisen mahdollisuudet. Huono tai epämääräinen strategia 

rajoittaa merkittävästi onnistunutta toteutusta (Hrebiniak 2006, s. 17). 

 

Strategiset päätökset ovat tärkeitä organisaation kehittymiselle. Strategian muotoilu on syytä 

tehdä hyvin myös sen vuoksi, että niillä on yleensä innostusta herättävää uutuusarvoa, ne 

vaativat paljon resursseja sekä määrittely- että toteutusvaiheessa ja koska ne ovat vaikeasti 

muutettavia tai korjattavia niiden julkistamisen jälkeen (Miller et al. 2004, s. 202). 

 

2.3 Strategian jalkauttamisen haasteet 

 

Seuraavissa luvuissa käsittelen kirjallisuudessa kuvattuja strategian jalkauttamisen erityis-

haasteita.  
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Vaikka tiukasti määritellyn strategian mukaisesti toteutettu implementointi ei takaa yrityk-

sen menestystä, on se usein nähty menestyvän organisaation keskeisenä tekijänä (Lee ja Pu-

ranam 2016, s. 1530). Jalkauttamisen onnistumisen lähtökohtana on työntekijöiden 

ymmärrys tavoitteista, sitoutuminen niihin, selkeät toimenpiteet tavoitteiden saavutta-

miseksi ja niiden edistämisestä vastuussa oleminen (McChesney et al. 2021, s. 12). 

 

2.3.1 Johtajakoulutus painottuu suunnitelmien tekemiseen 

 

Yksi perustavanlaatuinen ongelma Hrebiniakin (2006, s. 12) mukaan on johtajien osaamisen 

keskittyminen strategiaprosessin alkupäähän: analyysiin, suunnitteluun ja määrittelyyn. 

Koulutus painottuu strategian formulointiin sen toteuttamisen sijaan. ”Johtajina on valtava 

joukko MBA-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat hyvin perehtyneitä strategiseen 

suunnitteluun ja konseptualisointiin, mutta hyvin heikkoja strategian jalkauttamisen teori-

assa ja toteuttamisessa” (Hrebiniak 2005, s. 58). 

 

Tämä näkyy myös strategiakirjallisuudessa: esimerkiksi yhdessä alan perusteoksessa, Con-

temporary Strategy Analysis (Grant 2019), strategian määrittelyä käsitellään sivumääräisesti 

lähes kymmenkertaisesti strategian jalkauttamiseen nähden. Yritysjohtajilta on usein kysytty 

(Cândido et al. 2015, s. 237–238; McChesney et al. 2021, s. 2), kumman he kokevat haas-

teellisemmaksi, strategian määrittelytyön vai jalkauttamisen. Saatu vastaus on säännönmu-

kaisesti yksimielinen: ”Jalkauttamisen.” Cândido et al. (2015, s. 238) mukaan yhdessä 

tutkimuksessa 73 % johtajista piti jalkauttamista määrittelyä vaikeampana. Vastaavasti ky-

syttäessä opiskelivatko he yritysjohdon ja liiketalouden koulutuksessa enemmän jalkautusta 

vai strategiaa, vastaus on yhtä varma: ”Strategiaa.” Se, että vähemmän koulutettu alue koe-

taan haasteellisemmaksi, ei ehkä ole yllättävä tulos.  

 

Yleinen koulutuksen, harjoittelun ja kehittymisen puute strategian jalkauttamisen osaami-

seen tulee esille myös Pellan et al. tutkimuksessa (2013, s. 199). Tawse ja Tabesh (2021, s. 

27) nostavat johtajien kompetenssin yhdeksi keskeiseksi ”organisatoriseksi kyvykkyydeksi” 

strategian jalkauttamisessa. Tämä kompetenssi muodostuu tiedoista, taidoista ja mahdolli-

suuksista strategisten operaatioiden suorittamiseen.  
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2.3.2 Jalkauttamisen ”ulkoistaminen” esihenkilöille 

 

Strategiaprosessin näkeminen kaksivaiheisena (Grant 2019, s. 21–30, 141) on osaltaan vai-

kuttanut ajatteluun, missä strateginen suunnittelu nähdään ylemmän johdon tehtävänä ja jal-

kautus, suunnitelmien toteuttaminen, organisaatiossa alempien johtajien ja esihenkilöiden 

tehtävänä. Tästä voi seurata käsitys, että suunnittelu olisi vaativampaa ja ”älykkäämpien” 

ihmisten tehtävä, jalkautus taas yksinkertaista annettujen suunnitelmien toteuttamista: to-

teuttaminenhan ilmiselvästi edellyttää vähemmän kyvykkyyttä kuin suunnitteleminen. Täl-

lainen näkemys halventaa jalkauttamisprosessia ja -työtä (Hrebiniak 2006, s. 13). Mikäli 

suunnitelmat menevät sekaisin ja strategiset tavoitteet eivät toteudu (niin kuin hyvin usein 

tapahtuu), ongelmat voidaan sälyttää alemmille esihenkilöille, jotka ”eivät vain osanneet to-

teuttaa ylemmän johdon moitteettomia, hyvin tehtyjä suunnitelmia” (Hrebiniak 2006, s. 13; 

Grant 2019, s. 141). 

 

Myös tiukasti strategian määrittelyn mukainen toteutus voi olla organisaation alemman tason 

esihenkilöille vaikeaa, sillä henkilökunnan jonkinasteinen oma harkintavalta toteutukseen 

on väistämätöntä (Lee ja Puranam 2016, s. 1530). Mikään organisaatio ei voi täydellisesti 

kontrolloida ihmisten käyttäytymistä, ja organisaatiokulttuurilla on siten vaikutusta strate-

gian jalkauttamisen onnistumisessa. Organisaatio vaikuttaa esihenkilöiden johtamaan stra-

tegian jalkauttamiseen valittujen toimenpiteiden tehokkuuteen ja lopputulokseen (Miller et 

al. 2004, s. 202).  

 

Pella et al. (2013) toteavat tutkimuksessaan (s. 201) toisen esimiehiin liittyvän johtamison-

gelman: ylimmässä johdossa ei ole nimettyä henkilöä seuraamassa tai valvomassa strategian 

toteutumista.  

 

2.3.3 Strategian määrittelyn ja jalkauttamisen näkeminen erillisinä 

 

Strategian määrittely ja suunnitelmien toteuttaminen ovat selvästi prosessin kaksi eri vai-

hetta, jotka loogisesti seuraavat toisiaan ajallisesti: suunnitelmia ei voi toteuttaa, ennen kuin 

ne ovat olemassa. Määrittelyä ja toteuttamista voivat olla tekemässä eri ihmiset ja niitä voi-

daan suunnitella eri tavoin. Mutta suunnittelu ja jalkautus ovat myös toisistaan riippuvaisia: 
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suunnitelmat vaikuttavat toteutukseen (Hrebiniak 2006, s. 13). Strategian toteutus puoles-

taan pitkällä tähtäimellä vaikuttaa tehtäviin strategisiin suunnitelmiin. 

 

Hrebiniakin (2006) mukaan (s. 13–14) suunnitelmien ja toteutuksen keskinäisen riippuvuu-

den vuoksi on hyvä huomioida kaksi tärkeää asiaa; ensimmäinen on havainto siitä, että me-

nestyksekkäät strategian lopputulokset saavutetaan parhaiten silloin, kun toteutuksesta 

vastaavat henkilöt ovat mukana suunnitteluprosessissa. Mitä enemmän ”suunnittelijoiden” 

ja ”toteuttajien” välillä on vuorovaikutusta tai mitä enemmän prosessin vaiheet ovat päällek-

käisiä, sitä suuremmat ovat toteutuksen menestymismahdollisuudet. 

 

Toinen havainto liittyy prosessin kahden vaiheen samanaikaiseen tarkasteluun: tuleva jal-

kauttaminen on syytä huomioida jo strategian määrittelyvaiheessa. Toteutukseen liittyvät 

haasteet eivät ole itsenäisiä tai erillisiä, vaan ne tulee nähdä osana strategian suunnittelun ja 

jalkauttamisen kokonaiskuvaa. Yhdessä ne muodostavat strategiajohtamisen lähestymista-

van. Tämä dualistinen näkemys on tärkeä, mutta vaikeasti saavutettavissa, ja se on haaste 

menestyksekkääseen strategiatyöskentelyyn ja -tulokseen (Hrebiniak 2006, s. 14). 

 

2.3.4 Jalkauttamisen haasteen vähättely ja sitoutumisen puute 

 

Jalkauttamisen haasteen vähättely ilmenee helposti myös sitoutumisen puutteena. McChes-

neyn et al. (2021) tutkimuksessa (s. 12) vain puolet haastatelluista myönsi olevansa innos-

tunut strategian mukaisten päämäärien tavoittelemisesta. Sitoutuminen on vähäisempää, kun 

tavoitteet eivät ole selkeitä. Sitoutuminen on myös vähäisempää, jos tavoitteille ei ole ase-

tettu niitä tukevia mittareita. Pella et al. (2013) nostavat tutkimuksessaan (s. 198) esille 

kolme merkittävää mittareihin liittyvää ongelmaa: mittarit ovat epäselviä, ristiriitaisia ja ne 

voivat ohjata suoritusta väärään suuntaan, poispäin todellisesta tavoitteesta. Vähättelyä voi 

olla myös tietoinen tai tiedostamaton kommunikoinnin ja tiedottamisen vähäisyys. Ylimmän 

johdon viestintä strategisista tavoitteista ja prioriteeteista parantaa organisaation yleistä ym-

märrystä strategiasta. Tämä edelleen vaikuttaa positiivisesti organisaation sitoutumiseen 

strategiaan ja sen jalkauttamiseen (Tawse, Tabesh 2021, s. 26). 
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Yhdenlaista vähättelyä on myös organisaation osaamisen jättäminen huomiotta (Miller et al. 

2004, s. 201). Strategiaprosessiin liittyy lukuisa joukko organisaation sisäistä johtamistoi-

mintaa ongelman arvioimisesta toimenpiteiden priorisointiin. Organisaatioiden sisälle on 

kertynyt kokemusta ja osaamista, ja mitä enemmän johto ja esihenkilöt pystyvät hyödyntä-

mään tätä kokemuspohjaa, sitä parempi. 

 

2.3.5 Jalkauttaminen on pitkäkestoinen prosessi 

 

Jalkauttaminen kestää yleensä kauemmin kuin määrittely: strategian formulointi voi tapah-

tua muutamassa viikossa tai kuukaudessa, kun taas isossa organisaatiossa strategian toteut-

taminen useine vaiheineen voi kestää jopa vuosia (Miller et al. 2004, s. 203). Pitkä ajanjakso 

altistaa jalkauttamisen useille riskitekijöille (Hrebiniak 2006, s. 14). Ajan kuluessa sekä joh-

don keskittyminen muutoksen toteuttamiseen vaikeutuu että kontrolli asioihin vähenee. Ra-

hoitusmarkkinoiden korkokannat voivat vaihdella, kilpailijoiden toiminta saattaa muuttua 

ennalta-arvaamattomalla tavalla, asiakkaiden tarpeet voivat muuttua, avainhenkilöt saattavat 

jättää yhtiön jne. Ympärillä tapahtuvat muutokset sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäris-

tössä vaikeuttavat jo tehtyjen suunnitelmien toteuttamista. Lisäksi osa muutoksista ja hei-

koista signaaleista ovat vaikeasti havaittavia, ja aiemmin tehtyjen suunnitelmien sokea 

noudattaminen saattaa entisestään hämärtää niiden huomaamista. 

 

Cândido et al. (2015, s. 238) mukaan tutkimuksessa 72 % yritysjohtajista kertoi strategian 

jalkauttamisen vievän enemmän aikaa kuin määrittelyn, ja 82 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että jalkauttaminen on strategiaprosessin vähiten kontrolloitavissa oleva vaihe. 

 

Pitkä ajanjakso luo paineita muutosta toteuttaville esihenkilöille; pitkän aikavälin tarpeet on 

pystyttävä muuttamaan lyhyen tähtäimen tavoitteiksi siten, että ne ottavat huomioon pitkän 

ajanjakson tuomat muutokset. Tämä korostaa jalkauttamisen prosessimaisuutta: kyse ei ole 

yhdestä päätöksestä tai toimenpiteestä, vaan niiden sarjasta, joka vaatii suuren määrän huo-

miota (Hrebiniak 2006, s. 14). Millerin et al. (2004) tutkimuksessa (s. 203) ei kuitenkaan 

löydetty korrelaatiota jalkauttamisen keston ja siinä onnistumisen välillä. 
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2.3.6 Jalkauttaminen on koko organisaation operaatio 

 

Hyvässä strategiasuunnitelmassa on huomioitu kaikki organisaation tavoitteet (Van der 

Kolk, Schokker 2016). Myös jalkauttamisessa koko organisaatio on tällöin osallisena var-

mistamassa yhteistyön toteutumisen (Rani 2019, s. 206). McChesneyn et al. (2021) tutki-

muksessa (s. 12) neljä viidestä haastatellusta työntekijästä (81 %) kertoi, ettei itse ole 

vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteita ei myöskään ollut muutettu selkeiksi toi-

menpiteiksi – 87 %:lla vastaajista ei ollut selkeää ajatusta siitä, mitä heidän pitäisi tehdä 

jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka määrittelyvaihe harvoin on koko organisaation 

prosessi, jalkauttaminen sen sijaan on. Onnistunut jalkautus edellyttää koko organisaation 

mukaan saamisen. Se puolestaan tarkoittaa minimissään tavoitteiden selkeyttä ja niiden 

kommunikointia koko henkilöstölle.  

 

Koko organisaation mukana olo sisältää myös riskejä ja ongelmia (Hrebiniak 2006, s. 14–

15): kommunikointi kaikille työntekijöille ja eri osastoille ja funktioille muodostuu haasteel-

liseksi. Mitä laajempi organisaatio, sitä enemmän kommunikoitavaa, eskaloitavaa ja jal-

kautettavaa.  

 

2.3.7 Ajan löytäminen muutoksen läpiviennille 

 

Yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä strategisten muutosten läpiviennille on päivittäinen 

tekeminen (McChesney et al. 2021, s. 13–17). Työpaikan normaalit arkirutiinit vievät valta-

osan työntekijöiden energiasta ja ajankäytöstä, ja samalla estävät uusien asioiden ajamisen. 

McChesney et al. kutsuvat ilmiötä pyörremyrskyksi: jokapäiväinen kiire, kokoukset ja ope-

ratiivinen johtaminen tempaisevat mukanaan ja vievät pois siitä keskittymisestä, mitä tarvit-

taisiin muutosten edistämiseen. Pyörremyrskyn keskiössä olevat asiat ovat kiireellisiä, ja 

vaativat huomiota. Strategiset tavoitteet puolestaan ovat kyllä tärkeitä, mutta kiireellisyys 

ajaa kovin helposti ja lähes aina tärkeyden edelle. Strategian jalkauttaminen harvoin pysäh-

tyy voimakkaaseen vastarintaan ja keskeyttämispäätökseen. Hyvät tavoitteet sen sijaan kuih-

tuvat ajan kanssa vähin äänin pois, ja hautautuvat muiden vastaavien, kesken päättyneiden 

ja hiljaa hiipuneiden hankkeiden joukkoon: vaatekaapin pohjalta löytyvässä t-paidassa lukee 

projektin nimi, mutta kukaan ei muista, miksi siitä ei tullut mitään. Tavallinen päivittäinen 
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tekeminen on keskiössä, välttämätöntäkin, ja siksi suurena esteenä strategiatyön edistämi-

selle. Mutta jos kiireellisyys aina ajaa tärkeiden strategisten asioiden edelle, organisaatiolla 

on vaarana jäädä nykytilaan ja taantua. Varsinaisena haasteena onkin samanaikaisesti kyetä 

toimimaan pyörremyrskyssä ja edistämään strategiatavoitteita.  

 

2.3.8 Organisaation resurssit, rakenne ja kulttuuri 

 

Ranin (2019) mukaan (s. 207) strategian onnistuneeseen implementointiin vaikuttavat viisi te-

kijää (Kuva 3): 

1. Osaava henkilöstö/toteuttajatiimi, joka pystyy viemään läpi organisaatiossa strategian 

jalkauttamisen. 

2. Riittävät resurssit, erityisesti ajan ja kustannusten kattamisen suhteen- 

3. Organisaatiokulttuuri: yrityksen johdolla ja sen työntekijöillä on muutoksen läpivientiin 

soveltuva asenne. 

4. Yhtiöllä on tarvittavat työkalut, järjestelmät ja kehitysohjelmat. 

5. Rakenne, jossa vastuunjako ja velvollisuudet ovat yksikäsitteisesti selkeät. 

 

Kuva 3. Strategian jalkauttamiseen vaikuttavat organisaatiotekijät (Rani 2019, s. 207). 

 

 

Organisaatiokulttuuriin liittyy myös keskustelukulttuuri. Avoin kulttuuri sallii väittelyn, ar-

gumentoinnin, palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä ihmisten tunteiden ilmaisun 

(Arzenšek ja Košmrlj 2017, s. 274). Menestyvässä organisaatiossa työntekijät tuntevat ole-
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vansa tärkeitä ja tyytyväisiä tehtäviinsä. Heillä on osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus it-

seään koskeviin asioihin ja niistä tehtäviin päätöksiin. Nämä työpaikan tarjoamat mahdolli-

suudet ja ihmisten kokemukset lisäävät yksilön motivaatiota ja siten suorituskykyä. 

Erityisesti ne edesauttavat sellaisen työympäristön syntymistä, jossa jokainen innostuu osal-

listumaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen (Rani 2019, s. 208). Osa strategian jalkaut-

tamiseen vaikuttavasta organisaatiokulttuurista on myös yleinen muutosvastarinta 

(Hrebiniak 2005, s. 28) ja asennoituminen kiireellisiin tehtäviin tärkeiden asioiden rinnalla: 

”minulla on kiire oikeisiin töihin”. Organisaatiot ovat hitaita muuttumaan ja niiden kehittä-

minen on vaikeampaa ja kalliimpaa kuin strategioiden luominen (Miller et al. 2004, s. 202).  

 

 

2.4 4DX 

 

McChesney, Covey, Huling, Thele ja Walker ovat kehittäneet kokemustensa pohjalta strate-

gian jalkauttamiseen 4DX-toimintamallin. Mallin nimi pohjautuu ajatukseen neljästä strate-

gian jalkauttamisen pilarista ja perustuu samannimiseen teokseen The 4 Disciplines of 

Execution1 (McChesney et al. 2021). 4DX-malli on esitelty ensimmäisen kerran edellä mai-

nitun teoksen ensimmäisessä painoksessa v. 2012, minkä jälkeen mallia on käytetty tuhan-

sien strategiaprosessien implementointityössä. Malli pyrkii vastaamaan edellisessä luvussa 

kuvattuihin haasteisiin ja sen tavoitteena on ”tarjota lukijalle kiinnostavan teorian kokeilun 

asemesta kokoelma toimiviksi todettuja käytäntöjä”. Se perustuu neljään peruskäsitteeseen 

ja toimenpiteiden – sääntöjen – rakentamiseen näiden ympärille: tärkeimpien strategisten 

tavoitteiden tunnistamiseen, niistä johdettavien mittareiden laadintaan, näkyvän mittariston 

esilletuomiseen sekä fokuksen löytämisen tavoitteiden edistämiseen ja seuraamiseen päivit-

täisen operatiivisen toiminnan keskellä. Käsittelen kutakin näistä neljästä peruspilarista seu-

raavissa luvuissa. 

 

 

 

 

1 Tässä työssä on käytetty lähteenä The 4 Disciplines of Execution -teoksen Kindle-versiota. Viittausten sivunu-

merointi perustuu asetteluun, jossa teoksessa on yhteensä 306 sivua. Luvussa 2.4 (ja sen aliluvuissa) olevat pelkät 

sivunumerolliset lähdeviittaukset viittaavat tähän teokseen. 
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2.4.1 Erityisen tärkeät tavoitteet  

 

Menetelmän perusta rakentuu erityisen tärkeiden tavoitteiden tunnistamiseen ja fokuksen 

kohdistamiseen näihin tavoitteisiin. Taustalla on ajatus ”vähemmän on enemmän” (s. 18). 

Tarkoitus on keskittyä kerralla vain yhden tai tiimissä muutaman strategisen tavoitteen edis-

tämiseen. Tärkeiden tavoitteiden tunnistaminen, niiden valitseminen useiden tavoitteiden 

joukosta, sekä prioriteetin kohdentaminen näihin tavoitteisiin voidaan nähdä enemmän stra-

tegisena määrittelytyönä kuin osana jalkauttamista. Toisaalta kyse on vain organisoinnista, 

missä tärkeät tavoitteet asetetaan järjestykseen. Tarkoitus ei ole hylätä osaa tavoitteista, vaan 

edetä sarjassa rinnakkaisen etenemisen sijaan. 

 

Näitä keskeisiä tavoitteita kutsutaan nimellä Wildly Important Goal – WIG. Nimellä on mer-

kitystä myös tavoitteiden kommunikoinnissa: jo nimi antaa mielikuvan siitä, että tavoite on 

poikkeuksellisen merkittävä ja sen eteen edellytetään ponnisteluita. Liian usean tärkeän ja 

vaativan tavoitteen samanaikaisen implementoinnin yritys johtaa helposti turhautumiseen. 

Vaikka jokainen strateginen tavoite olisi hyvin perusteltavissa, arkityön pyörremyrskyt ra-

joittavat mahdollisuuksia erityisesti organisaation kulttuuria ja ihmisten käyttäytymistä kos-

keviin muutoksiin. Yritys jakaa näitä rajallisia resursseja useamman tavoitteen edistämiseen 

on yleisin syy strategian jalkautumisen epäonnistumiselle (s. 19). 

 

Fokus kaikkein tärkeimpiin tavoitteisiin on 4DX-menetelmän ydin ja sääntö numero yksi. 

Käytännön toteutuksessa on eroja sen mukaan, ohjataanko tavoitteilla muita esihenkilöitä 

vai suoraan operatiivista tiimiä. 

 

Operatiivisen tiimin ohjaaminen 

Jokaisen yksittäisen tiimin osalta on keskeistä, että tiimillä on vain yksi WIG, johon se kes-

kittyy. Tarkoitus on irrottaa välttämättömän jokapäiväisen tekemisen keskeltä aikaa ja re-

sursseja tähän yhteen strategiseen tavoitteeseen. McChesney et al. (2021) kehottavat 

kohdistamaan fokuksen ensimmäisinä sellaisiin tavoitteisiin, jotka saavat aikaan muutoksen 

ihmisten käyttäytymisessä (Kuva 4) (s. 30). Yksi strategisten tavoitteisen jalkauttamisen on-

gelma on ihmisten yleinen muutosvastarinta (Hrebiniak 2005, s. 28), minkä vuoksi ihmisten 

käyttäytymisen muutoksiin tähtäävät tavoitteet onnistuessaan helpottavat seuraavien WIG-
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tavoitteiden implementointia. Tällaisia muutoksia vaativia strategisia tavoitteita McChesney 

et al. kutsuvat termillä breakthrough (s. 9) Vastakohta tälle on ohjausmuutokset, stroke-of-

the-pen. Esimerkkeinä ohjausmuutoksista ovat investointipäätökset, palkitsemisjärjestelmät, 

henkilökunnan lisääminen tai yritysostot (kts.1.4.3). Vaikka nekin vaativat suunnittelua, 

konsensusta, ajattelutyötä ja resursseja, ne toteutuvat yleensä ilman merkittävää muutosvas-

tarintaa ja suurella todennäköisyydellä. 

 

  

Kuva 4. Huomion keskittäminen yhteen keskeiseen organisaation toimintatapaa muuttavaan tavoitteeseen 

(McChesney et al. 2021, s. 30). 

 

McChesney et al. esittävät, että jokapäiväinen tekeminen, kirjan termein pyörremyrsky, vaa-

tii keskimäärin 80 % tiimin ajan- ja energiankäytöstä. Loput 20 % pitäisi suunnata tämän 

yhden WIG-tavoitteen edistämiseen (s. 31).  

 

Tavoitteiden pitää olla selkeitä, helposti ymmärrettäviä sekä mitattavia, esimerkiksi ”Hävi-

kin vähentäminen 8 prosentista 5 prosenttiin maaliskuun loppuun mennessä”. Usein strate-

giset tavoitteet liittyvät läheisesti asioihin, jotka muutenkin ovat jokapäiväisessä 

tekemisessä. Kun keskiössä ollut tavoite saavutetaan, se muuttuu osaksi jokapäiväistä teke-

mistä tehden tilaa seuraavalle tärkeälle tavoitteelle. Keskeistä on paitsi tavoitteen saavutta-

minen, myös tavoitteeseen liittyneen tekemisen ja oivaltamisen juurruttaminen arkeen. 

Koska valtaosa strategisista tavoitteista on olemassa olevien normaalin arjen työn kehittä-

miskohteita, pyörremyrsky samalla jalostuu ja kehittyy, ja on vähemmän kaoottinen kuin 

aikaisemmin (Kuva 5). Arki sujuu tehokkaammin ja tiimin tuottavuus paranee. Tämä kan-

nustaa tiimiä ottamaan seuraavan WIG-tavoitteen työn alle (s. 32). 
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Kuva 5. Ohjaustavoitteet ja muutosta vaativat tavoitteet. Useimmat WIG-tavoitteet ovat ennestään osana päi-

vittäisen tekemisen pyörremyrskyä ja palaavat sinne tavoitteen saavuttamisen jälkeen (McChesney et al. 

2021, s. 32). 

 

Mikäli tiimin sisällä tehtävät jakautuvat pienempiin osasiin (esimerkiksi markkinointitii-

missä erikseen mainonnasta, sosiaalisesta mediasta sekä prospektien hankinnasta vastaavat 

henkilöt), kullekin henkilölle voidaan haluttaessa osoittaa oma WIG – tärkeintä on, että yk-

silötasolla jokaisella on vain yksi tavoite, mihin kerrallaan keskittyä. Tavoitteen pitää sa-

malla olla riittävän tarkkaan rajattu ja konkreettinen, ei esimerkiksi ”Liikevaihdon 

kaksinkertaistaminen”, joka selvästi on laajuudessaan ylätason tavoite. 

 

Monelle esihenkilölle ja johtajalle voi olla vaikea valita vain yhtä tavoitetta. He voivat myös 

ajatella, että samaan aikaan voi ihan hyvin olla useampikin kulttuurin tai ajattelutavan muu-

tosta vaativa tavoite. 4DX-mallin mukaan näin ei ole. Kirjoittajat varoittavat sortumasta use-

amman saman prioriteetin tavoitteen aiheuttamaan multitaskingiin, moniajoon, ja korostavat 

yhden tavoitteen tärkeyttä (s. 33). Uuden kokeilemisen innostus ja luovuus voivat ohjata 

ajattelua useamman tavoitteen samanaikaiseen kokeiluun. Joku voi ajatella, että kun on use-

ampi samanaikainen tavoite, mahdollisuudet ainakin yhden onnistumiselle ovat suuremmat. 

Ainakin silloin voisi väittää, että on yrittänyt monella tavalla, ja eiköhän useampi tavoite 

myös näytä esihenkilön silmissä paremmalta ja tehokkaammalta kuin vain yksi (s. 35). Nämä 

ovat ajattelun uhkakuvia, jotka on hyvä tiedostaa työyhteisössä ja kohdata ne avoimesti. 

 

Johtaako vain yhden tavoitteen malli väistämättä siihen, että joillekin hyville tai jopa erin-

omaisille strategisille tavoitteille pitää sanoa ’ei’? Yleensä kyllä, ainakin väliaikaisesti (s. 

35). Oman haasteensa tuo lisäksi se, että kaikki hyvät tavoitteet harvoin ovat samaan aikaan 
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arvioitavissa ja asetettavissa järjestykseen. Hyviä ajatuksia tulee ad hoc, ja innokkuus niiden 

kokeilemiseen on helposti suuri. Esihenkilön vaativa tehtävä on huolehtia siitä, että jokai-

sella hänen alaisellaan on vain yksi samanaikainen WIG, pyörremyrskyn ulkopuolinen ta-

voite. 

 

WIG-tavoitteen valitsemiseksi McChesney et al. ehdottavat tiimin esihenkilöitä pohtimaan 

tiimin tavoitteiden merkittävyyttä (s. 37). Perinteisen kysymyksen ”Mikä on tiimille kaik-

kein tärkeintä?” sijaan kysymys ”Millä tiimin osa-alueen tehokkuuden merkittävällä paran-

tamisella olisi kaikkein suurin vaikutus kokonaistulokseen, jos kaikki muut osa-alueet 

pysyisivät nykyisellä tasollaan?” ohjaa voimakkaammin havaitsemaan muutoksen merkittä-

vyyden. Toinen vaihtoehto on ulottaa tiimin suorituskyky isompaan kuvaan: ”Mikä muutos 

tiimin tuloksessa hyödyttäisi eniten yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?” 

 

Valittu tavoite voi olla jotain uutta – sellaista, mitä tiimin nykyisiin tavoitteisiin ei kuulu – 

tai jonkin nykyisen toiminnan parantaminen. Jälkimmäisessä kyse on jonkin huonosti toimi-

van prosessin tai menetelmän parantamisesta tai jo hyvin toimivan saattamisesta erinomai-

selle tasolle, ensimmäisessä taas jonkin kokonaan uuden palvelun tuottamisesta tai 

esimerkiksi vastaamisesta uuden kilpailijan tai toimintakentän muutoksen aiheuttamaan uh-

kaan tai mahdollisuuteen (s. 37). 

 

Esihenkilöiden ohjaaminen 

McChesney et al. esittelevät kolme vaihtoehtoista tapaa WIG-tavoitteiden eskaloimiseen or-

ganisaatiossa alaspäin (s. 38). Ensimmäisessä vaihtoehdossa ylin johto määrittelee primaarin 

WIG-tavoitteen, jonka mukaisesti tiimit valitsevat omat WIG-tavoitteensa. Kytkös voi olla 

suora (Kuva 6) tai välillinen (Kuva 7). Jälkimmäisessä tapauksessa primaari WIG on jaettu 

osiin. Näitä osia 4DX nimittää alitavoitteiksi, jotka pitää saavuttaa, tai taisteluiksi, jotka pitää 

voittaa. Näiden taisteluiden avulla saavutetaan primaari WIG – eli voitetaan koko sota. 

 

Tämän lähestymistavan edut liittyvät tehokkuuteen ja organisaation keskittymisen kohdis-

tumiseen yhteen yhteiseen tavoitteeseen. Tällä on merkitystä sekä yhteisen tavoitteen edis-

tämisen suhteen että organisaation yhteenkuuluvuudelle ja toivotun kulttuurin edistämiselle. 

Menetelmä on silloin heikko, jos jokin tiimi ei löydä sopivaa tapaa vaikuttaa globaalin WIG-
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tavoitteen edistämiseen joko suoraan tai epäsuorasti. Ylemmältä johdolta määrätty toimin-

tatapa johtaa helposti turhautumiseen eikä sitouta tekemiseen (s. 43). 

 

Kuva 6. Yksi primaari WIG eskaloitu tiimeihin (McChesney et al. 2021, s. 41). 

 

 

Kuva 7. Yksi primaari WIG jaettu osataisteluihin ja eskaloitu tiimeihin (McChesney et al. 2021, s. 41). 

 

Toisessa vaihtoehdossa ylin johto laatii muutaman kriittisen WIG-mallin kokoelman. 

Vaikka yksittäiset tavoitteet ovat erillisiä, niiden yhdistelmä voi mahdollistaa saman strate-

gisen kokonaistavoitteen saavuttamiseen. Tämän jälkeen kukin tiimi valitsee sen tavoitteen, 
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johon parhaiten pystyy vaikuttamaan ja siten kontribuoimaan kokonaistavoitetta. Tätä lähes-

tymistapaa havainnollistetaan kuvassa 8: esimerkissä kaksi globaalia WIG-tavoitetta (uuden 

tuotteen liikevaihdon kasvattaminen ja olemassa olevaan laadun parantaminen) jakautuvat 

eri osastoihin (s. 43).  

 

Kuva 8. Usea ylimmän johdon asettama WIG-tavoite (McChesney et al. 2021, s. 44). 

 

Kolmas vaihtoehto on antaa yksittäisten tiimien vapaasti valita oma WIG. Menetelmä on 

tehokas ja hyvin soveltuva silloin, kun tiimit ovat autonomisia ja tiimien välillä on vain vä-

hän riippuvuuksia (s. 44). 

 

McChesney et al. korostavat tavoiteasetannan neljää sääntöä esihenkilöiden ohjaamisessa: 

1. Jokainen henkilö keskittyy enintään yhteen WIG-tavoitteeseen kerrallaan. Tämä on 

4XG-menetelmän keskeisin sääntö. Isossa organisaatiossa voi olla samanaikaisesti 

käynnissä kymmeniä tai satoja WIG-tavoitteita, mutta yhtäkään tiimiä, esihenkilöä 

tai työntekijää ei pidä ylikuormittaa (s. 44). 

2. Taistelut pitää valita niin, että niillä voitetaan sota. Kun Primary WIG on valittu 

(Kuva 7), siitä johdettavien alitavoitteiden, taisteluiden, valintaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Sen sijaan, että pyrittäisiin luettelemaan kaikki mahdolliset sodan 

voittamiseen vaikuttavat asiat, valitaan pienin mahdollinen määrä taisteluita, joilla 
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sota voidaan voittaa. Tämä tarkoittaa päätavoitteen saavuttamisen kannalta ainoas-

taan tärkeimpien alitavoitteiden valitsemista (s. 44–45). 

3. Ylin johto voi määrätä, muttei sanella. Tehokas jalkauttaminen ei toteudu ilman or-

ganisaation sitoutumista ja tavoitteiden asettamisessa mukana oloa. Parhaan loppu-

tuloksen saamiseksi tiimien esihenkilöiden on hyvä olla vahvasti mukana omien 

osatavoitteidensa määrittelyssä. Jos määrittely ei ylimmän johdon mielestä palvele 

WIG-tavoitteen päämäärää, se voi toki viime kädessä päättää toisin. Parhaimmillaan 

prosessi samanaikaisesti sisältää sekä ylimmän johdon selkeän tavoiteasetannan että 

tiimin sitoutumisen omaan osatavoitteeseensa. Koko organisaatio keskittyy tällöin 

saman WIG-tavoitteen edistämiseen (s. 45–46). 

4. Jokainen WIG sisältää nykytilan, tavoitteen ja aikataulun. Kaikki WIG-tavoitteet 

niiden tasosta riippumatta sisältävät aina selkeästi mitattavan tuloksen sekä päivä-

määrän, mihin mennessä tavoite on saavutettava. Tavoite sisältää silloin kuvauksen 

nykytilasta, tavoitetilasta ja aikataulun. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huoli-

matta mainittujen asioiden kirjaaminen keskeiseksi osaksi tavoitetta on selkeyden 

lisäämisen vuoksi tärkeää koko organisaatiolle (s. 46–48). 

 

2.4.2 Johdattavat mittarit 

 

4DX:n toinen peruspilari on tavoitetta kohti johdattavien mittareiden käyttö. Lähestyn käsi-

tettä kuvitteellisen esimerkin kautta: teollisuuden komponentteja valmistavan yhtiön johto 

on asettanut WIG-tavoitteeksi ”nostaa Keski-Euroopan jälleenmyyjäverkoston kautta tapah-

tuva liikevaihto 9 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä”. 

Asetelma täyttää WIG-määritelmän: se sisältää tarkoin rajatun toimintakentän ja sen nyky-

tilan kuvauksen, tavoitteen sekä aikataulun. Perinteinen tapa seurata annetun tavoitteen to-

teutumista on kuukausittain tarkastella liikevaihtolukuja taloushallinnon tuottamista 

päättyneen kuun raporteista. Tämä sopii ylimmälle johdolle, joka voi arvioida liikevaihdon 

kehityksen toteutumista ja suhteuttaa yhtiön muita toimintoja sen mukaisesti. Sen sijaan 

myyntitiimille itselleen raportti ei juuri tuo lisäarvoa. Se kertoo toteutuneista kaupoista, ja 

katsoo menneisyyteen. Liikevaihto mittarina ainoastaan kertoo tapahtuneesta, eikä sisällä 

informaatiota siitä, millä keinoin liikevaihtoa on pyritty kasvattamaan ja kuinka hyvin siinä 
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on onnistuttu. Tällaista mittaria McChesney et al. kutsuvat taaksepäin katsovaksi (lag mea-

sure) (s. 55). 

 

Millä tavalla myyntitiimi voisi itse paremmin seurata sille asetetun WIG-tavoitteen toteutu-

mista? Kokemuksesta tiedetään, että kauppoja syntyy enemmän silloin, kun myyjä on aktii-

visesti yhteydessä asiakkaaseen ja kun tuotteista järjestetään myyntikampanjoita. 

Myyntitiimi päättääkin alkaa seuraamaan viikkotasolla kunkin myyjän tekemien kontaktoin-

tien lukumäärää ja tiimin järjestämien myyntikampanjoiden määrää. Varsin pian tiimi ha-

vaitsee yhteyden näiden kahden aktiviteetin ja toteutuneen liikevaihdon välillä: koska 

liikevaihto on suoraan verrannollinen toteutuneiden kauppojen määrään, myyntitiimi pystyy 

itse vaikuttamaan liikevaihdon määrään omalla aktiivisuudellaan ja toiminnallaan. Kontak-

tointien lukumäärä ja myyntikampanjoiden määrä ovatkin jatkossa tiimin johdattavia mitta-

reita (lead measure), sillä ne täyttävät 4DX:n toisen peruspilarin määritelmän (s. 57): 

 

1. Johdattavalla mittarilla on yhteys WIG-tavoitteeseen. 

2. Valittu mittari ennustaa tavoitteen saavuttamista jo ennakolta. 

3. Tavoitteen parissa työskentelevillä on mahdollisuus vaikuttaa mittariin. 

 

4DX:n säännöt 1 ja 2 liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa – kuitenkin siten, että näistä ainoas-

taan sääntö 1 on tarkoitettu suoraan ylimmän johdon työkaluksi. Sääntö 2 (kuten myös sään-

nöt 3 ja 4) on tarkoitettu vain tiimiesihenkilöiden käyttöön. Vaikka säännöt 2, 3 ja 4 on 

tarkoitettu vain tiimien suorille esihenkilöille, niiden ymmärtäminen on toki tärkeää myös 

ylimmälle johdolle. 

 

Sovellettaessa sääntöä 1 strategisten tavoitteiden jalkauttamisessa kullekin tiimille luodaan 

tiimikohtaiset WIG-tavoitteet, jotka yleensä kuvaavat kunkin tiimin parasta mahdollista kei-

noa osallistua ylätason WIG-tavoitteen saavuttamiseen (kts. Kuva 6). Eri tiimien WIG-ta-

voitteet ovat keskenään linjassa, jotta ne yhdessä voivat varmistaa, että nykytilasta päästään 

tavoitteeseen halutussa aikataulussa. Nämä tavoitteet sellaisenaan ovat yleensä taaksepäin 

katsovia mittareita.  
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Kun seuraavassa vaiheessa sovelletaan sääntöä 2, kukin tiimi määrittelee ne mitattavat toi-

menpiteet (johdattavat mittarit), jotka mahdollistavat tiimien omien WIG-tavoitteiden saa-

vuttamisen. Näiden kahden vaiheen mukaisten mittarien muodostus ja niiden hierarkkinen 

suhde on esitetty kuvassa 9.  

 

Kuva 9. WIG-tavoitteesta muodostetut säännön 1 taaksepäin katsovat mittarit (lag measure) ja säännön 2 

johdattavat mittarit (lead measure) (McChesney et al. 2021). 

 

Taaksepäin katsova mittari kuvastaa sitä tavoitetta, joka on lausuttu WIG-tavoitteen määrit-

telyssä, ja johdattava mittari sitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tavoitteen saavutta-

miseksi. Johdattavien mittareiden käyttöön liittyy kaksi ongelmaa, jotka vaikuttavat osin 

ristiriitaisilta: vaikeus ja yksinkertaisuus (s. 59).  

 

Johdattavien mittareiden käyttö on vaikeaa, sillä olemme tottuneet taaksepäin katsoviin mit-

tareihin. Ne kuvastavat menestystä, ja niitä avulla raportoimme tapahtunutta. Ne edustavat 

objektiivista näkökulmaa. Lisäksi tapahtuneen havainnoiminen jälkikäteen on helpompaa 

kuin ennustaminen ennakolta. Myyntijohtajan on helpompaa seurata toteutuneita myyntilu-

kuja kuin ennustaa tulevaa, ja laihduttajan on helpompaa katsoa vaa’an lukemaa kuin laskea 

kaloreita etukäteen. 

 

Samanaikaisesti johdattavat mittarit voivat tuntua liian yksinkertaisilta tai itsestään selviltä. 

Jokaiselle laihduttajalle on selvää, että liikunnan lisääminen ja syömisen vähentäminen ovat 

ne keinot, joilla kuljetaan kohti asetettua painon vähentämisen tavoitetta. 4DX:n säännön 

numero kaksi merkitys on siinä, että näitä keinoja mitataan. On aivan keskeistä nähdä ero 
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sille, että laihduttaja ymmärtää liikunnan sekä ruokavalion merkityksen ja siihen, että laih-

duttaja laskemalla kaloreita mittaa syömänsä ja kuluttamansa energiamäärän. 

 

Mittareiden laatiminen 

Johdattavat mittarit pohjautuvat aina tiimikohtaisiin WIG-tavoitteisiin, jotka ovat taaksepäin 

katsovia mittareita. Johdattavat mittarit tulee laatia tiimin esihenkilön ja tiimin muiden jä-

senten yhteistyönä. McChesney et al. ehdottavat kahta vaihtoehtoista tapaa mittareiden laa-

dintaprosessiin (s. 71): esihenkilö voi laatia listan mahdollisista johdattavista mittareista, ja 

antaa tiimin valita tai jalostaa näistä sopivimmat. Tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa esi-

henkilö toimii inspiraattorina tai herättelijänä erityisesti tilanteessa, jossa tiimin itsensä on 

vaikea löytää tai havaita sopivia johdattavia mittareita. Toinen vaihtoehto on antaa tiimin 

ensin kehittää joukko mittareita, mistä esihenkilö tekee lopulliset valinnat. Tämä malli sopii 

hyvin silloin, kun tiimillä on hyvä käsitys siitä, millaisia mittareiden tulisi olla. Valitusta 

mallista riippumatta on ehdottoman tärkeää, että mittareiden valinta tapahtuu yhteisymmär-

ryksessä ja siten, että tekijätiimi sitoutuu niihin. Vähäinen kontribuutio johtaa lähtökohtai-

sesti heikompaan sitoutumiseen. 

 

2.4.3 Seurannan tulostaulu 

 

4DX:n kolmas sääntö liittyy läheisesti johdattavien mittareiden näkymiseen tiimille ja myös 

tiimin ulkopuolisille henkilöille. Säännön numero kaksi kohdalla McChesney et al. korosta-

vat tekijätiimin mukanaoloa mittareiden valinnassa. Sama tarkoitusperä jatkuu säännön 3 

kohdalla: tekemällä mittarit ja tekemisen edistymisen näkyviksi kaikille tiimin sitoutunei-

suus tavoitteen saavuttamiselle kasvaa. Tiimin suorituskyvyn kannalta on merkittävä ero 

siinä, ymmärtääkö tiimi johdattavien ja taaksepäin katsovien mittareiden konseptin, vai pi-

tääkö se aktiivisesti tiimin toiminnasta kertovien mittareiden tuloskehitystä jatkuvasti kaik-

kien nähtävillä (s. 75). Sääntö numero kolme on johdattavan mittarin edistymisestä kertovan 

tulostaulun laatiminen. 

 

Tulostaulu vaikuttaa tiimin suorituskykyyn kolmella tavalla: 

1. Se tarjoaa visuaalisen esityksen tiimin toiminnalle. Samalla se tuo näkyville korre-

laation WIG-tavoitteen ja mittarin välille.  
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2. Tulostaulun pitäminen ja esille tuominen antaa signaalin siitä, että kyseessä on tärkeä 

asia. Mittarin edustaman tavoitteen saavuttaminen johtaa yhtiön kannalta tärkeään 

WIG-tavoitteeseen.  

3. Näkyvä mittari tuo vastapainoa pyörremyrskyn kiireellisyydelle. Koska kiireellisyys 

pyrkii aina voittamaan tärkeyden, näkyvä mittari paitsi muistuttaa tavoitteelle annet-

tavan ajan tärkeydestä, myös antaa luvan irrottautua kiireen keskeltä tavoitteen pa-

riin. 

 

Tulostaulun perimmäinen tarkoitus on motivoida tiimin pelaajat voittamaan. Parhaiten tämä 

tavoite saavutetaan silloin, kun tiimi itse pitää omasta edistymisestään kirjaa ja esittelee 

omaa tulostauluaan tämän mukaisesti. 4DX suosittelee seuraavien periaatteiden noudatta-

mista hyvän tulostaulun muodostamiseksi (s. 80–84): 

1. Yksinkertaisuus. Aivan kuten urheilukilpailussa, tulostaulun pitää olla selkeä ja yk-

sinkertainen ja tarjota vain tieto pelitilanteesta. Jääkiekkojoukkueen valmentaja pitää 

kirjaa yksittäisen pelaajan suorituksista, virheistä ja huonosta käyttäytymisestä, lau-

kauksista maalia kohti, syötöistä ja torjunnoista – mutta näitä ei näytetä tulostaululla. 

Sama koskee johdattavien mittareiden tulostaulua – se ei ole esimiehen kirjanpito 

yksittäisistä henkilöistä tai tiimin suorituskyvyn detaljeista. 

2. Näkyvyys. Tulostaulun on oltava esillä. Jääkiekko-ottelussa halliin on sijoitettu 

monta tulostaulua siten, että katsomon jokaiselta paikalta näkee vähintään yhden tau-

lun. Sama pätee johdattavien mittareiden seurannan tulostaululle. Erityisesti taulu 

pitää näkyä tiimin jäsenille. Jos se on vain tiiminvetäjän huoneessa tai tietokoneella, 

se ”on poissa näkyvistä, poissa mielestä”. Näkyvä tulostaulu toimii WIG-tavoitteen 

ja johdattavien mittareiden tärkeyden muistuttajana arjen pyörremyrskyn keskellä. 

Ilman tulostaulua tavoitteet unohtuvat ja hiipuvat liian helposti. Näkyvä tulostaulu 

myös lisää vastuullisuuden tunnetta. Kun tulostaulu on näkyvissä kaikille, tiimin tu-

lokset muuttuvat henkilökohtaisesti tärkeiksi tiimin jäsenille. 

3. Sekä johdattava että taaksepäin katsova mittari. Johdattava mittari kertoo tiimin jo-

kapäiväisen etenemisen ja sen, mitä tiimi voi tehdä tavoitteen eteen. Mutta taaksepäin 

katsova mittari osoittaa, että johdattava mittari toimii ja miten tiimin työskentelyllä 

on vaikutusta varsinaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Näiden yhdistelmä saa tulos-

taulun todelliseksi ja elämään.  
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4. Eteneminen suunnitellusti. Tulostaulusta pitää näkyä yhdellä silmäyksellä, ollaanko 

menossa tavoitetta kohti suunnitelman mukaisesti – muussa tapauksessa taulussa on 

vain dataa, ei tilannekuvaa. McChesney et al. puhuvat viiden sekunnin säännöstä: jos 

tulostaulua tai raporttia katsomalla ei viidessä sekunnissa näe, ollaanko peli voitta-

massa vai häviämässä, taulu ei kelpaa. Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä peri-

aatetta: kuvassa 10 on esitetty johdattavan mittarin etenemä tilanteessa, jossa 

tavoitteena on saada kymmenessä viikossa kutsuttua yhteensä 428 näytteilleasettajaa 

tapahtumaan. Kuvasta ei suoraan näe, ollaanko tavoitteesta jäämässä jälkeen ja jos, 

kuinka paljon jäljessä ollaan.  

 

 

Kuva 10. Johdattavan mittarin eteneminen (McChesney et al. 2021). 

 

Sen sijaan kuvan 11 kaaviossa nähdään, missä tiimin pitäisi tällä hetkellä olla, jos se 

etenisi suunnitellusti (esimerkin tavoitejanassa symbolina on vuohi). Kuvasta näh-

dään, että tiimi on jäljessä, sekä kuinka paljon (kaksi viikkoa). Kuva samalla havain-

nollistaa, että tavoitteen saavuttaminen on muuttunut vaikeammaksi, ja että aikaa 

tavoitteen saavuttamiselle on kulunut jo enemmän kuin mitä on enää jäljellä. 
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Kuva 11. Johdattavan mittarin eteneminen yhdessä tavoitejanan kanssa (McChesney et al. 2021). 

 

 

2.4.4 Tekemisen tahti 

 

Neljäs 4DX:n peruspilari on tekemisen tahdin määrittely ja sen ylläpitäminen. Säännöt 1–3 

ovat tärkeitä huomion keskittämisen ja sitoutumisen kannalta, ja ne ovat menestyksen kan-

nalta tehokkaita ja välttämättömiä työkaluja. Ne valmentavat tekemiseen, mutta vasta nel-

jännessä säännössä tapahtuu varsinainen tekeminen (s. 89). Tämä tarkoittaa viikoittaista 

tiimikokousta, jossa seurataan tiimin jokaisen jäsenen osallistumista tavoitteen edistämiseen. 

4DX määrittelee tiimikokouksen keskeiset periaatteet (s. 91–93): 

 

1. Kokouksen ajankohta pidetään vakiona ja vähintään kerran viikossa. Poikkeaminen 

tästä sekoittaa rytmin ja pienentää tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuksia. 

2. Tiimikokous on vain tavoiteseurantaa varten. Pyörremyrskyn asioita ei koskaan 

tuoda tiimikokoukseen. Mahdolliset muut asiat voidaan keskustella kokouksen jäl-

keen erikseen. 

3. Kokouksen kesto on 20–30 minuuttia, ja sen agenda on vakio. 

 

Kokouksessa käydään läpi edellisellä viikolla annettujen tavoitteiden edistyminen, päivite-

tään tulostaulua vastaavasti ja päätetään, mikä on kunkin jäsenen tämän viikon tavoite. Ta-

voitteen edistyminen peilataan edellisessä kokouksessa annettuihin sitoumuksiin nähden: 

”Viime viikolla lupasin soittaa viidelle asiakkaalle. Soitinkin, ja sen seurauksena…”. Tulos-

taulun päivittäminen tehdään näiden sitoumusten toteutumista vastaavasti. Seuraavan viikon 
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tavoite puolestaan muodostetaan kysymyksellä ”Mitä voin tällä viikolla tehdä vaikuttaakseni 

johdattavaan mittariin?” 

 

On tärkeä havaita, että kukin tiimin jäsen pohtii tavoitetta nimenomaisesti johdattavan mit-

tarin kannalta. Kysymys ”Mikä on tämän viikon tärkein asia?” on liian laaja-alainen ja vie 

helposti ajatukset arjen pyörremyrskyyn. Tekemisen kohdistaminen johdattavaan mittariin 

on keskeistä, koska johdattava mittari vie kohti WIG-tavoitetta (s. 94). Tämän vuoksi 4DX:n 

säännön numero kaksi laatimisessa on välttämätöntä huomioida tiimin mahdollisuus vaikut-

taa mittarin edistämiseen. 

 

Kokouksessa annettavien sitoumusten on oltava konkreettisia ja mitattavia (s. 98). Lupaus 

”keskittyä johonkin” tai ”yrittää työskennellä jonkun parissa” ovat liian epämääräisiä eikä 

niiden toteutumista voida yksikäsitteisesti arvioida – eivätkä ne myöskään sitouta tekemi-

seen. Silloin lupaukset ja tavoitteet hukkuvat pyörremyrskyyn. Tiimin sitoutumisen synty-

miseksi lupausten tulee olla tiimiläisten itsensä tekemiä. Kokouksen vetäjä voi – ja hänen 

pitääkin – tarvittaessa toimia tiimiläisten sparraajana sopivien sitoumusten miettimisessä, 

mutta on välttämätöntä, että jokainen tiimiläinen kokee itse määritelleensä omat lupauk-

sensa. 

 

2.4.5 4DX kirjallisuudessa 

 

Tässä luvussa esittelen 4DX-menetelmää koskevia tai sivuavia artikkeleita, referaatteja ja 

muita julkaisuita. 

 

Belal Kaifi (2012) on arvioinut teoksen aiemman painoksen vertaisarvioidussa artikkelis-

saan. Aiempi painos poikkeaa hieman uudemmasta, mutta tarjoaa silti hyvän arvioinnin tässä 

tutkimuksessa käytettyyn teokseen. Kaifin mukaan teoksen kirjoittajat ovat osanneet käyttää 

liikkeenjohdon ja organisaatiokäyttäytymisen teorioita teoksen perustana. Kaifi referoi 

4DX:n perusteita seuraavasti: 

1) Sääntö 1 alleviivaa kaikkein tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä. Kir-

joittajat uskovat, että mitä enemmän ihminen yrittää tehdä, sitä vähemmän hän to-

dellisuudessa saavuttaa. Nykypäivän kilpailuyhteiskunnassa esihenkilöiltä ja 
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johtajilta edellytetään multi-taskingia ja lukuisten päivittäisten tavoitteiden saavutta-

mista. Tämä voi selittää viime vuosina tapahtuneen työn tehokkuuden laskun. Perim-

mäinen ajatus sääntö numero yhden taustalla on ihmisen geneettinen taipumus tehdä 

samanaikaisesti hyvin vain yhtä työtä. Kaifin mukaan tällä on kiinnostava yhteys 

Adam Smithin 1700-luvulla kehittämään työnjaon käsitteeseen. Esimerkkinä maini-

taan myös Applen Steve Jobsin periaate keskittyä vain muutamaan tuotteeseen ja 

tavoitteeseen ja kykyyn sanoa hyville – ja jopa erinomaisille – ideoille ’ei’. 

2) Sääntö 2 keskittyy vaikuttavuuteen. Osa tavoitetta kohti johdattavat toimenpiteet 

ovat muita tehokkaampia, ja niiden tunnistaminen sekä niiden noudattaminen ovat 

avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Kaifi nostaa esimerkkinä auton huollon: 

sitä, kuinka usein auto hajoaa kesken ajon (taaksepäin katsova mittari), on vaikea 

kontrolloida; sen sijaan säännöllisesti tapahtuvaa auton huoltoa on helppo kontrol-

loida (eteenpäin katsova mittari). Ja mitä enemmän eteenpäin katsovaan mittariin on 

kohdistettu toimenpiteitä, sitä todennäköisemmin voi välttää auton vikaantumisen 

ajossa. Esihenkilön tai johtajan on tärkeää olla aina toimissaan proaktiivinen reaktii-

visena olon asemesta. 

3) Sääntö 3 korostaa seurannan merkitystä. Parhaat tulokset saavutetaan emotionaali-

sesti sitoutuneilta ihmisiltä, ja paras sitoutuneisuus edellyttää tietoisuutta tilanneku-

vasta: ollaanko voittamassa vai häviämässä. Jos tätä tietoa ei ole käytettävissä, 

ponnistelua voittamisen eteen ei tapahdu. Seurannan tulostaulu kertoo tiimille, missä 

se on ja missä sen pitäisi olla; tämä on välttämätön tieto ongelmien ratkaisua ja pää-

töksentekoa ajatellen. 

4) Sääntö 4 perustuu vastuullisuuden periaatteeseen. Mikäli tavoitteisiin ei liity vas-

tuuta, keskittyminen palautuu takaisin pyörremyrskyyn. Organisaation on pystyttävä 

luomaan vastuullisuuden kulttuuri, aina alkaen jokaisesta työntekijästä itsestään ja 

siirtyen sen jälkeen muiden näkemiseen olemassa vastuussa jostakin.  Esimerkin mu-

kaan on hämmästyttävää mitä säännöllisillä viikoittaisilla tavoiteseurannan kokouk-

silla voidaan ajan kanssa saavuttaa. 

 

Kirjassa esitellään lukuisia käytännön esimerkkejä 4DX:n soveltamisesta erilaisissa tii-

meissä ja organisaatioissa. Tekijöiden mukaan "on kaksi pääasiallista asiaa, joihin johtaja 

voi vaikuttaa tulosten tuottamiseksi: strategian luominen ja kyky toteuttaa tämä strategia". 
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Useimmissa perustutkinto- ja jatko-opiskeluohjelmissa opiskelijat oppivat strategian laadin-

taa, mutteivat välttämättä hallitse tehtyjen suunnitelmien toteuttamista.  

 

Kaifin mukaan kirja on hyödyllinen työkalu kaikille nykyisille ja tuleville esimiehille ja joh-

tajille. Vaikka teoksessa mainitut käsitteet ja esimerkit saattavat näyttää yksinkertaisilta, 

strategian jalkauttamisen soveltaminen ja täytäntöönpano on yleisesti vaikeaa.  

 

Michelle Hunter (2013) kertoo Credit Union Magazinessa omasta 4DX-teoksen lukukoke-

muksestaan ja sen vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja johtamiseensa. Hunterin johta-

massa paikallisessa osuuspankissa otettiin käyttöön 4DX-menetelmä ja siirryttiin ”emme 

halua hävitä” -ajattelutavasta ”haluamme voittaa” -strategiaksi. 

 

 

2.4.6 4DX ja muita menetelmiä 

 

4DX ei ole ainoa strategian implementointiin ja jalkauttamiseen kehitetty tai sellaiseen käy-

tetty menetelmä. Tässä luvussa tarkastelen 4DX:n asemoitumista kolmen muun menetelmän 

suhteen. 

 

Suorituskykypyramidi 

Suorituskykypyramidi (Performance Pyramid System, PPS) on toiminnanohjauksen suori-

tuskykymittaristo, toisin sanoen sen avulla kuvataan suunnitelman (tai strategian) tavoitteet 

ja niihin liittyvät mittarit. Tavoitteet kuvataan hierarkkisesti ylhäältä alaspäin tasoittain seu-

raavasti (Saari 2004): 

• ylin taso: visio 

• taso 2, liiketoimintayksiköt: markkinat ja talous 

• taso 3, ydinprosessit: asiakastyytyväisyys, joustavuus ja tuottavuus 

• taso 4, osastot ja tiimit: laatu, toimituskyky, läpimenoaika ja hukka. 

 

Koska kullakin tasolla on edellistä tasoa enemmän seurattavia tekijöitä, rakenne muodostaa 

visuaalisesti pyramidin (Kuva 12). Kunkin tason tavoitteet on tarkoitus saavuttaa alemman 

tason tavoitteiden kautta, eli tavoitteet rakentuvat top-down. Mittarit tavoitteille rakennetaan 
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puolestaan alhaalta ylöspäin, bottom-up. Pyramidissa on lisäksi jaottelu ulkoiseen ja sisäi-

seen tehokkuuteen. 

 

Kuva 12. Suorituskykypyramidi (Saari 2004). 

 

Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) on suorituskykypyramidin tavoin toiminnanohjauksen suoritus-

kykymittaristo. Se muodostuu neljästä tarkasteltavasta näkökulmasta, joille kullekin asete-

taan joukko tavoitteita. Näkökulmat ovat talous, asiakkaat, prosessit ja oppiminen. Näille 

näkökulmille luodaan tavoitteet em. järjestyksessä siten, että keinot tavoitteen saavuttami-

seen haetaan aina seuraavalta tasolta. Näin saadaan syy-seurausketju, joka sisältää sekä taak-

sepäin katsovat mittarit että johdattavat mittarit, kuten 4DX:ssäkin. Balanced viittaa siihen, 

että mittarien on oltava tasapainossa keskenään (esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälien ta-

voitteet). (Saari 2004) 

 

7-S 

McKinseyn 7-s on organisaation muutos- ja analyysityökalu, jonka ovat kehittäneet kaksi 

McKinseyllä työskennellyttä konsulttia. Nimensä mukaisesti malli muodostuu seitsemästä 

s-kirjaimella alkavasta osatekijästä, jotka ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa. En-

simmäisen luokan, kovat tai konkreettiset tekijät ovat strategia (strategy), rakenne (struc-

ture) ja prosessit (systems); toisen, pehmeämmän ja vaikeammin mitattavan luokan 

muodostavat taidot (skills), henkilöstö (staff), johtamistyyli (style) ja arvot (shared values) 
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(Kuva 13). Yhteiset ydinarvot on mallin visuaalisessa esityksessä sijoitettu keskiöön. Orga-

nisaation muutosprosessissa nämä tekijät käydään läpi yleensä tietyssä järjestyksessä, alkaen 

strategiasta. (McKinsey 2022) 

 

 

Kuva 13. McKinseyn 7-s-malli (McKinsey 2022). 

 

 

Edellä esitellyt kolme mallia ovat kaikki yleisesti tunnettuja strategiatyössä käytettäviä me-

netelmiä. BSC ja PPS käyttävät 4DX:n tapaan taaksepäin katsovia ja ennustavia mittareita. 

Kaikki kolme sisältävät osa-alueet, joiden kautta tavoitteita ja mittareita laaditaan. Esitetyt 

mallit eroavat 4DX-mallista siten, että 4DX on erityisesti strategian jalkauttamisen viiteke-

hys, joka pyrkii tukemaan organisaatiota jalkauttamisen keskeisessä aikaansaamisen haas-

teessa. 4DX:n neljä pilaria tähtäävät siihen, että hyvin määritellyt strategiset tavoitteet 

saadaan vietyä organisaatiossa läpi. Mallissa ei ole tavoitteiden luokitteluita tai erillisiä nä-

kökulmia tiettyihin strategian, organisaation, tuotannon tai liiketoimimallien vaikutukseen 

tai näiden osa-alueisiin. Tässä mielessä 4DX-malli on geneerinen, ja sitä voidaan siten so-

veltaa yhdessä ja rinnan tässä luvussa esiteltyjen muiden strategiamallien kanssa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on työn tilaajayrityksen näkökulmasta ollut kahtalainen:  

a) määritellä yritykselle strategia tarkoituksenmukaiselle tarkastelujaksolle: diplomi-

työn tekijän roolina on toimia fasilitoijana strategian analysointi-, määrittely- ja jal-

kauttamisprosessissa 

b) rakentaa yritykselle strategian jalkauttamisen viitekehys käynnissä olevaa sekä tule-

via strategiaprosesseja varten: työn tekijän roolina on perehtyä olemassa olevaan 

strategiatutkimukseen, laatia jalkauttamisen malli sekä soveltaa sitä yhtiössä meneil-

lään olevaan strategiatyöhön. 

 

3.1 Tutkimustehtävä 

 

Kohdeyrityksessä on aiemmissa strategiaprosesseissa törmätty perinteisiin strategian jal-

kauttamisen esteisiin. Yrityksessä on kuitenkin tunnistettu ongelma ja haluttu puuttua siihen. 

Tämän diplomityön tarkoituksena onkin selvittää, voisiko jalkauttamista kehittää ja toteuttaa 

menestyksekkäämmin tekemällä se toisin. Strategiaprosessin fasilitoijan roolissa toimimi-

nen auttaa minua ymmärtämään paremmin yhtiön liiketoimintaa, rakennetta ja käytäntöjä ja 

luo sitä kautta paremmat mahdollisuudet jalkauttamisen viitekehyksen rakentamiselle. Työs-

kentely yrityksen operatiivisen toiminnan yhteydessä sekä erityisesti johtoryhmän kanssa 

edesauttaa luottamuksellisen suhteen rakentamista. Näen tämän tärkeäksi sekä yrityksen eri 

tasoilla että kaikissa diplomityön tekemisen vaiheissa. 

 

Tutkimustehtävä voidaan edellä mainitut huomioiden muotoilla seuraavasti: 

 

Tämä tutkimus keskittyy löytämään keskeiset strategian jalkauttamisen ongelmat, 

tunnistamaan ne kohdeyrityksen tapauksessa sekä mallintamaan viitekehyksen, 

joka pyrkii huomioimaan löydetyt ja havaitut ongelmat strategiaprosessin 

onnistumisen parantamiseksi.  
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena konstruktiivisena tapaustutkimuksena. Kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus on yleisessä ajattelumallissa vaihtoehtoinen menetelmäsuuntaus kvan-

titatiiviselle l. määrälliselle tutkimukselle. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät esittelevät 

jotain helposti numeraalisessa muodossa mitattavaa ja kuvattavaa asiaa; menetelmä on ylei-

nen luonnontieteissä ja tilastotieteessä, mutta myös ihmistieteissä esim. erilaisia kyselylo-

makkeita käytettäessä (Alasuutari 1994). 

 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii puolestaan ymmärtämään syvemmälle: sen avulla etsitään 

tutkittavan kohteen merkityksiä, syitä, laatua ja ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti (Eskola 

ja Suoranta 1998). Tutkittavat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voi helposti ilmaista 

numeerisin mittarein. Kvalitatiivista tutkimusta luonnehditaan usein induktiolähtöiseksi, 

minkä vuoksi aineiston hankinta ja sen analyysi muodostavat keskeisen osan laadullisessa 

tutkimusprosessissa.  

 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jossa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, ilmiötä, koh-

detta tai ihmistä monipuolisesti ja monilla tavoin tietoa hankkien. Pyrkimyksenä on ymmär-

tää tapahtumaa syvällisesti. Osana tätä pyrkimystä voidaan luonnollisesti käyttää myös 

määrällisen tutkimuksen menetelmiä.  

 

Tapaustutkimuksen etuina voidaan pitää sen luonnollista mahdollisuutta kansantajuiseen lä-

hestymistapaan ilman tieteellisyyden korostamista, tutkimusten toiminnallista lähtökohtai-

suutta ja eteenpäin ja muutokseen pyrkivää otetta sekä sellaisen tutkimusaineiston 

syntymistä, josta voidaan löytää useita tulkintoja ja tutkimuksia (Metsämuuronen 2006). 

 

Tapaustutkimuksessa ja induktiivisessa tutkimuksessa yleisesti keskeinen kysymys tutki-

muksen havaintojen tulkinnassa on niiden yleistettävyys yksittäistapauksesta laajempaan 

teoriaan. Tämän tutkimuksen kvalitatiivisuus ilmenee siten, että tutkittavia kohteita on vain 

yksi ja tutkimuksessa ollaan tilastollisia ulottuvuuksia kiinnostuneempia yhden tapauksen 

syvällisestä ymmärtämisestä ja tutkittavaan toimintakenttään halutaan tuottaa uusia kehittä-
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misehdotuksia. Tutkimuksessani on myös deduktiivisen analyysin piirteitä, sillä teen huo-

mioita empirian vastaavuudesta (tai vastaamattomuudesta) olemassa olevaan teoriaan ja 

aiempiin tutkimuksiin. Tutkimustani voi siten pitää teoriasidonnaisena tutkimuksena, jossa 

aineistosta tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta selityksiä tai vahvistusta. 

Uusi teoria ei synny pelkkien havaintojen pohjalta. Teoriasidonnaista lähestymistapaa ai-

neistoon voidaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. (Saaranen-Kauppinen ja Puus-

niekka 2009, s. 15) 

 

Perusajatuksena on, että uudet tieteelliset löydöt ovat mahdollisia vain, kun havaintojen teko 

perustuu johonkin johtoajatukseen. Aineiston tarkasteluahan ohjaavat usein tutkijan omat 

ennakkokäsitykset tai perehtyneisyys tutkimusaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Uusi teo-

ria ei synny siis pelkkien havaintojen pohjalta, kuten induktiivisessa päättelyssä. Johtoajatus 

voi olla epämääräinen intuitiivinen käsitys tai pitkälle muotoiltu hypoteesi, jonka avulla ha-

vainnot voidaan kohdistaa tiettyihin tärkeiksi oletettuihin seikkoihin. (Grönfors 1982, 33–

37) 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään ratkaisuita tosielämän ongelmiin. Tut-

kimusote on yksi tapaustutkimuksen suoritustapa (Lukka 2001). Tutkija on läheisessä yh-

teistyössä ongelman parissa toimivien ja sen tunnistaneiden henkilöiden kanssa. Empiirinen 

interventio on voimakas, sillä tutkija itse on enemmän kuin tarkkailija. Taustavaatimuksena 

on tutkijan huolellinen perehtyminen olemassa olevaan teoriaan. Tarkoituksena on löytää 

ongelmaan ratkaisu ja reflektoida löytyneet tulokset takaisin teoriaan – joko aiempaa jalos-

tamalla tai luomalla kokonaan uutta teoriaa. Konstruktiivinen tutkija ei siten ole perinteisen 

käsityksen konsultti, jonka tieteellinen lähestymistapa usein on ohut (Lukka 2001). Tavoit-

teena ei ole ainoastaan kuvata tai selittää, vaan myös muuttaa todellisuutta: konstruktiivi-

sessa tutkimuksessa syntyville malleille, viitekehyksille, suunnitelmille tai rakenteille on 

tunnusomaista, että ne eivät ole löydettyjä, vaan ne keksitään ja kehitetään. Kehittämällä 

konstruktion, joka poikkeaa kaikesta jo olemassa olevasta, luodaan jotain aivan uutta. Kon-

struktiiviselle tutkimukselle on ominaista seuraavat tunnuspiirteet (Lukka 2001): tutkimus 

• keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista 

• tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen 

tosielämän ongelma 
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• sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytäntöön 

soveltuvuutta 

• merkitsee tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, 

jossa odotetaan tapahtuvan kokemuksellista oppimista 

• on huolellisesti kytketty olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen 

• kiinnittää erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan. 

 

Näistä voidaan johtaa tyypillisen konstruktiivisen tutkimuksen prosessi (Ojasalo, Moilanen 

ja Ritalahti 2015): 

1) ongelma 

2) syvällisen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankkiminen tutkimuksen ja kehittä-

misen kohteesta 

3) ratkaisujen laatiminen 

4) ratkaisun toimivuuden testaus ja konstruktion oikeudellisuuden osoittaminen 

5) ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun uutuusarvon 

osoittaminen 

6) ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelu. 

 

3.3 Aineisto 

 

Tutkimusaineiston keruu, rajaaminen, analysointi ja käsittely muodostavat tutkimusproses-

sin keskeisen osan uuden tutkimustiedon luomisessa. Empiirisessä tutkimuksessa havainnot 

tutkittavasta aiheesta tehdään tutkimusaineiston välityksellä. Aineiston hankintamenetelmiä 

ovat esimerkiksi valmiit ja tutkimuksen aikana tuotetut dokumentit, haastattelut ja kyselyt, 

kokeet ja havainnointi. Konstruktiivisessa tutkimuksessa aineiston tuottaminen korostuu 

pelkän valmiin aineiston keräämisen asemesta.  

 

3.3.1 Teoreettinen aineisto 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena aineistona toimivat  

1) strategiatutkimuksen perusteokset, jotka kontribuoivat vahvasti strategiaprosessin al-

kuvaiheen tausta-analysointiin sekä määrittelyyn ja tavoiteasetantaan 
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2) strategian implementoinnin vertaisarvioidut artikkelit 

3) 4DX-menetelmän esittelevä teos ja siitä julkaistut artikkelit 

4) tapaus- ja konstruktiivisen tutkimuksen teoriakirjallisuus 

5) organisaatiopsykologiakirjallisuus. 

 

3.3.2 Empiirinen aineisto 

 

Empiirisenä aineistona toimivat monenlaiset strategiatyön esivalmistelussa sekä määrittely-

vaiheessa tehdyt ja kerätyt havainnot ja dokumentit. Formaalia keruutapaa edustaa yhtiön 

johdon kanssa käyty haastattelu, vähemmän muodollista tutkijan käymät erilaiset käytävä-

keskustelut ja tekemät havainnot tiimipalavereissa, johtoryhmäkokouksissa ja omistajan tai 

hallituksen jäsenten kanssa. Tutkimuksen aikana on syntynyt paljon erilaista strategian ana-

lysointi- ja määrittelyaineistoa sekä erilaisissa työpajoissa (engl. workshop) että ylimmän 

operatiivisen ja hallinnollisen johdon kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Nämä dokumen-

tit auttavat ymmärtämään strategian jalkauttamisen haasteita kohdeyrityksessä. 

 

Aineistoa on kerätty tutkijan toimesta keväästä 2021 alkaen aina strategiaprosessin valmis-

tumiseen, helmikuun 2022 loppuun asti. Tänä aikana tutkimuksen tekijä toimi yrityksessä 

ulkopuolisen strategiatyön fasilitoijakonsultin roolissa. Sekä kohdeyrityksen operatiivisessa 

johdossa että henkilökunnassa yleisestikin on ollut laaja-alaisesti tuki strategiatyön kehittä-

miseen ja kiinnostus kehittämisen tuloksiin.  

 

Tilaustyön lopputuloksena syntynyt kohdeyrityksen strategian jalkauttamisen viitekehys it-

sessään on keskeinen osa tutkimusaineistoa. Viitekehys ja sen käyttöönotto esitellään 

omassa luvussaan tutkimustulosten yhteydessä.  

 

3.3.3 Tieto- ja henkilöturva 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkija on läheisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan ai-

heen, aineiston ja toimintaympäristön kanssa. Tämä luo haastetta tutkimuksessa esille tule-

vien salassa pidettävien asioiden käsittelylle. Osa salassa pidettävää on tutkimuskohde 
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itsessään, minkä vuoksi konstruktioon vaikuttavia seikkoja on pyrittävä esittelemään tutki-

mustuloksissa yleisellä tasolla. Tämä toisaalta ohjaa tarkastelemaan tuloksia laajemmin kuin 

vain kohdeyrityksen ja yksittäisen tutkimuskohteen osalta, ja siten puolivahingossa ohjaa 

tutkijaa kohti löydetyn ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelua. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston luottamuksellisuusvaateesta on huolehdittu tutkijan 

ja yhtiön välisin salassapitosopimuksin. Tutkimuksen aikana kertynyt luottamuksellinen ai-

neisto on säilytetty ja tutkimuksen päätyttyä hävitetty asianmukaisesti. Tutkimusta varten 

haastatelluilta henkilöiltä on hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti pyydetty suostumus (in-

formed consent) tutkimukseen osallistumiselle. Koska tutkimukseen liittyy yhtiön normaalia 

liiketoimintaa ja kehittämistoimia osana konstruktiota, on viitekehyksen rakentamiseen osal-

listuneet henkilöt perehdytetty samanaikaisesti käynnissä olevaan tutkimukseen. 
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4 EMPIRIA 

 

Empirialuvussa esittelen kohdeyrityksen ja kuvaan sen strategiaprosessin kehittämisen läh-

tökohdat ja tapahtumat, joiden kautta strategian jalkauttamisen viitekehys rakentui. Koh-

deyrityksen kuvailu luvussa 4.1 perustuu haastatteluihin ja aineistoon keväältä 2021, ts. 

aikaan ennen uuden strategiaprosessin kehittämistä. 

 

Kutsun omaa rooliani strategiaprosessin määrittelyvaiheessa fasilitoijaksi ja jalkauttamisen 

viitekehyksen luomisessa – tutkimusmetodia mukaillen – konstruoijaksi. 

 

4.1 Kohdeyrityksen kuvaus 

 

[Tämän luvun sisältö on poistettu luottamuksellisuuden vuoksi.] 

 

 

4.2 Kehittämisen lähtökohdat 

 

Tässä luvussa kuvaan strategiaprosessin käynnistämiseen liittyviä keskusteluita, päätöksiä 

ja toimenpiteitä. Haastattelin kahdesti yhtiön toimitusjohtajaa taustakartoitusta ja nykytilan 

analyysiä varten. Näissä haastatteluissa välittyivät omistajan ja hallituksen sekä operatiivi-

sen johdon näkemykset yhtiön nykytilasta ja mistä lähtökohdista strategiaa lähdetään uudis-

tamaan.  

 

Yhtiön hallitus oli asettanut suuntaviivat toiminnan kehittämiselle. Näihin kuuluivat kasvu, 

kannattavuus, kilpailukyky ja kulttuuri – ”neljän K:n tavoitteet” (Kuva 14). Yhtiössä tehtiin 

myös päätös työrauhan säilyttämisestä sopimalla, ettei organisaatioon tehdä henkilövähen-

nyksiä vaativia muutoksia.  
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Kuva 14. Yhtiön strategiaa ohjaavat kehittämiskohteet (Wuolijoki 2022). 

 

Näistä neljästä K:sta kulttuuri nähtiin erillisenä kehittämiskohteena; ehkä osin siksi, että sen 

mittaaminen numeroin ei ole niin suoraviivaista kuin muiden tavoitteiden. Kulttuurimuutos 

ymmärrettiin kuitenkin keskeiseksi osaksi yhtiön kehittämisstrategiaa. Muutoksella on mer-

kittävä yhteys myös yleiseen strategiatyöhön ja erityisesti jalkauttamiseen (Rani 2019, s. 

207). Organisaation kulttuurilla ja rakenteella voi olla enemmän tai vähemmän valmiutta 

strategisten päätösten aiheuttamiin muutoksiin. Vähemmän muutosvalmiit organisaatiot ai-

heuttavat johtajille enemmän ongelmia päätösten toimeenpanossa (Miller et al. 2004, s. 201). 

Tavoitteena on saada lisättyä henkilöstön itseohjautuvuuden kulttuuria – muutos tavasta ky-

syä lupa esimieheltä tai omistaja–johtajalta omien päätösten tekemiseen ja niistä vastuun 

kantamiseen. 

 

Varsinaisen strategiatyön käynnistämistä edelsi keskustelu henkilöstön kehittämisestä. Stra-

tegiatyön sivuhaarana yhtiössä päädyttiin kehittämään johtamisjärjestelmää ja yrityskulttuu-

ria erillisenä projektina yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestämän koulutuksen 

avulla. Tämä koulutus esivalmisteluineen käynnistyi elokuussa 2021 ja jatkuu pitkälle ke-

vääseen 2022. Koronapandemian paheneminen syksyllä 2021 viivästytti pahasti projektin 

etenemistä. 

 

Strategiatyön muita tavoitteita lähdettiin tarkastelemaan [jäljelle jääneiden] kolmen K:n nä-

kökulmista. Kullekin näistä laadittiin tavoitteet, joihin strategiaprosessissa pyritään. Näihin 

tavoitteisiin fasilitoija yhdessä yhtiön hallituksen edustajan, omistajan, toimitusjohtajan tai 

muun operatiivisen johtajan kanssa laati suuntaviivat varsinaista strategiatyötä varten. Esi-

merkkeinä tällaisesta etukäteistyöstä voidaan mainita kannattavuustarkasteluita varten 
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CFO:n kanssa haetut EBITDA-arvot sekä kaikkien liiketoiminta-alueiden ja tärkeimpien asi-

akkaiden liikevaihdon ja myyntikatteen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta. 

 

 

4.3 Strategiaprosessi ja sen kehittäminen 

 

Uuden strategian määrittely käynnistyi loppukeväästä 2021. Oheisessa taulukossa (Tau-

lukko 1) on koottu prosessin aikana käymiäni strategiamäärittelyyn liittyvien tapahtumien ja 

dokumenttien luomisten lukumääriä: 

 

Taulukko 1. Fasilitoijan strategiamäärittelyn tapahtumat ja dokumentit. 

Toiminto Lukumäärä 

Toimitusjohtajan haastatteluita 3 kpl 

Strategian määrittelykeskusteluja hallituksen edustajan kanssa 4 kpl 

Strategiamäärittelyn valmisteludokumentteja 11 kpl 

Strategiamäärittelyn valmistelukokouksia 5 kpl 

Strategiamäärittelyn työpajoja 4 kpl 

Strategiamäärittelyn esittelydokumentteja 5 kpl 

 

Haastattelin yhtiön toimitusjohtajaa ennen strategiaprosessin käynnistymistä. Selvitin seik-

koja, mistä syistä sekä itse strategiaprosessia että erityisesti sen jalkauttamista haluttiin yh-

tiössä uudistaa. Toimitusjohtajan mukaan strategiaprosessin ajankohta yhtiössä on 

vaihdellut, vaikka käytössä on vuosikello. Itse strategiaa on tehty varsin täsmällisesti, jopa 

hieman jäykästi. Tähän asti rakenne on ollut bottom–up: analyysi ja määrittely on valmisteltu 

ja käytännössä laadittu johtoryhmässä, ja sen jälkeen esitelty hallitukselle; tämä on joko esi-

tellyt omia kommenttejaan tai hyväksynyt sen sellaisenaan vuosikellon mukaisesti. Tähän 

vuoteen tultaessa todettiin yhteen ääneen mallin aikansaeläineisyys: prosessissa ei saada te-

hoja irti – ei johtoryhmätasolla muttei myöskään hallitustasolla. Pääomistaja halusi muuttaa 

prosessia niin, että hallitusta osallistutettaisiin enemmän myös strategian muodostamiseen 

ja siihen sitoutumiseen, mutta myös operatiivisella tasolla ottamalla mukaan ja vastuutta-

malla isompi tiimi tekemään strategiamietintää. 
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Vaikka strategiamäärittelyn lopputulos on aiemmissakin prosesseissa ollut hyvin perusteltu, 

se on toimitusjohtajan mukaan ”jäänyt ylätahoiseksi, veteen piirretyksi viivaksi ja liian häh-

mäiseksi pienen porukan tekemäksi”. Tästä johtuen strategian toteutumisen kannalta proses-

sin tärkein vaihe, jalkauttaminen, on ollut hyvin vaikeaa joka suuntaan. Strategian 

implementointi operatiivisen johdon toimesta ei tapahdu ainoastaan henkilöstön suuntaan, 

vaan myös toimitusjohtaja ja johtoryhmä yhdessä raportoivat vastaavasti strategisten tavoit-

teiden etenemisestä hallitukselle. 

 

Uusi prosessimalli 

Toimitusjohtajan ja fasilitoijan yhdessä yhtiön omistajan ja hallituksen kanssa käymien kes-

kustelujen jälkeen strategia ensin määriteltiin kolmelle vuodelle siten, että kunakin vuotena 

tavoite ja painopiste on hieman erilainen: ensivaiheessa huomio kiinnittyy kannattavuuden 

parantamiseen, toisena vuonna kilpailukykyyn ja kolmantena kasvuun. Näitä tavoitejaksoja 

kutsutaan yhtiössä horisonteiksi. 

 

Vuoden 2021 strategiaprosessissa alkuvaiheessa tavoitteeksi asetettiin siten kannattavuuden 

parantaminen huomioiden jo seuraavissa horisonteissa siintävät kilpailukyvyn parantaminen 

ja siirtyminen nopean kasvun tielle.  

 

Kannattavuustarkastelu käynnistettiin tarkastelemalla viiden liiketoiminta-alueen liikevaih-

don ja myyntikatteen kehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta. Yleisiksi tavoitteiksi asetet-

tiin siirtyminen low-end-tuotteista korkeamman jalostusarvon tuotteisiin ja 

palveluliiketoimintaan. 

 

Näiden liiketoiminnan analyysien pohjalta syntyi yhtiön toimitusjohtajan ja fasilitoijan toi-

mesta dokumentti, joka ohjasi varsinaista strategian määrittelyprosessia. Keskeistä oli huo-

mioida aiempien strategiamäärittelyiden kokemukset ja luoda sellainen toimintamalli, missä 

tapahtuisi koko governancen, sekä hallinnollisen että operatiivisen johdon osallistuttaminen 

prosessiin. Toinen yhtä tärkeä tavoite oli saada aiempaa laajempi osa operatiivisesta johdosta 

olemaan strategiatyön määrittelyssä osallisena.  
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Dokumentin sisältö muodostui operatiivisen johdon näkemyksistä ja keskusteluista yhtiön 

omistajan ja hallituksen jäsenten kanssa, joille dokumentti myös ensimmäisenä esiteltiin ja 

hyväksytettiin. Tämän jälkeen toimitusjohtaja ja fasilitoija kävivät dokumentin läpi johto-

ryhmän kanssa. Näin saatiin luotua operatiiviselle johdolle ja toiminnalle sellaiset suuntavii-

vat, jotka olivat yhtiön toimitusjohtajan laatimia, yhtiön hallituksen hyväksymiä ja 

johtoryhmän hienosäätämiä (Kuva 15). Tämä dokumentti esiteltiin ja jaettiin laajennetulle 

johtoryhmälle yhdessä strategiatyöpajaan valmistelevien tehtävien kanssa. Kukin työpajaan 

osallistuja laati sekä oman vastuualueensa että koko yhtiön liiketoimintaa koskevat nelikent-

täanalyysit (SWOT). 

 

 

Kuva 15. Strategiatyön ohjausdokumentin laatimisprosessi (Wuolijoki 2022). 

 

Ohjausdokumentin laatimisen yhteydessä omistaja ja toimitusjohtaja pohtivat strategiatyö-

pajojen ajankohtaa. Sellaiseksi valikoitui määrittelyvaihe. Työpajojen tavoitteiksi toimitus-

johtaja asetti 1) strategian viitekehyksen luomisen ja hallituksen käsittelyyn tarvittavien 

aihioiden rakentamisen sekä 2) uuden, hiljattain muodostetun laajennetun johtoryhmän si-

touttamisen ja tutustuttamisen johtoryhmä- ja strategiatyöhön. Toinen mahdollinen ajan-

kohta työpajalle olisi ollut määrittelyvaiheen jälkeinen jalkauttamistyö. 
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Toimitusjohtajan perustelut työpajan ajankohdalle liittyivät vahvasti strategian määrittelyn 

ja luomisen sitouttamiseen (kts. 2.3.3).  Strategian pohtiminen ja laatiminen vaativat keskit-

tymistä ja innovointia, jotka eivät helposti onnistu muun työn ohella – pyörremyrskyn kes-

kellä. Monissa yrityksissä onkin nähty hyväksi käytännöksi irrottautua strategiatyötä varten 

jonnekin normaalin työpisteen ulkopuoliselle sijainnille.  

 

Tätä pohdittiin myös yhtiön strategiatyöpajojen ajankohtaa ja sisältöä laadittaessa. Ohjelma 

oli tiivis ja tavoitteena oli käynnistää yhtiössä iso muutos, jolloin kaikkien pitää ymmärtää 

strateginen kokonaisuus. Osallistujat tulivat monenlaisista lähtökohdista ja haasteena oli 

saada kaikki nopeasti samaan tilannekuvaan, erityisesti kun mukana oli henkilöitä, jotka ei-

vät aiemmin olleet olleet mukana strategiatyössä. Tämän vuoksi määrittelyvaihe katsottiin 

jalkauttamisvaihetta paremmaksi työpajan ajankohdaksi. 

 

Jotta omistajan ääni tulisi kuuluviin, sovittiin erityinen omistajan puheenvuoro strategiapäi-

vien alkuun. Tällainen puheenvuoro tavoitteista ja visiosta ovat strategiatyötä ohjaavia, ja 

tärkeitä yhteisen näkemyksen luonnissa. Yhteistyössä aiemmin valmisteltu ohjausdoku-

mentti on varmistanut, että operatiivinen johto tietää omistajan tavoitteet ja viestittää ne oi-

kein. Omistaja ja hallitus eivät muulla tavoin osallistuneet työpajojen toteutukseen, vaan 

operatiiviselle johdolle annettiin sen tarvitsema työrauha. 

 

Strategiatyöpajojen sekä niitä alustaneiden dokumenttien tuloksena syntyivät 

1) ymmärrys markkinoiden nykytilanteesta yhtiön eri liiketoiminta-alueiden osalta 

2) käsitys kilpailijoiden sekä yhtiön omasta positiosta markkinakentällä 

3) näkemys yhtiön kyvykkyyksistä; yhtäältä vahvuuksista ja toisaalta erityisistä kehit-

tämistarpeista 

4) skenaariot tulevaisuuden uhkakuvista ja mahdollisuuksista. 

  

Tämän ymmärryksen pohjalta laadittiin yhtiön kullekin liiketoiminta-alueelle kaikkein kes-

keisimmät tavoitteet horisontti 1:n mukaisille tavoitteille. Keskusteluissa esiin tulleet myö-

hempiin horisontteihin paremmin sopivat tavoitteet kirjattiin erilliseen muistioon. Kuvassa 

16 on esitetty strategian tavoite- ja kuvailudokumentin syntymisprosessi. 
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Kuva 16. Strategian ohjausdokumentista kuvailu- ja tavoitedokumentiksi (Wuolijoki 2022). 

 

Prosessin tuloksena syntyi yhtiön horisontin 1 mukaiseen strategiaan keskittyvä kuvailu- ja 

tavoitedokumentti. Dokumentti sisälsi ne elementit, joiden pohjalta saatettiin siirtyä strate-

giaprosessissa seuraavaan vaiheeseen. Erityisesti prosessissa oli saatu omistajan, hallituk-

sen, toimitusjohtajan ja laajennetun johtoryhmän näkemykset jaettua kaikkien kesken, ja 

päädytty lopputulokseen, jossa syntyneet dokumentit ja määritelmät voitiin nähdä johtoryh-

män laatimina, omistajan näkemystä edustavina ja hallituksen hyväksyminä. Strategiatyös-

kentelyn alussa esitetyt muutostarpeet olivat tulleet huomioiduksi ja sekä prosessi että sen 

lopputulos edusti laajemmin koko johdon näkemystä. Erityisesti voitiin todeta sekä hallin-

nollisen että operatiivisen johdon sitoutuneisuus syntyneisiin tavoitteisiin. 

  

4.4 Jalkauttamisen aiemmat kokemukset 

 

Strategiaprosessin määrittelyvaiheen jatkumona tapahtuva jalkautuksen viitekehyksen suun-

nittelu alkoi toimitusjohtajan haastattelulla. Halusin ymmärtää, millaisia strategian jalkaut-

tamisia yhtiössä on aiemmin tehty ja millaisella menestyksellä. Näiden keskustelujen 
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perusteella aloin rakentaa yhtiön jalkauttamiselle viitekehystä, joka ottaisi huomioon koke-

mukset epäkohdista. 

 

Toimitusjohtajan mukaan ensimmäinen virhe tai epäonnistuminen strategian jalkauttami-

sessa on tapahtunut jo prosessin aiemmassa vaiheessa olevan määrittelytyön organisoin-

nissa: strategian määrittelytyö on jätetty ”liian pienen porukan tehtäväksi”, se on jäänyt 

vähän salamyhkäiseksi eikä ole sitouttanut prosessiin myöhemmin mukaan otettuja. Nämä 

ovat tyypillisiä strategiatyön ongelmia, jotka tulevat esille strategian jalkauttamisvaiheessa 

(Hrebiniak 2006, s. 13; Pella et al. 2013, s. 198). Jos strategian määritystyö ja jalkauttaminen 

nähdään ja toteutetaan yksittäisinä, erillisinä ja toisistaan riippumattomina tapahtumina, ei 

niiden välille synny sitouttavaa ja innostavaa sidettä (Hrebiniak 2006, s. 14).  

 

Toimitusjohtaja kertoi prosessin määrittelytyön olleen helpompaa ja onnistuneempaa kuin 

varsinaisen jalkautuksen: ”Itse määrittelytyö on sinänsä ollut hyvin tehty ja perusteltu ja 

ylätason strategia on ollut sellaisenaan onnistunut, mutta jalkautus on ollut vaikeaa sekä 

hallituksen että etenkin henkilöstön suuntaan”.  Strategian määritystyö on tutkimustenkin 

mukaan implementointia helpompaa (McChesney et al. 2021, s. 2).  

 

Johtajakoulutuksen painottuminen enemmän strategisten suunnitelmien kuin strategian toi-

meenpanoon (Hrebiniakin 2006, s. 12) näkyy yhtenä osana toimitusjohtajan kuvauksessa 

johtamisjärjestelmästä: ”[Yhtiössä] on tehty paljon ajatustyötä siitä, miten markkinat muut-

tuvat, mikä on yhtiön positio markkinoilla jne., mutta se ei ole konkretisoitunut työvälineeksi 

koko governance-viitekehyksessä, joka palvelisi sekä hallituksen työskentelyä että operatii-

vista johtamista. Tärkeintä, että se ei ole muodostunut ohjaavaksi tekijäksi johtamisväli-

neenä.” Strategisten tavoitteiden seuranta on osa jalkauttamista, ja se ei ole toteutunut 

toimitusjohtajan toivomalla tavalla. On tehty paljon analysointia, suunnitelmiakin, mutta 

käytännön toteutus siitä, miten suunnitelmista siirrytään konkretiaan, ontuu myös johtami-

sen osalta. On myös mahdollista, että itse jalkauttamisen haastetta vähätellään vähintään ali-

tajuisesti (Tawse, Tabesh 2021, s. 26). 
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”Haluttu muutos, jota on identifioitu strategiassa, ei ole lähtenyt konkretisoitumaan toivo-

tulla tasolla ja nopeudella, mitä olisi haluttu. Muutoksia on tapahtunut, muttei haetulla in-

tensiteetillä. Suurin tavoite, mitä nyt yritetään saada, on saada asiat menemään vielä 

liukkaammin läpi organisaatiossa ja vietyä harmonisesti yritys siihen suuntaan, mitä nyt 

tavoitellaan.” Jalkauttaminen on pitkäkestoinen prosessi, eivätkä tulokset ole useinkaan ko-

vin nopeasti nähtävissä (Hrebiniak 2006, s. 14). Mikäli tilanteeseen liittyy lisäksi työnkulun 

sujuvuutta vähentäviä tekijöitä, viivästyy tekeminen entisestään. 

 

Onko henkilökunnan taholta havaittavissa strategian jalkauttamiseen vaikuttavia seikkoja? 

”Nyt ollaan tekemässä suurta muutosta yrityksessä, mikä tarkoittaa kulttuurimuutosta, eikä 

nyt saada kaikkia kerroksia mukaan siihen muutokseen mitä halutaan. Siihen varmaan väli-

neenä parhaimmillaan on helposti tajuttavia tavoitteita, joita voidaan jalkauttaa joka tasolle 

niin, että se muuttuu tekemiseksi.” Yksi kulttuurimuutokseen liittyvä jalkautumisen este on 

muutosvastarinta (Hrebiniak 2006, s. 14–15). 

 

”Henkilökunta ei ole tähän asti aina kokenut tavoitteita selkeiksi ja omassa työssään toteu-

tettaviksi. Se on haaste tämän tyylisessä yrityksessä, missä henkilöstötasoja on erilaisia: 

tuotantoa, tuotekehitystä jne. Ihmiset katsovat eri tavalla ja eri perspektiivistä asioita.” Tätä 

havaintoa tukee voimakkaasti McChesney et al. tutkimus, jonka mukaan 85 % henkilökun-

nasta ei osannut nimetä yhtäkään organisaationsa tärkeistä strategisista tavoitteista (McChes-

ney et al. 2021, s. 12). Kyse ei ollut muistamattomuudesta, vaan selkeyden puutteesta ja 

ymmärtämättömyydestä tavoitteiden sisällöstä. 

 

”Ei ole muita välineitä kuin viedä asioita sille tasolle, että lähin esimiesporras pystyy sen 

jalkauttamaan ja kertomaan omalle tiimilleen tai ryhmälleen mitä tämä käytännössä tarkoit-

taa. Jos ei ole saatu ymmärrystä korkean tason tavoitteisiin, niitä ei ole saatu toimenpiteiksi, 

eikä niihin ole voitu sitoutua eikä vastuullisuutta”, kertoi toimitusjohtaja. Pella et al. (2013) 

mukaan (s. 198) silmiinpistävin este strategian jalkauttamiselle on yhtiön tavoitteiden kom-

munikoinnin, ymmärtämisen ja sisäistämisen puute. 
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Toimitusjohtaja kertoi esimerkin muutaman vuoden takaa: yhtiössä oli identifioitu kehitys-

kohde, jota vietiin esimieskoulutusohjelmana läpi. ”Suomesta oli osallisena koko esimies-

kaarti ja ulkomailta valittuja management-edustajia. Tästä käytiin isosti keskustelua 

[kehityskohteen] tärkeydestä: mitä se merkitsee, miten meidän pitäisi muuttua yrityksenä 

jne. Hyvää keskustelua, mutta kun lähdettiin työpajoista, keskustelu unohtui ja ihmiset tem-

pautuivat takaisin jokapäiväiseen kiireeseen.” Tästä nimenomaisesta ongelmasta puhuu 

McChesney et al. (2021) omassa tutkimuksessaan verratessaan tärkeyttä ja kiirettä (s. 13–

17): kaikki ymmärtävät muutoksen tärkeyden, mutta kenelläkään ei ole aikaa muutoksen 

toteuttamiseen. 

 

Haastattelussa toimitusjohtaja kertoi lisää kokemastaan jalkauttamisen perusongelmasta: yh-

tiössä on käyty syvällisiä keskusteluja, kehitettäviä kohteita on tunnistettu, hyviä ajatuksia 

on syntynyt ja strategiaa on viety jopa tavoitteiksi asti – mutta käytäntöön vieminen on jäänyt 

torsoksi. ”Eli asiat, joista puhuttiin, ja aidosti identifioitiin oikeita elementtejä, joita muut-

tamalla mentäisiin strategian suuntaisesti, eivät koskaan jalkautuneet eivätkä konkretisoitu-

neet henkilöstölle eivätkä konkretisoituneet tekemiseksi. Tämä on iso ongelma ja varmasti 

isoin ongelma monessa yrityksessä: strategia on viimeisen päälle mietitty ja hiottu ja siihen 

on teoreettistakin viitekehystä luotu, että miksi asioita nähdään, mutta loppujen lopuksi asiat 

eivät lähde konkretisoitumaan koska niitä ei palastella konkreettisiksi tavoitteiksi ja lähdetä 

viemään määrätietoisesti ja systemaattisesti eteenpäin, vaan jää hähmäiseksi.” Tehokas to-

teutus jää toteutumatta (esim. Grant 2019, s. 140). 

 

Kysyin toimitusjohtajalta, onko strategian toteuttaminen johdon vai koko organisaation 

haaste. ”Se mikä riepoo, on että väistämättä kääntyy aina johdon harteille, miksi strategia 

ei konkretisoidu ja odotetaan että johto tulisi ja kertoisi henkilöstölle mitä strategia tarkoit-

taa. Isossa yrityksessä ei johto voi käydä kertomassa jokaiselle henkilölle erikseen, mitä 

strategia sinulle tarkoittaa. Se pitää saada pilkottua sellaisiksi palasiksi ja kokonaisuuksiksi, 

että se voidaan viedä esimiestasossa ja organisaation rakenteen mukaisesti alaspäin ja sa-

malla lailla myös ohjaavaan suuntaan, hallituksen suuntaan. Tätä tavoitellaan, että sama 

implementaatiosuunnitelma ja samat tavoitteet, joita jalkautetaan alaspäin, palvelee ylös-

päin governance-rakenteessa. Ei tarvitse olla erillisiä raportteja tai erillistä järjestelmää 

hallitukselle tai operatiiviselle johdolle.”  
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Miksi hyvät tavoitteet eivät sitten lähde toteutumaan? Onko niin, että organisaatiossa ollaan 

sisäisesti kuitenkin vahvasti eri mieltä tavoiteasetannasta? ”En usko, että on vastarintaa, 

vaan asiat hiipuvat ja kiire tempautuu.” Havainto on sama, kuin McChesneyn et al. (2021, 

s. 14) kokemus projektien ja hankkeiden hautautumisesta pöytälaatikkoon. Kenenkään mie-

lestä tavoitteet eivät ole huonoja, mutta ne eivät myöskään ole niin innostavia eikä niille 

varsinkaan ole varattu omaa aikaa, että ne etenisivät kiireellisten asioiden ohessa. ”Kun yri-

tetään suhteellisen pienenä yksikkönä tehdä monenlaisia asioita, niin kiirettä piisaa vähän 

enemmän, kuin että tehtäisiin yksittäistä asiaa ja olisi hyvin fokusoitunut toimintaympä-

ristö.” Yhtiössä ei ole keskitytty yhden tavoitteen saavuttamiseen kerrallaan. Useamman tär-

keän ja vaativan tavoitteen samanaikaisen implementoinnin yritys johtaa helposti 

turhautumiseen ja tavoitteiden karkaamiseen (McChesney et al., s. 18). 

 

Yhtiössä on toimitusjohtajan mukaan ollut myös historian tuomaa painolastia vastuun otta-

misessa. Erillinen kulttuurimuutokseen tähtäävä projekti (kts. 4.2 Kehittämisen lähtökohdat) 

on käynnistetty erityisesti oma-aloitteisuuden ja vastuunkannon lisäämiseksi. ”Tässä kärsi-

tään myös kulttuurillista ongelmaa, jonka parissa on tehty töitä. Kun yhtiö on yhdistelmä 

useita yhtiöitä, jotka ovat olleet hierarkkisesti ja omistajavetoisesti johdettuja, eli missä 

omistaja sanoo, miten tehdään, on istunut sellainen kulttuuri, jossa odotetaan, että aina tulee 

johto kertomaan miten asiat toimivat. Tätäkin on käyty läpi em. työpajassa, että ’tehdään 

päätöksiä sillä tasolla millä voidaan’. Mutta ehkä sekään ei ole juurtunut sen takia, että ei 

ole siinäkään saatu implementoitua konkretiaan mitä oikeasti tarkoittaa ’Te voitte tehdä 

tällä tasolla päätöksiä’ – ja mitä päätöksiä voi [tehdä]. Eli konkretisoimalla tavoitteet ja 

niiden mukaiset toimenpiteet ohjataan esimiestyöskentelyä: ’Mehän vastataan näistä tavoit-

teista, joten meidän tulee myös päättää siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään.’ Eli par-

haimmillaan viedään strategiaa käytäntöön mutta samalla mahdollistetaan tarpeellisia 

muutoksia organisaatiorakenteessa.”  
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4.5 Viitekehyksen rakentaminen 

 

Strategiaprosessin jalkauttamisen uuden viitekehyksen määrittely käynnistyi loppukesästä 

2021. Oheisessa taulukossa on koottu prosessin aikana käymiäni strategian jalkauttamisen 

ja strategiaprosessin viitekehyksen määrittelyyn liittyvien tapahtumien ja dokumenttien luo-

misten lukumääriä: 

 

Taulukko 2. Fasilitoijan strategian jalkauttamisen tapahtumat ja dokumentit. 

Toiminto Lukumäärä 

Toimitusjohtajan haastatteluita 3 kpl 

Strategian jalkauttamisen keskusteluja hallituksen edustajan kanssa 2 kpl 

Strategisten tavoitteiden ja mittareiden määrittelyjen työpajoja 9 kpl 

Strategian jalkauttamisen viitekehyksen dokumentteja 3 kpl 

Keskustelut tavoitemittareista/KPI:sta laatujohtajan kanssa 2 kpl 

Valmiin strategian esittelydokumentteja  7 kpl 

 

Olin tutustunut strategiaprosessin ja erityisesti strategian jalkauttamisen kirjallisuuteen ja 

teoriaan ja keskustelin yhdessä toimitusjohtajan kanssa 4DX-menetelmästä. Pohdimme, voi-

siko se olla sopiva lähtökohta toimivalle viitekehykselle. Näimme molemmat menetelmän 

neljässä peruspilarissa hyviä elementtejä uudelle rakenteelle. Päädyimme siihen, että fasili-

toija ryhtyy tutkimaan mallia tarkemmin ja alkaa rakentaa strategiaprosessin viitekehystä 

osana yhtiön implementointitiimiä ja strategiaprosessin jalkauttamisen vetäjänä toimimalla 

samalla konstruktiivisen tutkimusmenetelmän mukaisesti. 

 

Seuraavassa luvussa kuvataan strategiaprosessin kehittäminen ja viitekehyksen rakentami-

nen teoriatietämyksen ja tässä luvussa kuvattujen havaintojen pohjalta. 
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5 TULOKSET JA ARVIOINTI 

 

Tässä luvussa kuvataan syntynyt viitekehys, sen käyttöönotto ja saadut kokemukset käyt-

töönottoa seuranneilta ensimmäisiltä kuukausilta. Empiiriset havainnot yhdistetään teoriaan 

kunkin aliluvun lopussa. 

 

5.1 Syntynyt viitekehys  

 

Strategian jalkauttamisen viitekehystä rakennettaessa yhtiössä muodostui kokoelma koko 

strategiaprosessia koskevia toimintaohjeita, käytäntöjä ja dokumentteja. Prosessiin vaikutti 

ylätasolta myös toimitusjohtajan ja hallinnollisen johdon päätös käyttää ulkopuolista fasili-

toijaa ja konstruoijaa strategian määrittelyyn ja uuden viitekehyksen rakentamiseen. Tästä 

myös tiedotettiin yhtiössä aktiivisesti: fasilitoijasta tehtiin juttu yhtiön henkilökuntatiedot-

teeseen ja strategiaprosessista ja sen etenemisestä kerrottiin soveltuvin osin kaikissa tiedo-

tustilaisuuksissa. 

 

Ohjausdokumentti 

Strategian määrittelytyötä varten toimitusjohtaja ja fasilitoija rakensivat ohjausdokumentin, 

joka kuvaa ja opastaa varsinaista strategian määrittelyprosessia. Dokumentin teossa otettiin 

huomioon aiempien strategiamäärittelyiden kokemukset ja luotiin sellainen toimintamalli, 

missä tapahtuisi koko governancen – sekä hallinnollisen että operatiivisen johdon – osallis-

tuttaminen prosessiin. Toinen yhtä tärkeä tavoite oli saada aiempaa laajempi osa operatiivi-

sesta johdosta olemaan strategiatyön määrittelyssä osallisena. Tämän dokumentin tarkempi 

syntyminen on esitetty kuvassa 15. 

 

Dokumenttia päivitetään tarvittaessa ennen uuden strategiaprosessin käynnistymistä aiem-

mista kerroista saadun kokemuksen pohjalta. 

 

Tavoitedokumentti 

Strategiaa ohjaa yleinen strategiadokumentti, joka kuvaa yhtiön strategiset tavoitteet sekä 

lyhyen tähtäimen, eli seuraavan vuoden, että pitkän tähtäimen, eli seuraavan kolmen vuoden 
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osalta. Dokumentissa kuvataan yhtiön liiketoiminta eri liiketoiminta-alueittain. Keskeinen 

osa kuvailua on kunkin liiketoiminta-alueen liiketoimintamalli, business model canvas, joka 

sisältää kuvailun asiakkaista, kumppaneista, ydintoiminnoista, arvolupauksesta, resursseista, 

jakelukanavista, tulovirroista ja kulurakenteista. Näiden kuvailuiden pohjalle rakentuvat lii-

ketoiminta-aluekohtaiset strategiakuvaukset, joiden tarkoitus on ohjata arjen päätöksente-

ossa. Tämä dokumentin tarkempi syntyminen on esitetty kuvassa 16 . 

 

Strategiadokumenttia tarkistetaan vuosikellon mukaisesti: ensin keväisin hallituksen tasolla 

teemoittain, sen jälkeen alkukesästä yhdessä hallituksen ja johtoryhmän kanssa yhteisen vi-

sion ja toimintasuunnitelman muodostamiseksi. Strategian määrittelyprosessi käynnistyy al-

kusyksystä.  

 

Seurantadokumentti 

Seurantadokumentti on strategian toteuttamisen keskeisin työväline. Se sisältää liiketoi-

minta-alue- ja tiimikohtaiset priorisoidut erityisen tärkeät tavoitteet, tavoitteiden mittarit 

sekä vastuuhenkilöt pitkälti 4DX-mallin mukaisesti. Dokumentti on makroilla ohjattu Excel-

tiedosto, jonka avulla tavoitteiden hallinta on suoraviivaista ja ohjattua. Dokumentin mää-

rittelyosiossa on lueteltu käytettävissä olevat henkilöresurssit sekä funktiot. Tavoitteet ryh-

mittyvät liiketoiminta-alueittain ja ne kohdistetaan haluttuun henkilöresurssiin ja funktioon. 

Funktioiden vetäjät muodostavat johtoryhmän. 

 

Mittarit on valittu 4DX-periaatteiden mukaisesti eteenpäin katsovina ja siten, että ne ovat 

rakenteeltaan objektiivisia, jotta niissä olisi mahdollisimman vähän tulkintavaraa. 

 

Dokumentin syntyminen on esitetty luvussa 5.2 ja kuvassa 18. 

 

Strategian jalkauttamisen seuranta 

Strategian toteuttamista seurataan operatiivisen johdon sekä omistajan ja hallituksen osalta 

vuoroviikoin eri kokoonpanoin. 
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Maanantaisin, viikko I: 

• omistaja ja toimitusjohtaja 

• hallitus 

Maanantaisin, viikko II 

• johtoryhmä, ml. toimitusjohtaja 

 

Parittoman viikon hallinnollinen seuranta sisältää aina tunnin mittaisen taloudellisen kat-

sauksen sekä tunnin mittaisen strategisten tavoitteiden katsauksen. Toimitusjohtaja toimii 

kokousten esittelijänä. Strategiset tavoitteet käsitellään seurantadokumentin pohjalta. Näissä 

kokouksissa keskustellaan myös tilanteista, joissa omistajaohjauksen tai hallituksen strate-

gisten tavoitteiden kautta tulee tarpeita muuttaa jotakin toimintakulmaa, tai operatiivisesta 

toiminnasta tulee havaintoja, jotka edellyttävät prioriteettimuutoksia. Päätökset muutoksista 

jalkautetaan operatiiviseen toimintaan seurantadokumenttiin tehtävien muutosten kautta. 

Kerran kuussa kokoontuva hallitus mahdollistaa tavoitteiden käsittelyn myös yhtiön viral-

listen hallintoelimien kautta. 

 

Parillisen viikon operatiivinen seuranta keskittyy WIG-tavoitteiden seurantaan ja mahdolli-

seen uudelleenpriorisointiin. Kokouksessa käsitellään ainoastaan seurantadokumentin ta-

voitteita. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan esittelijänä ja kokouksen vetäjänä. 

Rakenne vahvistaa uusien johtoryhmäläisten integroitumista tiimiin, luo dynamiikkaa ja vas-

tuullisuuden ilmapiiriä ja tekee edistymisen seurannan läheisemmäksi ja konkreettisem-

maksi. Vastuunkanto konkretisoituu myös ryhmäpaineen muodossa. Lisäksi jokainen 

funktio saa erityishuomion ko. vetäjän toimiessa esittelijänä. 

 

Näiden lisäksi viitekehyksen rakentamisessa syntyi erilaisia esitysdokumentteja (Power-

Point) eri kohderyhmille. Kuvassa 17 on esimerkki tällaisesta esitysdokumentista. Kullekin 

kohderyhmälle räätälöitiin omat esitykset ja dokumentit. Kohderyhminä olivat hallitus, sup-

pea ja laajennettu johtoryhmä, esihenkilöt sekä koko henkilökunta. Tämän lisäksi luotiin 

materiaalit esihenkilökoulutusta varten. 
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Koko henkilökunta voi seurata strategian jalkautumisen ja tavoitteiden etenemistä sekä oma-

aloitteisesti että osallistumalla tiedotustilaisuuksiin. Yhtiön balanced scorecard on ajanta-

saisena jatkuvasti yhtiön Intranetissä näkyvillä ja toimii siten seurannan tulostauluna. Tämän 

lisäksi yhtiön kvartaali-infoissa esitellään strategiaprosessin tila, mahdolliset muutokset sekä 

kerrataan tärkeimmät ylätason tavoitteet. 

 

 

[Kuva poistettu luottamuksellisuuden vuoksi] 

Kuva 17. Esimerkki liiketoiminta-aluekohtaisten tavoitteiden PowerPoint-dokumentista (Wuolijoki 2021) 

 

Havainnot 

Yhtiössä on panostettu voimakkaasti uuteen strategiaprosessiin ja viitekehyksen rakentami-

seen. Panostuksesta kertoo osaltaan ulkopuolisen fasilitoijan/konstruoijan hankkiminen ke-

hittämisprojektiin. Panostus osoittaa henkilökunnalle prosessin tärkeyden: jalkauttamisen 

haasteen vähättely ilmenee helposti sitoutumisen puutteena (McChesney et al. 2021, s. 12). 

Johdon ulkopuolisen henkilökunnan sitouttamisen kannalta tärkeää on ollut myös projektin 

aikana tapahtunut tiedotus hankkeesta koko henkilökunnalle. Ylimmän johdon viestintä stra-

tegiaprosessista, sen tavoitteista ja prioriteeteista parantaa organisaation yleistä ymmärrystä 

strategiasta. Tämä edelleen vaikuttaa positiivisesti organisaation sitoutumiseen strategiaan 

ja sen jalkauttamiseen (Tawse, Tabesh 2021, s. 26). 

 

Silmiinpistävin este strategian jalkauttamiselle on ”yhtiön tavoitteiden kommunikoinnin, 

ymmärtämisen ja sisäistämisen puute” (Pella et al. 2013, s. 198); strategian tavoitteiden for-

muloinnissa tai niiden esittämisessä epäonnistutaan usein eivätkä valtaosa työntekijöistä 

osaa nimetä edes yhtä organisaationsa tärkeimmistä tavoitteista (McChesney et al. 2021, s. 

11). Tämän vuoksi yhtiössä haluttiin määritellä kolmivuotiset ylätason strategian painopis-

teet, horisontit, koko henkilökunnan helposti ymmärrettäviksi ja sisäistettäviksi. Tässä vai-

heessa prosessia ei vielä keskitytty tavoitteiden saavuttamiseen, vaan haluttiin sanallistaa 

tavoitteet lyhyiksi ja ytimekkäiksi, selkeiksi ja muistettaviksi.  

 

Merkittävä muutos yhtiön aikaisempiin prosesseihin oli niiden ihmisten joukon laajentami-

nen, jotka osallistuivat sekä määrittelyyn että jalkauttamiseen. Hrebiniakin (2006) mukaan 
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(s. 13–14) menestyksekkäät strategian lopputulokset saavutetaan parhaiten silloin, kun to-

teutuksesta vastaavat henkilöt ovat mukana suunnitteluprosessissa. Mitä enemmän ”suunnit-

telijoiden” ja ”toteuttajien” välillä on vuorovaikutusta tai mitä enemmän prosessin vaiheet 

ovat päällekkäisiä, sitä suuremmat ovat toteutuksen menestymismahdollisuudet.  

 

Strategian laadintaan osallistuvien joukon laajentaminen edesauttoi myös varmistamaan, 

että strategiasuunnitelmassa on huomioitu kaikki organisaation tavoitteet (Van der Kolk ja 

Schokker 2016). Myös jalkauttamisessa koko organisaatio on tällöin sitoutuneempi ja osal-

lisena varmistamassa yhteistyön toteutumisen (Rani 2019, s. 206). Osallistujajoukkoa laa-

jentamalla voitiin myös paremmin hyödyntää organisaatioon kertynyttä osaamis- ja 

kokemuspääomaa (Miller et al. 2004, s. 206). 

 

Toteutukseen liittyvät haasteet eivät ole itsenäisiä tai erillisiä, vaan ne tulee nähdä osana 

strategian suunnittelun ja jalkauttamisen dualistista kokonaiskuvaa (Hrebiniak 2006, s. 14). 

Tavoitedokumentin laadinnassa pyrittiin ottamaan huomioon tuleva strategian jalkauttami-

nen jo määrittelyvaiheessa jakamalla dokumentti liiketoiminta-alueiden mukaisiin tarkaste-

luihin ja laatimalla näille arjen päätöksentekoa ohjaavat strategiakuvaukset. 

 

Strategiaprosessin etenemisen tiedotusta lisäämällä vastattiin sekä yleiseen strategian kom-

munikoinnin haasteeseen (Pella et al. 2013, s. 1988) että tavoitteiden edistämisen näkyville 

tuomiseen (McChesney et al. 2019, s. 75). 

 

5.2 Viitekehyksen käyttöönotto 

 

Viitekehyksen käyttöönotto tapahtui osittain sen rakentumisen yhteydessä. Varsinaiseksi 

strategian jalkauttamisen työvälineeksi muodostui strategian seurantadokumentti. Uuden 

viitekehyksen käyttöönotolle voidaan nähdä kolme vaihetta; ensimmäinen vaihe käynnistyi 

heti strategiamäärityksen hyväksymisen jälkeen, jossa määriteltiin liiketoiminta-alueet. 

Aiemmin käytössä ollut luokittelu arvioitiin uudelleen osana liiketoimintamallitarkastelua, 

minkä seurauksena yhtiö määritteli uudet liiketoiminta-alueet.  
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Toisessa vaiheessa fasilitoija kutsui koolle ja johti funktioiden johtajien kanssa liiketoi-

minta-aluekohtaiset työpajat, joissa kunkin liiketoiminta-alueen erityisen tärkeät tavoitteet 

jäsenneltiin, priorisoitiin ja vastuutettiin sekä aikataulutettiin alustavasti. 

 

Kolmannessa vaiheessa tavoitteille asetettiin mittaristot ja luotiin seurantamalli. Yhtiössä 

päädyttiin käyttämään samaa dokumenttia ja toimintamallia sekä operatiivisessa että hallin-

nollisessa strategian johtamis- ja seurantatyössä. Dokumentti on rakenteeltaan makroilla oh-

jattu Excel-tiedosto, joka on jaoteltu omiin välilehtiin liiketoiminta-alueittain (Kuva 20) ja 

tukifunktioittain (kuten HR, IT jne.). Lisäksi dokumentissa on välilehdet riskianalyysille 

(Kuva 19) ja ohjausrakenteille (funktioiden ja esihenkilöiden nimet makrojen toimintaa var-

ten). Dokumenttiin kirjataan tavoitteet liiketoiminta-alueittain ja vastuutetaan ne funktioiden 

johtajien mukaan. Lisäksi tavoitteet priorisoidaan ja aikataulutetaan ja niille asetetaan doku-

menttiin mittarit (Kuva 18). 

 

Vaikka strategiset tavoitteet oli aiempaa huomattavasti paremmin jäsennelty ja jalkauttami-

selle rakennettu struktuuri, varsinainen tekeminen vaati silti erityishuomiota käynnistyäk-

seen. Normaali arjen kiireen pyörremyrsky meinasi viedä mukanaan myös uuden 

strategiatyömallin. 
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Kuva 18. Strategian seurantadokumentin syötteet ja tuotokset (Wuolijoki 2022) 

   

 

Yhtiössä käynnistetty esihenkilökoulutus rakentaa välineitä johtoryhmän alla olevalle tasolle 

tavoitteiden jalkauttamiseen. Tavoite on saada mahdollisimman nopeasti koko organisaatio 

liikkeelle. 4DX-menetelmästä riippumattomasti päätettiin päivittää yhtiön balanced score-

card -mittaristoa tukemaan käynnissä olevien strategisten tavoitteiden etenemisen mittaa-

miseksi ja tuoda KPI:t ohjausdokumenttiin. Koska 4DX on geneerinen viitekehys, tälle ei 

ollut esteitä. 

 

Tämän tutkimuksen aikajana päättyi mittariston valmistumiseen. 

 

[Kuva poistettu luottamuksellisuuden vuoksi] 

 

Kuva 19. Seurantadokumentin riskianalyysi (Wuolijoki 2021) 
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[Kuva poistettu luottamuksellisuuden vuoksi] 

 

Kuva 20. Esimerkki seurantadokumentin liiketoiminta-aluekohtaisesta näkymästä (Wuolijoki 2021) 

 

Havainnot 

Vaikka varsinainen strategian jalkauttaminen tapahtuu tässä luvussa kuvaillun seurantado-

kumentin puitteissa, osana jalkauttamisen viitekehystä voidaan perustellusti pitää myös stra-

tegian määrittely- ja tavoitedokumentteja, sillä ne de facto ohjaavat merkittävällä tavalla 

myös prosessin myöhemmän vaiheen toteutusta: tuleva jalkauttaminen on syytä huomioida 

jo strategian määrittelyvaiheessa (Hrebiniak 2006, s. 14). Toteutukseen liittyvät haasteet ei-

vät ole itsenäisiä tai erillisiä, vaan ne tulee nähdä osana strategian suunnittelun ja jalkautta-

misen dualistista kokonaiskuvaa. 

 

Seurantadokumentti rakennettiin suoraan tukemaan 4DX-mallin (McChesney et al. 2021) 

periaatteita. Se sisältää itsessään erityisen tärkeät tavoitteet, 4DX:n sääntö numero yksi (emt. 

s. 29); johdattavat mittarit, sääntö numero kaksi (emt. s. 55), sekä mittariston etenemisen 

seurannan, sääntö numero kolme (emt. s. 75). Seurantadokumenttia päivitetään vuoroviikoin 

tapahtuvissa hallinnon ja operatiivisen johdon strategiakokouksissa, mitkä muodostavat go-

vernancen säännölliselle seurannalle, sääntö numero neljä (emt. s. 89). 

 

On huomattava, että tässä kuvailtu viitekehys on otettu käyttöön vasta organisaation kahdella 

ylimmällä tasolla (hallinto–toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja–johtoryhmä). Tästä huolimatta 

strategiset horisontit, ylätavoitteet, toimintamalli ja viitekehys on kommunikoitu koko hen-

kilöstölle. Organisaation heterogeenisuus (useampi toimipiste eri maissa ja maanosissa, kult-

tuuri- ja yhteiskuntaerot, kommunikointikieleen liittyvät haasteet) osoittavat, että mitä 

laajempi organisaatio, sitä enemmän kommunikoitavaa, eskaloitavaa ja jalkautettavaa (Hre-

biniak 2006, s. 14–15). Kommunikointi kaikille työntekijöille ja eri osastoille ja funktioille 

muodostuu haasteelliseksi. 

 



71 

 

 

 

Vaikka strategiset tavoitteet oli aiempaa huomattavasti paremmin jäsennelty ja jalkauttami-

selle rakennettu struktuuri, varsinainen tekeminen vaati silti erityishuomiota käynnistyäk-

seen. Normaali arjen kiireen pyörremyrsky meinasi viedä mukanaan myös uuden 

strategiatyömallin. Ajan löytämisen vaikeus muutoksen läpiviennille on 4DX-mallin keskei-

simpiä väittämiä ja haaste, johon se pyrkii vastaamaan (McChesney et al., s. 12–17). Ilman 

viitekehyksen sisältämää ”vaatimusta” tekemisen tahdista (4 DX:n sääntö numero neljä) ja 

sen noudattamista strategiaprosessin mukainen toteuttaminen olisi todennäköisesti vähin-

täänkin viivästynyt ja uuteen prosessimalliin liittynyt alkuinnostus lässähtänyt.  

 

 

 

5.3 Saadut kokemukset 

 

Jalkauttaminen kestää yleensä kauemmin kuin määrittely, ja pitkä ajanjakso altistaa jalkaut-

tamisen useille riskitekijöille (Hrebiniak 2006, s. 14). Yhtiössä havaittiin tämä konkreetti-

sesti jo suhteellisen lyhyessäkin ajassa, ja viitekehyksen toimivuus käytännössä joutui heti 

koetukselle sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden aiheuttamien muutosten vuoksi. Ylim-

pään johtoryhmään kuulunut myyntijohtajapositio vaihtui kahdesti tarkastelujakson aikana. 

Komponenttipulan pahentuminen ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan saivat aikaan samanai-

kaisesti hintojen nousun ja kysyntäpiikin yhtiön liiketoiminnassa. Ympärillä tapahtuvat 

muutokset sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä vaikeuttavat jo tehtyjen suunnitel-

mien toteuttamista. Lisäksi osa muutoksista ja heikoista signaaleista ovat vaikeasti havaitta-

via, ja aiemmin tehtyjen suunnitelmien sokea noudattaminen saattaa entisestään hämärtää 

niiden huomaamista (Hrebiniak 2006, s.15).  

 

Yhtiössä toteutettiin nopealla tahdilla hintojen tarkistus käyttämällä juuri luotua strategian 

jalkauttamisen viitekehyksen toimintamallia: operatiivinen johto toi hallituksen tietoon toi-

mitusketjuongelmat ja hallitus reagoi tilanteeseen priorisoimalla hinnantarkistuksen pidem-

män aikavälin strategisten tavoitteiden ohitse. Samalla hallitukselle muodostui 

konkreettinen ymmärrys mahdollisista hinnanmuutosten aiheuttamista vaikutuksista liike-

vaihtoon. Menettely oli tehokas ja osoitti mallin toiminnan myös joustavuutta vaativassa 
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tilanteessa. Samalla se hälvensi mahdollisuutta tulkita tilannetta operatiivisen johdon epäon-

nistumiseksi strategian jalkauttamisessa (Hrebiniak 2006, s. 13), sillä mikäli suunnitelmat 

menevät sekaisin ja strategiset tavoitteet eivät toteudu (niin kuin hyvin usein tapahtuu), on-

gelmat voidaan liian helposti sälyttää operatiiviselle johdolle. 

 

Jalkauttaminen etenee johtoryhmätasolta seuraavaksi organisaatiossa alaspäin. Vaikka jal-

kauttamiselle on rakennettu viitekehys, jota noudatetaan, johtoryhmän ja erityisesti tiimive-

täjien kokemustason variaatio tuo haasteita jalkauttamiselle. Näihin haasteisiin on vastattu 

viitekehyksen tuoman rakenteen lisäksi esihenkilökoulutuksella. 

 

Strategian muodostamisen yhteydessä määritellyt liiketoimintamallit ohjaavat henkilökun-

taa päätöksenteossa. Strategian ohjausdokumentti ei ole ylimmän johdon luoma salainen 

agenda, vaan päinvastoin koko henkilökunnalle avoin opas päivittäiseen toimintaan. Doku-

mentti on jo nyt, lyhyen olemassaolon aikana, osoittanut, että se voi toimia ohjaavana teki-

jänä ristiriitatilanteissa. Se on myös ohjannut päätöksentekoa organisaatiossa alaspäin ja 

osoittanut työntekijöille, millaisissa asioissa kukin voi tehdä itsenäisesti päätöksiä ja kantaa 

niistä vastuuta. Tawse ja Tabesh (2021, s. 27) nostavat johtajien kompetenssin yhdeksi kes-

keiseksi ”organisatoriseksi kyvykkyydeksi” strategian jalkauttamisessa. Tämä kompetenssi 

muodostuu tiedoista, taidoista ja mahdollisuuksista strategisten operaatioiden suorittami-

seen. Koska esihenkilöiden osaamisella on keskeinen asema muutosten läpiviennissä, orga-

nisaation johtoryhmän ja erityisesti tiimivetäjien kokemustason variaation aiheuttamiin 

jalkauttamisen haasteisiin on vastattu viitekehyksen tuoman rakenteen lisäksi esihenkilökou-

lutuksella. Yrityskulttuurin muuttamiseen liittyvä tavoite organisaatiosta, jossa tiimitasolla 

on paljon enemmän kykyä ja valtaa tehdä päätöksiä ketterästi ja saada työntekijät enemmän 

ottamaan vastuuta oman työntekonsa sujuvoittamisesta, on lähtenyt toteutumaan. 

 

Vaikka fasilitoijan työ on keskittynyt vahvasti strategian jalkauttamiseen, viitekehyksen ra-

kentamisella on prosessina ollut suuri merkitys koko strategiaprosessiin ja johtamisjärjestel-

mään. Toimitusjohtaja: ”Monimuotoisuus, joka vaivasi vuosi sitten, on lähtenyt 

hälvenemään. Kokonaisuus on kirkastunut. Kaikkien on helpompi käsittää, mitä ollaan te-

kemässä.” Syntynyt muutos on organisaatiolähtöistä. Sen sijaan, että organisaatiota muutet-

taisiin jatkuvasti, yhtiössä organisoidutaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Jotta 
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yhtiö voi olla joustavampi, tukena ja taustalla pitää olla suunnitelmallisuuden ja tavoitteelli-

suuden sisältämä rakenne. Viitekehys on lujittanut rakenteita sekä operatiivisella että hallin-

nollisella taholla. Toimitusjohtaja: “Ensimmäistä kertaa meillä on toimiva ymmärrys 

strategisista tavoitteista omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon kesken.” Toimitus-

johtaja pystyy raportoimaan samoilla työkaluilla hallituksen ja omistajien suuntaan kuin 

operatiivisessa toiminnassa. Viitekehyksen käyttö tukee tavoitteiden läpinäkyvyyttä. 

 

Strategian viitekehyksen rakentamisen yhteydessä fasilitoija on huomannut asennemuutosta. 

Tämä näkyi ensimmäisiä kertoja liiketoimintamallitarkastelussa, missä uskallettiin puuttua 

olemassa oleviin rakenteisiin ja ajatella asioita uudella näkökulmalla. Tavoitteet vastuunot-

toon ja itseohjautuvuuden lisääntymiseen organisaatiossa ovat lähteneet toteutumaan strate-

gian ohjausdokumentin sisältämien uusien liiketoimintamallien ja avointen tavoitteiden 

avulla. Yrityskulttuuriin liittyvä organisaation muutosvalmius on kasvanut, ja sitä kautta 

edellytykset jalkautumisen onnistumiseen ovat parantuneet (Rani 2019, s. 207; Miller et al. 

2004, s. 201). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä perehdyttiin keskisuuren yrityksen strategiaprosessin ja erityisesti strategian 

jalkauttamisvaiheen kehittämiseen. Tutkimuksessa yhtiölle rakennettiin strategian jalkautta-

miselle viitekehys 4DX-mallin (McChesney et al. 2021) pohjalta osana konstruktiivista tut-

kimusta. 

 

Työn tutkimuskysymys oli: 

Miten 4DX-malli otetaan käyttöön strategian jalkauttamisen viitekehyksenä 

kansainvälisessä keskisuuressa yrityksessä? 

 

Tutkimukseni alakysymykset olivat: 

1. Mitkä ovat yleisimmät strategian jalkauttamisen ongelmat? 

2. Millaisia ratkaisukeinoja strategian jalkauttamisen ongelmiin on olemassa? 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa luotiin konstruktio strategian jalkauttamisen viitekehykseksi 4DX-menetel-

män pohjalta. Konstruktio on todellinen, sillä siinä etsittiin tieteellisen menetelmän keinoin 

parhaita käytäntöjä strategiakirjallisuuden teoriasta ja sovellettiin niitä 4DX-menetelmään 

yhdessä yhtiöstä saatujen empiiristen havaintojen kanssa. Konstruktio muodostuu kokoel-

masta dokumentteja ja käytäntöjä, joiden avulla strategiaprosessin voidaan perustellusti ar-

vella muodostuvan merkittävästi aiempaa hallitummaksi ja tehokkaammaksi. Konstruktio ei 

ole vain kopio 4DX-menetelmästä, vaan siinä on huomioitu myös merkittäviä menetelmästä 

puuttuvia elementtejä, kuten operatiivisen toiminnan ja hallinnollisen johdon yhteistoiminta 

ja riskienhallinta osana jalkauttamista. 

 

4DX-menetelmä oli toimiva pohja konstruktiolle. Sitä ei noudatettu kaikilta osin orjallisesti, 

vaan se adaptoitiin käynnissä olevaan tilanteeseen ja yhtiön käytäntöihin. Menetelmä voi-

daan ottaa käyttöön tutkimuksessa kuvatulla tavalla, mutta varmasti toisenlaisiakin tapoja 
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on. Konstruktiivisen tapaustutkimusotteen mukaisesti kukin tilanne on ainakin jossain mää-

rin ainutlaatuinen.  

 

4DX-menetelmä ja sen pohjalta nyt syntynyt konstruktio pyrkii ensisijaisesti vastaamaan 

strategiaprosessin jalkauttamisvaiheen ongelmiin ja haasteisiin: Heikosti laadittu strate-

giamäärittely, joka on sisällöltään epäselvä tai joka on kommunikoitu riittämättömästi, luo 

huonot lähtökohdat strategian jalkauttamiselle. Strategian määrittelyn ja sen jalkauttamisen 

pitäminen vahvasti erillisinä voi johtaa jalkauttamishaasteen vähättelyyn ja koko prosessin 

ja tavoitteiden heikkoon sitoutumiseen. Toisin kuin määrittely yleensä, jalkauttaminen on 

koko organisaatiota koskeva prosessi. Siihen liittyvä koko henkilöstöä koskeva kommuni-

kaatio jää helposti liian vähäiseksi tai epäselväksi. Strategiaprosessit ovat yleensä kestoltaan 

pitkiä, minkä vuoksi piilee vaara turhautumiseen tai riski toimintakentän muutoksista aiheu-

tuviin ongelmiin. Organisaatiokulttuuriin liittyvä asenne vaikuttaa jalkautumisen onnistumi-

seen. Erityisen suuri ongelma on kuitenkin arkipäiväisen tekemisen aiheuttama kiireen tuntu 

ja strategian jalkautumisen jääminen tämän kiireen jalkoihin.  

 

Strategiaprosessin ongelmiin haettavat ratkaisut pohjautuvat luonnollisesti siihen, että on-

gelmien olemassaolo tunnistetaan ja niihin varaudutaan jo ennakolta. Erityisesti on hyvä 

huomioida seuraavat asiat:  

1. Avoin ja läpinäkyvä prosessi. Strategiaprosessin merkityksen, osallistujien, proses-

sin vaiheiden julkisena pitäminen. 

2. Avoin, selkeä ja riittävä kommunikaatio tavoitteista. Mikä on riittävää, riippuu pal-

jon kontekstista, strategiamuutoksesta, henkilökunnan diversiteetistä jne. Yksi hyvä 

keino on kysyminen: ”Koetteko saaneenne tarpeeksi tietoa käsillä olevista muutok-

sista?” 

3. Osallistaminen. Määrittelyyn ja jalkauttamiseen osallistuvien joukon pitäminen en-

nemmin laajana kuin suppeana. Mahdollisuuksien mukaan samojen henkilöiden 

osallistuminen sekä määrittelyyn ja jalkauttamiseen. 

4. Priorisointi. Tavoitteiden asettaminen järjestykseen ja keskittyminen vain yhteen 

tavoitteeseen kerrallaan. 
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5. Reagointi. Jalkauttamisen pitkäkestoisuus vaatii sekä hallinnolta että operatiiviselta 

johdolta pitkäjänteisyyttä, ja toisaalta prosessilta kykyä reagoida muuttuviin tilan-

teisiin. 

6. Rutiinit. Ajan varaaminen tavoitteiden edistämiselle ja governancen luominen jal-

kautusprosessin ympärille. 

 

Yksi keino ongelmien välttämiseen on laatia ja noudattaa dokumentoituja prosesseja ja käy-

täntöjä, jotka ottavat huomioon aiemmin mainitut havainnot ja niiden ratkaisuehdotukset. 

Yhtiön tarpeisiin räätälöity viitekehys ohjausdokumentteineen ja prosessikuvauksineen aut-

taa pitämään helposti hajoavan jalkauttamisen paremmin kasassa. Prosessien avoimuus tu-

kee koko organisaation ymmärrystä strategian jalkauttamisen moniulotteisuudesta. 

Dokumentoitu prosessimalli tukee toimintaa silloin, kun se jostain syystä järkkyy. Avain-

henkilövaihdokset aiheuttavat vähemmän ongelmia silloin, kun prosessi etenee henkilöriip-

pumattomasti. 

 

Toinen hyvä tapa ongelmiin varautumiseen on käyttää strategiaprosessin tukena asiantunte-

vaa, kokenutta ja tieteellisen koulutuksen saanutta fasilitoijaa. Ulkopuolinen henkilö pystyy 

myös tekemään sellaisia havaintoja ja huomioita, mitkä ovat yhtiössä työskenteleville syystä 

tai toisesta vaikeita havaita tai todeta. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta kuvaavat reliaabelius ja validius toisinaan liitetään ainoastaan 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kuitenkin myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pystyt-

tävä osoittamaan lukijalle tutkimuksen teon laatu. Abduktiivisen laadullisen toimintatutki-

muksen luonne asettaa tutkimuksen luotettavuuden tarkastelulle erityisen merkityksen. 

Tutkijan itse ollessa keskeinen osa toimintatutkimusta on luonnollista, että tutkijan omat 

mielipiteet ja toimintatavat vaikuttavat tutkimuksen sisältöön. Lisäksi tutkijan suhtautumi-

nen tutkittavaan aiheeseen todennäköisesti muuttuu tutkimuksen edetessä, mikä vaikuttaa 

tehtäviin havaintoihin ja sitä kautta aineiston valikointiin. Tämän vuoksi olen pyrkinyt tar-

kasti kuvaamaan prosessin, minkä mukaan tutkimus on tehty, mukaan lukien olosuhteet sekä 

perusteet tulkinnoille. Vaikka kuvailut ja havainnot olosuhteista ovat subjektiivisia, olen 
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työssäni pyrkinyt mahdollisimman suureen objektiivisuuteen käyttämällä soveltuvin osin 

kirjallisia lähteitä ja suoria lainauksia. 

 

Tässä diplomityössä on tutkittu strategian jalkauttamisen viitekehyksen rakentamista koh-

deyritykselle 4DX-menetelmän pohjalta. Yhtiön ulkopuolisena henkilönä minulla on lähtö-

kohtaisesti ollut työntekijöitä paremmat mahdollisuudet tarkastella prosessia objektiivisesti, 

ilman yhtiössä syntynyttä työhistorian tuomaa vääristymää ja ennakko-olettamia. Toisaalta 

näkökantani rajoittuu ainoastaan varsinaisen tutkimuksen keston aika-alueeseen, joten olen 

vain haastattelututkimusten tuoman ymmärryksen varassa ja ilman hiljaista tietoa. Tutki-

mukseen osallistuvat eivät välttämättä myöskään kaikissa tilanteissa puhu yhdenmukaisesti, 

vaan kielenkäyttö ja ilmaukset ovat tilannesidonnaisia (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

2009, s. 26). Tässä tutkimuksessa on joitain seikkoja, jotka voivat altistaa vastaajat kerto-

maan havainnoistaan vääristyneesti joko sosiaalisesti hyväksyttävällä tai työpaikan hierarki-

asta johtuvalla tavalla.  

 

Tutkimustulosta voidaan arvioida myös syntyneen viitekehyksen, konstruktion, toiminnalli-

suuden kautta. Tässä aika näyttää, miten hyvin viitekehys pystyy vastaamaan tilaajayrityk-

sen tarpeisiin. Oman haasteensa tutkimustuloksen arviointiin tuo sekä tutkittavan kontekstin 

että ympäröivän maailman muuttuminen. Toisaalta syntyneen konstruktion luonteeseen kuu-

luu, että sen tulee voida adaptoitua toimintakentän sisäisiin ja erityisesti ulkoisiin muutok-

siin. Myös konstruktiota itsessään tulee voida kehittää, ja onkin todennäköistä, että saatujen 

kokemusten pohjalta se tulevaisuudessa jalostuu. Tämä ei ole konstruktion heikkous, vaan 

sen vahvuus. 

 

6.3 Konstruktion yleistäminen ja jatkotutkimukset 

 

Tässä tutkimuksessa konstruoitiin viitekehys kohdeyrityksen tarpeisiin. Sekä tutkijan että 

akateemisen tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen kannalta on mielekästä arvioida 

tutkimustulosten yleistettävyyttä nyt tutkitun kontekstin ulkopuolelle. Onkin aiheellista ky-

syä: Ovatko empiiriset havainnot erityisen spesifisiä ja onko niiden pohjalta laadittu kon-

struktio yleistettävissä muuhun käyttöön? 
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Lähestyn tätä pohdintaa arvioimalla ensin havaintoja. Luvussa 4.2–4.4 on kuvattu aiemmissa 

strategiaprosesseissa havaittuja ongelmia. Teoriatarkastelu osoitti, että esille tulleet ongel-

mat ovat hyvin yleisiä ja strategiakirjallisuudesta on löydettävissä vastaavia havaintoja aiem-

mista tutkimuskohteista. Kohdeyritys ei tässä mielessä ole erityinen poikkeus.  

 

Yhtiöiden omistusrakenteiden merkitystä strategiaprosessiin ei tässä tutkimuksessa ole tut-

kittu. Omistusrakenteella ja hallintotavalla voidaan arvella olevan jonkinlainen merkitys 

strategiaprosessin määrittelyvaiheeseen, mutta jalkauttamiseen niiden merkitys lienee vähäi-

sempi. Sen sijaan yhtiön koolla ja historialla on todennäköisesti merkitystä – tutkimustulos 

on helpommin yleistettävissä toiseen keskikokoiseen, vakiintuneen toiminnan yhtiöön kuin 

esim. juuri perustettuun start-up-yhtiöön. Yhtiön kokoluokka onkin ollut jo lähtökohtaisesti 

tutkimuksen rajauksena. 

 

Toinen tarkastelunäkökulma on syntynyt viitekehys. Konstruktio pohjaa monelta osin 4DX-

malliin. Mallin kuvauksessa ei ole rajattu sen soveltuvuutta erilaisiin yhtiöihin tai tilanteisiin. 

McChesneyn et al. teoksessa on kuitenkin havaittavissa yleinen tendenssi käyttää vähintään 

keskikokoisia yhtiöitä esimerkkeinä. Tämä lienee luonnollinen kirjan tekijöiden konsultti-

taustaisen toiminnan seuraus: isoista yhtiöistä kertyy ulkopuoliselle konsultille helpommin 

materiaalia – ja kovin pieniin yhtiöihin ei todennäköisesti kovin usein palkata ulkopuolista 

strategiakonsulttia. 

 

Näiden kahden tarkastelukulman osalta voi perustellusti arvioida, että nyt syntynyt konstruk-

tio voidaan vähäisin muutoksin ottaa käyttöön ainakin useimmissa keskikokoisissa, toimin-

tansa vakiinnuttaneissa yhtiöissä. Viitekehys saattaa hyvinkin olla toimiva muunkin laisissa 

yhtiöissä, mutta sen arvioimiselle on heikommat perusteet. Käyttöönotto edellyttää kuiten-

kin viitekehykseen tutustumista ja sen ymmärtämistä, jotta sitä voidaan soveltaa toiseen ti-

lanteeseen. Dokumentit on räätälöity kohdeyrityksen tarpeisiin, mutta niissä ei itsessään ole 

mitään sellaista, mikä ei olisi yleistettävissä – vaikka esimerkiksi yhtiön eri liiketoiminta-

mallit ovat toimineet jaottelun perusteena, liiketoimintamallien sisällöllä ei ole yhteyttä vii-

tekehykseen tai konstruktioon itseensä. 
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Luonnollinen jatkotutkimuksen kohde olisi jatkaa nyt yhtiössä käyttöönotetun viitekehyksen 

käytön seurantaa. Mielenkiintoisia seurantakohteita olisivat havainnot sekä jalkautumisen 

etenemisestä organisaatiossa alaspäin että viitekehyksen käytöstä toiselle strategiakaudelle. 

 

Toinen kiinnostava tutkimuskohde on saman konstruktion käyttäminen toisessa yhtiössä tai 

kontekstissa, jota kautta tapauksen yleistäminen voisi toteutua myös empiirisesti. Missä 

määrin samaa konstruktiota voisi monistaa, ja minkä verran resursseja tarvittaisiin saman 

viitekehyksen sovittamisessa toisen tyyppiseen yhtiöön. 

 

6.4 Pohdintaa  

 

Tämän tutkimuksen tekeminen toi konkreettisesti esille strategian jalkauttamisen haasteita. 

Samalla se antoi työn tekijälle aiempaa parempia valmiuksia toimia tulevissa strategiapro-

sesseissa yritysten sisäisenä tai ulkoisena fasilitoijana ja projektinvetäjänä. Tutkimus osoitti, 

miten monitahoistakin asiaa voi jäsentää suhteellisen yksinkertaisin menetelmin. Samalla se 

toi esille niitä etuja, mitä ulkopuolisen konsultin tai erityisesti tieteellisen näkökulman huo-

mioon ottavan tutkijan käyttäminen voi tuoda yritykselle. 

 

Yksittäisiä havaintoja: 

• Strategian jalkauttamiseen tarvittavaa organisatorisen kyvykkyyden koulutusta tulisi 

yleisesti kasvattaa ja korkeakoulujen opintotarjonnassa pitäisi aiempaa paremmin 

huomioida käytännön toteutuksessa tarvittava osaaminen. 

• Strategia on syytä implementoida hyvin, vaikka määrittely olisikin puutteellinen. Jal-

kauttaminen on koko organisaation prosessi, joka tarjoaa samalla mahdollisuudet yri-

tyskulttuurin kehittymiseen tai voi johtaa sen taantumiseen. 

• Strategian viitekehys tarjoaa parhaimmillaan puitteet operatiiviselle johdolle orien-

toitua ja päästä syvemmälle strategiatyöhön ja samaan aikaan omistajalle välineet 

ymmärtää ja viestiä hallitukselle, että yhtiössä tehdään oikeita asioita. Kaikki sidos-

ryhmät tulevat silloin katetuksi. 
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• Yrityksen keskittyminen omiin vahvuuksiin voi johtaa siihen, että hyville ideoille 

pitää sanoa toistuvasti ”ei”. Tämä ei välttämättä ole huono asia. Erottuminen ja fo-

kusoiminen on nykymaailmassa aiempaa tärkeämpää, ja kaikkia ei voi – eikä kannata 

– miellyttää. 
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