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1 Johdanto  

 

Sitran megatrendit 2017 raportin mukaan maailma on epävarmuuden tilassa ja automa-

tisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaalisuus muokkaavat kaikkia toimialoja ja työpaik-

koja (Sitra 2017). Ne vaikuttavat organisaatioiden toimintatapoihin ja kiihdyttävät työelä-

män ja yritysten liiketoimintaympäristöjen muutosta asettaen johtamiselle uusia haas-

teita. Ennalta vaikeasti arvioitavassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yri-

tyksellä tulee menestyäkseen olla hyvän johtamisen ja johtamistapojen lisäksi selkeä 

visio ja strategia sekä toimivat, kirjatut prosessit ja toimintamallit. Toimintamallien ja ai-

kataulujen puuttuminen aiheuttavat ylimääräistä työtä ja toiminnan tehottomuutta. Kirjal-

liset, dokumentoidut toimintaohjeet ja prosessit auttavat yrityksen strategisten tavoittei-

den saavuttamisessa. Ne ohjaavat ja helpottavat päivittäistä tekemistä. (Niemelä & Pir-

ker & Westerlund 2008, 19-20.) 

 

Aloittava yritys voi toimia menestyksekkäästi ilman kirjallisia toimintaohjeita, strategiaa 

ja ohjausjärjestelmiä, mutta yrityksen kasvaessa ja henkilöstömäärän lisääntyessä ti-

lanne voi karata hallitsemattomaksi. Yrityksellä tulee olla riittävät järjestelmät ja prosessit 

toimintansa tukemiseksi ja yrityksen tulee kirjata ylös strategia, toimintamallit ja suunni-

telmat tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ahola 2017.) Monissa kasvuyrityksissä tähän he-

rätään turhan myöhään ja suunnittelemattomuus on jo voinut rajoittaa tai hidastaa kas-

vua ja hankaloittaa toimintaa. Päävastuu strategisten tavoitteiden toteutumisesta on yri-

tyksen johdolla. Johto jalkauttaa strategiaa työtehtävien ja toimenpiteiden muodossa or-

ganisaatioon työstettäviksi edelleen ja toimeenpantaviksi. Johtamisen ja johtoryhmä-

työskentelyn tukemiseksi ja tehostamiseksi on lukuisia erilaisia keinoja, joista tässä 

työssä keskitytään vuositason toiminnan suunnitteluun vuosikelloa hyödyntäen.  

 

1.1 Työn aihe ja tavoitteet 

 

Työn aiheena on Vuosikello johtoryhmätyöskentelyn tehostamisen apuvälineenä. Työ on 

tutkimuksellinen kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on ratkaista käytännön ongelma 

ja tuottaa uusi toimintamalli sekä ideoita toiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyöllä tuo-

tetaan uusia toimintatapoja ja –menetelmiä (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2009, 19). 
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Opinnäytetyössä tarkastellaan liiketoiminnan johtamista, johtamisjärjestelmiä ja johto-

ryhmätyöskentelyä sekä teoriaan pohjautuen tuotetaan vuosikello kohdeyrityksen johto-

ryhmän käyttöön. Vuosikellon avulla pyritään aikatauluttamaan tehtäviä ja ohjaamaan 

yrityksen toimintaa oikeaan, strategian määrittämään suuntaan. Vuosikelloon määritel-

lään yrityksen tärkeimmät painopiste- ja kehitysalueet jaoteltuina kuukausitasolle. Vuo-

sikello tukee johtoryhmän työskentelyä sekä yrityksen operatiivista ja strategista johta-

mista. Kehittämisprojektilla haetaan konkreettisia hyötyjä vuosikellon käytöstä johtami-

sessa ja johtoryhmätyöskentelyssä toimeksiantajayrityksessä.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Cityvarasto Oyj, jonka johtoryhmässä itse työsken-

telen. Työn tavoitteena on tuottaa kirjallinen vuosisuunnitelma ja selvittää, miten se te-

hostaa toimintaa ja auttaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Olen kiin-

nostunut johtamisesta, johtamisen trendeistä sekä johtamiskulttuurista ja johtamisen 

apuvälineistä sekä näiden vaikutuksesta organisaation tuottavuuteen ja toimivuuteen. 

Tavoitteenani oli tehdä työ, jonka avulla pystyn konkreettisesti vaikuttamaan johtamiseen 

ja prosesseihin omassa työssäni. Vuosikellon avulla töiden oikea rytmitys ja resurssien 

oikea kohdentaminen jäsentyvät ja helpottuvat. Projektin tuloksena valmistunut vuosi-

kello sisältää yrityksen kannalta salassa pidettävää tietoa, joten sitä ei tulla julkaisemaan 

opinnäytetyön osana.  

1.2 Opinnäytetyön toteutustapa   

 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä etsitään käytännön ratkaisuja esille tulleeseen on-

gelmaan tai innovoidaan käytännön toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Kehittämis-

työ lähtee liikkeelle kehittämiskohteen tunnistamisesta ja tavoitteen määrittelemisestä. 

(Toikko & Rantanen 2009, 57). Toimeksiantajayritys on kasvava PK-yhtiö, jossa nopean 

kasvun myötä strategian, prosessien ja toimintatapojen kirjaaminen on tullut tarpeel-

liseksi. Tarve toiminnan kehittämiseen ilmeni loppuvuonna 2017 tehdyissä kyselyissä ja 

toiminnan kehittäminen päätettiin aloittaa kirjallisen vuosisuunnitelman työstämisellä. 

Opinnäytetyössä tutkitaan ja haetaan teoriaan pohjautuen parhaita käytänteitä kehittä-

mishankkeeseen. Työssä pyritään löytämään liiketoiminnan johtamisen, johtamispro-

sessien ja -järjestelmien sekä johtamisen teorioista vastauksia yrityksen toiminnan tulok-

selliseen tehostamiseen suunnittelun avulla. Kehitysideoita ja näkemyksiä toiminnan ke-

hittämiseen kerätään lisäksi johtoryhmän jäsenten haastatteluilla ja keskusteluilla. Näillä 

haastatteluilla kartoitetaan myös vuosikellon painopistealueita ja yrityksen tärkeimpiä ke-

hityskohteita. Teoriasta ja haastatteluista saatujen tietojen pohjalta tehdään yritykselle 
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kirjallinen vuosikello. Vuosikellon vaikutusta toimintaan tullaan seuraamaan johtoryhmä-

kokouksia  sekä niiden esityslistoja ja muistioita havainnoimalla. 

 

Projekti aloitettiin maaliskuussa 2018. Haastattelut toteutettiin kevään 2018 aikana, ja 

vuosikello esiteltiin johtoryhmälle elokuun 2018 lopussa. Kuviossa 1 on havainnollistettu 

projektin vaiheita ja sisältöä, projektia käydään tarkemmin läpi luvussa 5. 

 

 

 

Kuvio 1. Vuosikello-projektisuunnitelma sovellettuna (Toikko & Rantanen 2009). 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Kehittämishankkeena tehty opinnäytetyö tuo konkreettista hyötyä sekä tekijälle että ti-

laajaorganisaatiolle helpottamalla päivittäisen työn tekemistä. Opinnäytetyön menetel-

minä on käytetty avoimia kyselyitä ja haastatteluita, johtoryhmäkokousten havainnointia 

sekä dokumenttianalyysiä. Kehittämishanke toteutetaan projektina, jossa tietoa kerää-

mällä ja analysoimalla tuotetaan vuosikello yrityksen toiminnanohjaamiseen. Tietoa ke-

rätään johtoryhmän SWOT-analyysistä, strategiatyöryhmän nelikenttäanalyysistä sekä 

kvalitatiivisella haastattelumenetelmällä, tutkimalla muiden yritysten käytäntöjä ja tutus-

tumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja teoriaan. Haastattelut tehtiin johtoryhmän 
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jäsenille ja haastattelutuloksia peilattiin viitekehykseen. Johtoryhmässä on neljä jäsentä, 

joista haastateltiin kolmea.  Haastatteluissa käytettiin etukäteen valmisteltuja kysymyk-

siä, ja haastattelut toteutettiin teema- ja avoimen haastattelun välimuotona. Haastattelut 

tehtiin useassa erässä eri ajankohtina. Haastattelu- ja keskustelukysymykset ovat liit-

teessä 3.  Lisäksi analysoitiin johtoryhmän muistioita ja kokousesityslistoja. 

2 Cityvarasto Oyj  

 

Toimeksiantajayritys, Cityvarasto Oyj, on vuonna 1999 perustettu pienvarastoja vuok-

raava yhtiö. Pienvarastoja vuokraavat sekä yksityiset että yritysasiakkaat lyhyt- ja pitkä-

aikaisia tarpeita varten. Pienvarastointi toimii itsepalvelumallilla. Asiakas vie ja hakee 

tavarat varastosta itse. Yksittäiset asiakkaan lukolla lukittavat varastot sijaitsevat vierek-

käin isommissa varastokeskuksissa eli toimipisteissä. (Pienvarastoyhdistys 2018.) Yh-

tiön liiketoiminnan ydin on pienvarastotoimintaan sopivien kiinteistöjen hankinta, tilojen 

muuntaminen pienvarastoiksi ja pienvarastojen vuokraus. Yhtiöllä on 37 toimipistettä eri 

puolilla Suomea, ja yhtiö hakee aktiivisesti uusia pienvarastointiin sopivia kiinteistöjä. 

Pienvarastot ovat kooltaan 1–50 m². Pienvarastojen lisäksi yhtiö vuokraa kontteja, pos-

tilokeroita ja muuttolaatikoita ja myy varastovakuutuksia sekä pakkaustarvikkeita. Yhtiö 

on kasvanut voimakkaasti perustamisvuodestaan lähtien. Kuviossa 2 esitetään yhtiön 

liikevaihto vuosina 2013-2018. (Cityvarasto.fi 2018a.) 

 

 

Kuvio 2. Cityvarasto Oyj:n liikevaihdon kehitys 2013–2017 (Cityvarasto.fi 2018a). 
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Pienvarastoala on Suomessa vielä melko kehittymätöntä, joten yrityksen kasvumahdol-

lisuudet ovat siten myös tulevaisuudessa hyvät. Cityvarasto Oyj:n yhtiömuoto muutettiin 

kesäkuun 2017 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti julkiseksi osakeyhtiöksi, ja yhtiö 

on kasvustrategiassaan ilmoittanut yhtenä tulevaisuuden tavoitteenaan pörssilistautumi-

sen (Cityvarasto.fi 2018a). Pörssiyhtiöiden toiminta on hyvin säänneltyä. Sitä säädellään 

ja ohjeistetaan useilla laeilla ja säännöksillä. Julkinen yhtiö ei voi enää itse päättää mistä 

kerrotaan ja mistä ei. Julkistettavat asiat ovat kaikille pörssiyhtiöille samoja, ja vastatak-

seen pörssiyhtiöltä edellytettävään jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen 

yrityksen prosessien ja raportoinnin tulee olla kunnossa. (Pörssisäätiö 2016.) 

 

Yhtiön liiketoimintamalli perustuu teknologian hyödyntämiseen ja innovatiivisiin palvelu-

ratkaisuihin. Yhtiö on tuonut ensimmäisenä maailmassa markkinoille varastojen vuok-

rausverkkokaupan. Pienvarastoalalla yhtiö on edelläkävijä. Yhtiö etsii ja tekee kehitys-

työtä hakien toimintaansa sopivia digitaalisia sovelluksia ja ohjelmistoja, joiden avulla 

voidaan helpottaa asiakkaiden toimintaa ja tehdä asioita tehokkaammin ja yksinkertai-

semmin. (Cityvarasto.fi 2018a.) Cityvarastolla on 37 toimipistettä ympäri Suomen. Toi-

mipisteistä suurin osa on miehittämättömiä, ja niiden toimintaa valvotaan etänä. Toimi-

pisteitä pyritään automatisoimaan mahdollisimman paljon. Yhtenä esimerkkinä yhtiön in-

novatiivisista ratkaisuista on kulku varastoille. Varastorakennuksiin päästään sisälle soit-

tamalla annettuun numeroon. Ovi tunnistaa soittajan puhelinnumeron ja asiakkaat pää-

sevät varastotiloihin omalla puhelimellaan. (Cityvarasto.fi 2018b.) 

 

Yhtiö on saanut tunnustusta kehittämisideoista ja uusien teknologioiden hyödyntämi-

sestä. Euroopan pienvarasto yhdistys, Federation of European Self storage association, 

on antanut yhtiölle innovaatiopalkinnon edistyksellisestä tekniikasta, joka mahdollistaa 

asiakkaan kulun varastolle omalla puhelimella sekä varaston vuokrauksesta verkosta. 

(Cityvarasto.fi 2018a.)  

2.1 Asiakkaat ja markkina 

 

Yhtiön asiakkaina on niin yksityisiä kuluttajia kuin yrityksiä. Asiakkaista yksityishenkilöitä 

on noin 80 prosenttia ja yrityksiä noin 20 prosenttia. Kehittääkseen toimintaansa ja pys-

tyäkseen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin yhtiö tekee säännöllistä asiakastyytyväi-

syystutkimusta, jossa selvitetään muun muassa miksi asiakas on valinnut Cityvaraston, 

mikä on syynä ylimääräiselle tilantarpeelle ja mistä asiakas on saanut tiedot yhtiön pal-
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veluista. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia käytetään yrityksen toiminnan kehittä-

miseen. Tutkimuksen perusteella yhtiön isoin tunnistettava kohderyhmä on muuttajat, 

joita on noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista. (Liukkonen 2018.) Muuttajat tarvitsevat 

usein myös muita palveluja, ja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaista 

palvelua, yhtiö on verkostoitunut liiketoimintaa tukevien yhteistyökumppanien kanssa. 

Yhteistyökumppaneina on muun muassa kiinteistövälittäjiä sekä muuttoliikkeitä. Yhtiö on 

myös hankkinut omistukseensa enemmistöosuuden Pakuovelle.comista. Pa-

kuovelle.com on yritys, joka vuokraa pakettiautoja ja tarjoaa muuttopalveluita.(Cityva-

rasto.fi 2018c.) 

 

Tärkeä kriteeri varastopalvelun ostajalle on varaston sijainti. Asiakkaat haluavat varaston 

läheltä kotiaan tai työpaikkaansa, ja kulkuyhteyksien tulee olla hyvät ja helpot. (Liukko-

nen 2018.) Sijainnin merkitys tukee yhtiön strategiaa valtakunnallisena toimijana, ja yhtiö 

onkin avannut uusia pisteitä eri puolille Suomea. Yhtiön kasvu perustuu varastojen mää-

rän lisäämiseen nykyisissä pisteissä ja uusien toimipisteiden hankintaan, joka tapahtuu 

joko ostamalla kilpailijoita tai uusia kiinteistöjä. Yhtiön omistamien kiinteistöjen markkina-

arvo 31.12.2017 oli 44,5 miljoonaa euroa. (Cityvarasto.fi 2018a.) 

 

Pienvarastomarkkina on Suomessa vielä melko kehittymätöntä. Euroopan pienvarasto- 

yhdistyksen vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa pienvarastoneliöt 

per asukasmäärä ovat 0,026, kun esimerkiksi Ruotsin vastaava luku on 0,041, Englannin 

0,060 ja USA:n, josta pienvarastotoiminta on lähtenyt, luku on 0,63. (Fedessa European 

Self storage Annual Survey 2017.)  

 

2.2 Cityvarasto Oyj organisaatio ja johtoryhmä 

 

Yrityksessä työskentelee vuositasolla noin viisikymmentä henkeä. Yhtiön organisaatio 

on ryhmitelty toimintojen mukaisesti: tekniikka, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, 

talous sekä hallinto. Tekniikan vastuualueisiin kuuluvat kiinteistöjen rakentamiseen ja 

huoltamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiöllä on oma huolto- ja rakennustiimi, ja lisäksi raken-

nus- ja laajennusprojektien määrästä riippuen yhtiö käyttää myös osa- ja määräaikaista 

työvoimaa. Myynnin ja markkinoinnin vastuulla on myynnin kehittäminen ja asiakaspal-

velu sekä yhtiön markkinoinnista huolehtiminen. Myyntiorganisaatioon kuuluvat asiakas-

palvelusta vastaavat henkilöt, myyjät sekä kohteiden vastuuhenkilöt eli kohdevastaavat. 

Henkilöstöhallinto vastaa henkilöstöön liittyvistä tehtävistä; työsopimukset, koulutus ja 

kehittäminen, työhyvinvointi sekä työterveysasiat. Talous ja hallinto vastaavat nimiensä 
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mukaisista talouteen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä ja toiminnoista. (Cityvarasto.fi 

2018d.)   

 

Yhtiön johtoryhmässä on neljä jäsentä. Kullakin jäsenellä on vastuullaan yhtiön eri toi-

mintoja. Johtoryhmän jäsenet edustavat osaamista ja tietotaitoa laajalta alueelta. Yhtiön 

johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein pidettäviin johtoryhmän ko-

kouksiin. Cityvaraston johtoryhmän jäsenet ja vastuualueet on esitetty kuviossa 3.(City-

varasto 2018d.) 

 

 

Kuvio 3. Cityvarasto Oyj johtoryhmä (Cityvarasto.fi 2018d). 

 

2.3 Nykyinen johtamisjärjestelmä 

 

Yhtiöön on muodostunut johtamisjärjestelmä, jonka yhtenä osana on yhtiössä käytössä 

oleva säännöllinen kokousjärjestelmä. Johtamisjärjestelmää ja kokousjärjestelmää ei ole 

dokumentoitu. Yhtiön kokousjärjestelmässä on useita eri palavereja, joiden osaan ottajat 

ja palaverin rooli vaihtelevat. Kerran kuussa pidetään koko yhtiötä koskeva yleispalaveri, 

jossa käsitellään yleisiä, kaikkia koskevia asioita. Yleispalaveri on luonteeltaan tiedot-

tava. Lisäksi yhtiön eri toiminnot kokoontuvat säännöllisin väliajoin, noin kerran kuukau-

dessa ja johtoryhmä kokoontuu 2 viikon välein. Kokousten esityslistat ja käsiteltävät asiat 

jaetaan yleensä kokousta edeltävänä päivänä, ja kokouksista pyritään tekemään muis-

tiot. (Väisänen 2018.) 
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3 Yrityksen toiminnan johtaminen 

 

Yrityksen toiminta lähtee liikkeelle yrityksen tai yrittäjän liikeideasta ja toiminta-ajatuk-

sesta. Liikeideassa kuvataan, miten yritys tekee toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimin-

taa ja tulosta sekä mitkä ovat yrityksen menestystekijät. Liikeidean pohjalta tehdään lii-

ketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen liikeidea, toi-

mintamallit, päämäärät ja tavoitteet sekä keinot, millä tavoitteisiin on tarkoitus päästä. 

(Uusyrityskeskus 2018.) Liiketoimintasuunnitelmassa tulee kuvata yrityksen ansaintalo-

giikka eli tavat ja keinot, miten yritys tulee tekemään tulosta. Osakeyhtiölain 5§:n mukaan 

yritystoiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä 

toisin mainita (Osakeyhtiölaki 2006, 1 luku 5§). Tuottaakseen voittoa yrityksen tulee tuot-

taa arvoa ja toiminnan tulee olla kannattavaa. Tähän päästäkseen yrityksen toiminnan 

tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja toiminnassa tulee ottaa huomioon eri si-

dosryhmien tarpeet ja näkökulmat. Suunnitelmallisuuden perustana ja yrityksen toimin-

nan suunnannäyttäjänä toimii yrityksen strategia. (Viitala & Jylhä 2013, 60-62.)  

 

3.1  Yrityksen strategia - liiketoiminnan perusta  

 

Yrityksen strategia määrittää yrityksen tekemistä, toimialaa, asiakkaita ja resursseja. 

Mitä tavoittelemme, millä markkinoilla ja millä keinoin. Yrityksellä on aina strategia, 

vaikkei sitä olisi kirjattu ylös. Yhden hengen yrityksellä strategia on usein omistajan aja-

tuksissa ja suunnitelmissa. Hänellä on käsitys ja ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan, ketkä 

ovat potentiaalisia asiakkaita ja kilpailijoita, ja mitä keinoja on käytettävissä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tieto ja taito ovat yrittäjän päässä. Yrityksen kasvaessa strategian mer-

kitys kasvaa. Isoissa yrityksissä strategia on tarkasti analysoitu, suunniteltu ja dokumen-

toitu. (Viitala & Jylhä 2013, 60.) Dokumentoitu strategia voidaan helpommin viestiä niin 

organisaatiolle kuin yrityksen sidosryhmille. Strategia määrittelee, mihin suuntaan yritys 

on menossa ja mitä keinoja hyväksi käyttäen. Strategia pilkotaan konkreettisiin toimen-

piteisiin ja aikataulutettuihin toimenpidesuunnitelmiin, joiden toteutumista seurataan 

säännöllisesti ennalta sovittujen mittareiden mukaisesti. Strategian avulla yhdistetään 

organisaation eri toimintoja ja osia – kaikilla on yksi yhteinen strategian määrittämä 

suunta ja tavoite. Hyvä strategia on tavoitteellinen ja joustava. Sitä tulee voida muuntaa 

toimintaympäristön muutoksien mukaan. (Viitala & Jylhä 2013, 60-62.) Strategiaprosessi 

lähtee yrityksen mission eli olemassa olon perustan määrittämisestä. Kuviossa 4 havain-

nollistetaan strategiaprosessin vaiheita ja osa-alueita yhdysvaltalaisten taloustieteilijöi-

den, Kaplanin ja Nortonin luoman mallin mukaisesti. 
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Kuvio 4. Strategiaprosessi (Kaplan & Norton 2004). 

 

3.1.1 Missio ja arvot 

 

Miksi yritys on olemassa, mikä on yrityksen toiminnan perimmäinen tarkoitus? Yrityksen 

olemassaolon perusta ja tarkoitus kuvataan yrityksen missiona. Missio on tiivis kuvaus 

siitä, miksi yritys on olemassa, mikä on yrityksen pohjimmainen tarkoitus ja tehtävä. Mis-

sio aloittaa yrityksen strategiatyöketjun. Missioon linkittyvät kiinteästi yrityksen arvot. 

1990 –luvulla arvojohtaminen ja arvojen määrittäminen nousivat liike-elämässä tärkeiksi, 

ja lähes kaikilla yrityksillä onkin määriteltynä niin sanotut perusarvot. Arvojen määrittä-

misessä on tärkeää ottaa mukaan koko organisaatio, jotta kaikki ymmärtävät ja sisäistä-

vät arvot ja pystyvät soveltamaan niitä omassa tehtävässään. Missio ja yrityksen arvot 

ohjaavat työntekijöitä ja heidän toimintaansa. Molempien tulee olla helposti ymmärrettä-

viä, jolloin ne auttavat työntekijöitä myös ymmärtämään oman roolinsa merkityksen yri-

tyksen toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa. (Kamensky 2010, 74.) 

3.1.2 Visio – toiminnan johtotähti 

 

Yrityksen visio on kuva tulevaisuudesta, se kertoo yrityksen tahtotilasta. Tilasta, johon 

yritys on matkalla 3 – 5 vuoden sisään. Visio kuvastaa yrityksen tilaa ulkopuolisten silmin, 

miten yritys haluaa, että yritys mielletään tai nähdään. (Kaplan & Norton 2004, 54-56.) 
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Yrityksen visiota mietittäessä on hyvä olla ennakkoluuloton ja rohkea unohtamatta ana-

lyyttistä ajattelua. On tärkeää suunnitella tulevaisuutta, varautua muutoksiin ja nähdä 

mahdollisuuksia. Mika Kamensky kuvaa visiota yrityksen tulevaisuuden strategisena tah-

totilana. Visio ohjaa toimintaa ja antaa oikean suunnan kaikelle yrityksen tekemiselle. 

Vision toteutumisen kannalta on tärkeää muistaa viestiä visiosta selkeästi ja riittävän 

usein. Hyvä visio on yleensä kunnianhimoinen ja tavoitteellinen, ja siksi sen toteuttamista 

ja uskottavuutta tulee tukea. Vision tukeminen edellyttää yrityksen johdolta hyviä johta-

mis-, viestintä- ja valmentamistaitoja. Vision toteuttamiseen ei riitä yhden ihmisen 

unelma, mukaan tulee saada koko organisaatio, jolloin johtaminen, valmentaminen ja 

viestintä muodostuvat tärkeiksi osa-alueiksi. Selkeä, rohkea, viestitty ja sisäistetty visio 

on yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta oleellinen tekijä. (Kamensky 2010, 

81.) 

3.1.3 Kilpailuetu strategian osana 

 

Kun yrityksellä on valmiina sekä missio että visio, tehdään toimintasuunnitelma - strate-

gia vision toteuttamiseksi. Strategia vastaa kysymykseen, miten saavutamme vision mu-

kaisen tilan ja tavoitteet. Strategian pohjana on yrityksen nykytilan ja liiketoiminta-alueen 

määrittely. (Kamensky 2010, 98.) Strategiassa tehdään arvioita toimintaympäristön tule-

vista muutoksista ja luodaan toimintasuunnitelmia tulevaisuuden tavoitetilan saavutta-

miseksi. Jotta yritys menestyisi, näiden toimenpiteiden, suunnitelmien ja toimintatapojen 

tulee luoda yritykselle kilpailuetua. Kilpailuetu on syy, miksi asiakas valitsee juuri kysei-

sen yrityksen tuotteen tai palvelun. Kun yritys kykenee tuottamaan asiakkailleen jollain 

tavoin enemmän arvoa kuin kilpailija, on yrityksellä kilpailuetu kilpailijoihin nähden. Yh-

dysvaltalaisen liiketaloustieteen professorin Michael Porterin mukaan kilpailuetu perus-

tuu kilpailijoita alhaisempiin kustannuksiin eli hintaetuun tai differointiin eli erottautumi-

seen, erilaistamiseen. Menestyäkseen yrityksen tulee siis erottautua kilpailijoistaan. 

Erottautumisen keinoja on monia ja yrityksen liiketoiminta vaikuttaa valittuihin keinoihin. 

Erottautuminen voi olla suuremman lisäarvon tuottamista tai tehokkaampia prosesseja 

ja toimintatapoja. Jotta yritys säilyttää ja ylläpitää kilpailuetunsa, sen tulisi olla vaikeasti 

kopioitavissa. (Kaplan & Norton 2004, 57.)  

3.1.4 Strategiakartta 

 

Strategiakartta on alkujaan Kaplanin ja Nortonin esittelemä malli, joka tiivistää strategian 

toimeenpanon kannalta olennaiset ja tärkeimmät asiat yhteen kuvaan. Strategiakartassa 

esitetään pelkistetysti tavoitteiden ja toimenpiteiden välistä suhdetta. Strategiakartan 



  11 

 

  

avulla tuetaan johtamista ja strategian toimeenpanemista organisaation eri tasoilla. Kap-

lanin ja Nortonin mallissa strategiakarttaan sisällytetään toiminnan mittareita, niin sano-

tun tuloskortin muodossa. Tässä Balance Scorecard-taustaisessa strategiakartassa ku-

vataan strategiaa yleensä neljän eri painopisteen tai näkökulman kautta arvontuottami-

sen pohjalta. Kuviossa 5 kuvataan Balance Scorecard –taustainen strategiakartta ja sen 

neljä näkökulmaa. Strategian perimmäinen tarkoitus on siis Kaplanin ja Nortonin mukaan 

kuvata yrityksen arvon tuottamista. (Kaplan & Norton 2004, 31-36.) Balance scorecardia 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.  

 

 

Kuvio 5. Strategiakarttamalli (Kaplan & Norton 2004).  

 

Strategiakartta on johdon ja johtamisjärjestelmän työkalu, joka purkaa strategian auki 

selkeästi käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Strategiakartta on yksinkertaistettu, visuaalinen 
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strategian kuvaustapa, joka pohjustaa yrityksen toiminnan suunnittelua, seurantaa ja ra-

portointiperiaatteita. Visuaalinen esitystapa on helpompi ymmärtää, hahmottaa ja viestiä. 

(Niemelä ym. 2008, 55-56). 

3.2 Johtaminen 

 

Johtamisen malleja ja teorioita on useita. Yhteiskunnan muutokset ja eri aikakausien 

trendit vaikuttavat selkeästi kyseisen aikakauden johtamisoppeihin. Muutokset johtamis-

tapoihin ja -oppeihin edellyttävät uutta tapaa ajatella ja vanhojen menetelmien uusimista. 

Muutokset vaikuttavat puolestaan liike-elämän ja työyhteisöjen toimintaan ja organisoin-

tiin. Johtaminen on kiinnostanut useita tutkijoita ja yrityselämän asiantuntijoita, ja johta-

misesta on runsaasti kirjallisuutta. Liike-elämässä nousee tiheästi esiin uusia, erilaisia 

johtamistapoja niin sanottuja johtamismuoteja. Nämä johtamismuodit perustuvat usein 

kuitenkin vanhoihin ideoihin ja johtamistapoihin. (Seeck 2012, 27-28.)  

 

Tunnetuimpia liikkeenjohdon oppeja on taylorismi, johon nykyinen johtaminen pohjautuu. 

Taylorismi on Fredrick Taylorin 1900-luvun alussa kehittämä tieteellinen liikkeenjohdon 

menetelmä, jonka päätavoitteena oli tuotannon tehostaminen. Liiketoiminnan kehittämi-

nen ja toiminnan tehostaminen ovat nykypäivänä edelleen yritystoiminnan keskeisiä ta-

voitteita. Johtamisen tutkijoiden ja teoreetikkojen tavoitteena on ollut löytää uusia aina 

parempia johtamisen tapoja, ja teorian tukemana ymmärtää, miksi jotkut johtajat tai yri-

tykset menestyvät erityisen hyvin. Onko heidän tavassaan toimia asioita, joita voisi kopi-

oida? Hyvä johtaminen perustuu johtamistaitoihin, tietoon ja kokemukseen. Ei ole yhtä 

oikeaa mallia toimia. Yritykset, organisaatiot ja toimintaympäristöt ovat erilaisia, ja mää-

rittelevät osaltaan millainen johtajuus ja johtaminen toimii parhaiten. (Seeck 2012, 39.) 

 

Yrityksen johtaminen on organisaation toiminnan ohjaamista strategiassa määritettyjen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Johdon tulee saada organisaation jäsenet toimimaan yh-

dessä niin, että tavoitteet saavutetaan. Strateginen johtaminen on valintojen ja päätösten 

tekemistä strategiaan pohjautuen. Vastuu näiden valintojen ja päätösten onnistumisesta 

on johdolla. Johtaminen jaetaan perinteisesti ihmisten (leadership) ja asioiden (manage-

ment) johtamiseen. Ihmisten johtaminen on kuitenkin sidoksissa asioiden johtamiseen, 

ja hyvässä johtamisessa sekä asioiden että ihmisten johtaminen liittyvät tiiviisti toisiinsa 

ja niiden välinen vuorovaikutus on tärkeää. Johtaminen on kokonaisuuden johtamista, 

jossa otetaan huomioon niin ihmiset kuin asiat. (Kamensky 2010, 47.)  
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Johtaminen ja johtamistavat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti toimintaympäristön muu-

tosten mukana. Auktoriteettisestä johtamisesta ollaan siirrytty tasa-arvoiseen tiimijohta-

miseen, jolloin asiajohtaminen jää helposti taka-alalle ja keskitytään ihmisten johtami-

seen. Yrityksen menestyksen kannalta myös asiajohtamisella on edelleen tärkeä rooli. 

Asiajohtamisessa johdetaan kokonaisuuksia ja ymmärretään eri toimintojen ja asioiden 

väliset yhteydet. Hyvä asiajohtaminen parantaa yrityksen tehokkuutta parantaen siten 

myös kannattavuutta. Asiajohtamisessa korostuvat asioiden suunnittelu, tavoitteiden ja 

päämäärien asettaminen, toimintaohjeiden tekeminen, päätösten toteutus, arviointi ja 

seuranta sekä mahdollisten kehittämistoimenpiteiden asettaminen ja toteutus. (Aarnio 

2016.) Liiketoiminnan johtamisen osa-alueista tässä työssä keskitytään asioiden johta-

miseen ja sen avulla toiminnan tehostamiseen.  

 

Johtamisen avuksi tarvitaan erilaisia työkaluja ja järjestelmiä, joita ovat esimerkiksi eri-

laiset johtamisjärjestelmät, johtamisen systemaattiset toimintatavat sekä informaatio- ja 

raportointijärjestelmät. Ennalta sovittujen ja hyviksi todettujen toimintatapojen avulla yri-

tyksen johto pystyy kiinnittämään järjestelmällisesti ja säännöllisesti huomiota yrityksen 

toiminnan ja menestyksen kannalta olennaisiin asioihin ja tehtäviin. Tärkeät johtamisen 

kiintopisteet tulee kiinnittää yrityksen vuosikelloon. (Viitala & Jylhä 2013, 248.) 

3.3 Johtamisjärjestelmä 

 

Johtamisjärjestelmä termiä käytetään useissa eri tarkoituksissa, ja sen määrittely riippuu 

näkökulmasta ja lähtökohdasta. Johtamisjärjestelmistä löytyi vähän kirjallisuutta tai aka-

teemista tutkimusta, ja kysymykseen, mikä on johtamisjärjestelmä, ei ole yksiselitteistä 

vastausta. Johtamisjärjestelmä on laaja käsite, joka pitää sisällään eri prosesseja ja käy-

täntöjä. Niemelä ja kumppanit määrittelevät johtamisjärjestelmän organisaation hermos-

toksi, jonka avulla käsitellään tietoa ja jonka mukaisesti toimitaan. Johtamisjärjestelmä 

on yrityksen tapa toimia, ja se muodostuu monesta osatekijästä; organisaation toiminta-

tavoista ja periaatteista, säännöistä ja tavoitteista. Johtamisjärjestelmä on parhaimmil-

laan merkittävä osa yrityksen liiketoimintaideaa. Se voi olla tapa erottautua kilpailijoista 

ja hankkia kilpailuetua. Johtamisjärjestelmä käsittää johtamistoimenpiteitä, joiden sisältö 

on sovittu yhdessä. Sovitut asiat on kirjattu ylös eli dokumentoitu. Johtamisjärjestel-

mässä sovitaan siis tavoitteista, tehdään suunnitelmat niiden saavuttamiseksi ja to-

teuman seuraamiseksi. Johtamisjärjestelmä pitää sisällään suunnitelmia sekä hallinta- 

ja seurantajärjestelmiä, joiden avulla johdetaan ja ohjataan organisaatiota. (Niemelä ym. 

2008, 118-119.) 
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Yhtenä johtamisjärjestelmän osana on yrityksen kokous- ja palaverijärjestelmä, jossa on 

määritelty palaverien tarkoitus ja tavoitteet, niissä käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä 

kokousten osallistujat. Johtamisjärjestelmän kokoukset ovat säännöllisesti pidettäviä, 

toistuvia kokouksia. Kokousrytmi vaihtelee kokouksen sisällöstä ja tarkoituksesta riip-

puen. Kokouksia pidetään vuosittain, kuukausittain, viikoittain tai jopa päivittäin. Jokai-

sen kokouksen sisältö, tavoitteet ja osallistujat on ennalta sovittu ja määritelty. Johtamis-

järjestelmässä kokoukset linkittyvät toisiinsa ja kokousrakenne tehostaa toimintaa. Asi-

oita ja toimenpiteitä tehdään tietyssä rytmissä, kokousjärjestelmä on systemaattinen. Te-

hokas johtamisjärjestelmä edistää koko organisaation joustavaa työskentelyä. (Niemelä 

ym. 2008, 120.) 

 

Johtamisjärjestelmä kytkeytyy yhtiön strategiaan ja sisältää kuvauksen organisaation 

tärkeimmistä tavoitteista ja strategioista sekä niiden liittymisestä konkreettiseen toimin-

tasuunnitelmaan ja organisaatioon. Johtamisjärjestelmä auttaa strategian muuttami-

sessa operatiiviseksi toiminnaksi. Johtamisjärjestelmä sisältää johtamisen prosessit, so-

vitut pelisäännöt ja työkalut tekemiselle. Johtamisjärjestelmässä tulee olla ohjeet ja mallit 

niin raportoinnille kuin seurannalle, erityisesti huomioiden strategian ja tavoitteiden to-

teutumisen seuranta ja toiminnan edelleen kehittäminen. On myös huomioitava johdon 

tietojärjestelmät, yhtiön palkitsemisjärjestelmät ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät pro-

sessit, kuten kehityskeskustelut ja osaamisen kasvattaminen. (Valtiovarainministeriö 

2016, 31.) 

 

Johtamisjärjestelmä on siis yrityksen toiminnan keskeinen tekijä. Johtamisjärjestelmän 

tärkeimmät kohdat kuvataan usein kirjallisesti vuosikelloon, jossa vuoden aikajanaan si-

joitetaan säännöllisesti toistuvat toiminnot. Vuosikelloon kirjattu johtamisjärjestelmä on 

tiedonkulkukanava organisaation eri toimintojen tai osastojen väillä, ja se tukee organi-

saation koordinoitua toimintaa yhtenä kokonaisuutena yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi. Johtamisjärjestelmää tulee säännöllisesti tarkistaa ja varmistaa, että sen sisältö 

on ajan tasalla. Muutokset toiminnassa tai ympäristössä tulee huomioida johtamisjärjes-

telmää arvioitaessa. (Viitala & Jylhä 2013, 267.) 

 

3.4 Johtoryhmä – ryhmästä voimaa  

 

Johtoryhmä on osa organisaation johtamisen kokonaisuutta. Johtoryhmäporras yksin-

kertaistaa yrityksen sisäistä toimintaa ja helpottaa toimitusjohtajan työtä. Johtoryhmä 
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säästää aikaa ja tehostaa tiedonkulkua. (Hulkkonen 2004, 11.) Johtoryhmä johtaa koko-

naiskuva edellä. Se yhdistää eri toiminnot kokonaistoiminnaksi hyödyntäen toimintojen 

välisiä synergioita. Johtoryhmä hoitaa johtamistyötä osittain kollektiivisesti eli yhdessä. 

Eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuva johtoryhmä tuo mukanaan laaja-alaisempaa 

tietoa ja osaamista, ja ryhmän kokonaistieto ja –tietämys ovat suurempia kuin yksin työs-

kenneltäessä. Ryhmä tuo positiivisella tavalla paineita tekemiseen. Ryhmätyö on tutki-

muksissa todettu tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi kuin yhden yksilön työ erityi-

sesti ylimmän johdon kohdalla (Higgs & Dulewicz 2016, 173). 

3.4.1 Johtoryhmän rooli 

 

Yrityksessä voi olla useita johtoryhmätasoja, joiden roolit vaihtelevat. Johtoryhmän tulee 

olla toiminnallisesti kattava niin, että mukana on riittävä edustus yhtiön eri toiminnoista. 

Tuloksellisen työn takaamiseksi voidaan niin sanotun ydinjohtoryhmän lisäksi muodos-

taa laajennettuja johtoryhmiä, joissa osallistutetaan laajemmin organisaation jäseniä. 

Johtoryhmän tai -ryhmien rooli riippuu yrityksestä ja se voi olla hyvinkin erilainen eri yri-

tyksissä. Organisaation rakenne, kulttuuri ja yleinen johtamistapa määrittelevät mil-

laiseksi johtoryhmän rooli muodostuu. Ryhmän vetäjän johtamistavalla on merkittävä 

vaikutus koko ryhmän toimintaan ja rooliin. Tyypillinen johtoryhmän rooli on avustava, 

jolloin johtoryhmä avustaa ryhmän vetäjää toiminnan suunnittelussa, organisoinnissa, 

ohjaamisessa ja seurannassa sekä resursoinnissa. Tällöin johtoryhmän roolina on ryh-

män vetäjän tukiryhmänä toimiminen asioita päätettäessä. Ryhmän vetäjänä ja puheen-

johtajana toimii yleensä yhtiön toimitusjohtaja. Puheenjohtaja vastaa kokonaisuudesta ja 

ryhmän päätöksistä ja ryhmän jäsenet vastaavat omista vastuualueistaan ja niitä koske-

vien päätösten toimeenpanosta. (Mansukoski & Mitronen & Porenne & Salmimies 2008, 

37-40.)  

Johtoryhmä voi olla myös puhtaasti yrityksen toiminnan kehittämiseen keskittyvä ryhmä 

tai tuki- ja informaatioryhmä, jossa jaetaan tietoja eri osa-alueilta ja toiminnoista. Tuki-

ryhmämallissa toimintojen vastuuhenkilöt tuovat koko ryhmän pohdittaviksi oman vas-

tuualueensa tärkeitä päätöksiä. Asian esittäjä saa arvokkaita näkemyksiä ja kannanot-

toja päätöksentekonsa tueksi. Yrityksen koko vaikuttaa myös johtoryhmän rooliin yrityk-

sessä. Pienemmässä yrityksessä on usein yksi johtoryhmä, jolla on useita rooleja. Roo-

leja on siis monia, joten on tärkeää päättää, mikä on kyseessä olevan yrityksen johto-

ryhmän rooli ja tarkoitus. Johtoryhmän rooli kuvataan johtoryhmän työjärjestyksessä, 

jota ilman johtoryhmän työskentely voi muuttua epäselväksi ja päämäärättömäksi. On 

myös varmistettava, että jokainen johtoryhmän jäsen ymmärtää, mikä on ryhmän tarkoi-

tus ja merkitys. (Hiltunen 2016.) 



  16 

 

  

3.4.2 Johtoryhmän tehtävät 

 

Johtoryhmän tehtävät riippuvat johtoryhmätasosta vaihdellen puhtaasti hallintotehtävistä 

liiketoiminnon johtotehtäviin. Voidaan kuitenkin todeta, että päätehtävänä on johtaa ja 

kehittää vastuullaan olevaa toimintoa tai yhtiötä. Tämä johtaminen jakaantuu toiminnan, 

ihmisten ja talouden johtamiseen. Johtamisen suunta on määritelty yrityksen visiossa ja 

strategiassa. Johtoryhmän tulee keskittyä kokonaisuuden eli koko yhtiön tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamiseen ja käsitellä koko yritystä koskevia, merkittäviä asioita. Joh-

toryhmän ei pitäisi puuttua päivittäiseen toimintaan ja tekemisiin eikä pieniin yksityiskoh-

tiin. Niistä vastaavat johtoryhmän jäsenet kukin oman vastuualueensa osalta, ja heidän 

toiminnan raameina ovat yrityksen arvot sekä päätetyt toimintaperiaatteet. (Mansukoski 

ym. 2008, 25-26, 49.) 

3.4.3 Johtoryhmän työskentely 

 

Johtoryhmän työskentely tapahtuu pääasiallisesti yhteisissä kokouksissa ja palave-

reissa. Kokous- ja palaverityöskentely organisoidaan ja sovitaan etukäteen niin, että 

kaikkien johtoryhmän jäsenten on mahdollista osallistua kokouksiin ennalta sovitun mu-

kaisesti. Kokousten sisältö ja tavoitteet sovitaan etukäteen. Lisäksi asialistalle on syytä 

jättää tilaa myös uusille asioille. Koko johtoryhmän kokousten asialistalle otetaan asioita, 

joiden käsittely edellyttää kaikkien johtoryhmän jäsenten läsnäoloa. Monet asiat voidaan 

käsitellä ja päättää pienemmällä ryhmällä ja sen jälkeen informoida johtoryhmän kokouk-

sessa. On siis syytä välttää johtoryhmän kuormittamista väärillä asioilla. (Mansukoski 

ym. 2008, 231.) Yksi menestyvien yritysten johtoryhmiä yhdistävä tekijä on tehokas ajan-

käyttö. Tehokas ajankäyttö tarkoittaa keskittymistä ja panostamista oikeisiin asioihin, sen 

sijaan, että käsitellään pieniä yksittäisiä asioita ja keskitytään menneisiin asioihin. (Ta-

louselämä 2007.) 

3.5 Kokouskäytännöt  

 

Säännöllisesti ja systemaattisesti pidettävät kokoukset ovat osa yrityksen johtamisjärjes-

telmää. Hyvällä ja toimivalla kokousjärjestelmällä tuotetaan lisäarvoa tehokkuutta lisää-

mällä. Yrityksen koko, rakenne ja kulttuuri vaikuttavat merkittävästi yrityksen kokousjär-

jestelmään. (Höglund 2015, 109-110.) Kokouskäytännöt ovat usein muotoutuneet vuo-

sien aikana tiettyyn malliin ja tapaan toimia, jota ei kyseenalaisteta tai arvioida sen tar-

koituksenmukaisuutta. Yrityksiin muodostuu ajan kuluessa oma kokouskulttuuri. Ko-
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kouskulttuuri on osa yrityskulttuuria, ja rakentunut yrityksen vallitsevista toiminta- ja ajat-

telumalleista. Osa toiminta- ja ajattelumalleista on piileviä ja vaikeasti tunnistettavia. Yri-

tyskulttuureja on vaikea muuttaa, koska niihin on totuttu – näin on aina tehty. Toiminta- 

ja työympäristön muuttuessa paine muutokselle on kuitenkin suuri. (Koski & Kortesuo 

2012, 24.)  

 

Erilaisiin kokouksiin ja palavereihin käytetään paljon aikaa, ja usein niitä pidetään turhina 

ja tehottomina. Jotta kokouksista saataisiin tehokkaita ja tuloksellisia, tulee ymmärtää 

kokouksien rooli osana yrityksen kokonaisuutta, määritellä niiden tarkoitus ja suunnitella 

ennakolta kokouksen tavoite. (Surakka 2006,17.) Kokousten tavoitteita ja vastuita suun-

niteltaessa tulee huolehtia, että kaikki tärkeät asiat tulevat käsitellyiksi ja tavoitteet ja 

vastuut mahdollistavat yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Onnistunut ja 

hyvä kokous edellyttää, että kokouksen tavoite tai tavoitteet ovat selkeät, osallistujat saa-

vat asialistan etukäteen, osallistujat valmistautuvat kokoukseen ennakkoon, kokouksella 

on puheenjohtaja, joka osallistaa ja sitouttaa osallistujia, kokouksesta kirjataan muistio 

ja kokouksessa sovittuja toimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan. (Koski & Korte-

suo 2012, 15-16.) 

 

Kokousjärjestelmä muodostuu kokoussarjoista. Organisaation eri tasoilla on omat ko-

koussarjat, jotka yhdessä muodostavat yrityksen kokousjärjestelmän. Kokoussarjat 

koostuvat eri tyyppisistä kokouksista. Kokoustyyppejä ovat päätöksentekokokous, suun-

nittelu- ja kehittämiskokous sekä tiedottamiskokous. Kokousten selkeä jäsentely näihin 

kolmeen tyyppiin, ja kokousten aikataulujen sovittaminen toisiinsa tehostavat toimintaa 

karsien turhia kokouksia ja siten helpottaen kokouskuormaa. Ajan säästämiseksi tulee 

varmistaa, ettei samoja asioita käsitellä useissa eri kokouksissa tai organisaation eri ta-

soilla, ja että käsiteltävät asiat käsitellään organisaation oikealla tasolla. (Höglund 2015, 

112, 118.) Kokousjärjestelmä on kiinteä osa yrityksen vuosisuunnitelmaa. 

     

3.6 Toiminnan mittaaminen ja seuranta 

 

Yrityksen toimintaa mitataan erilaisilla mittareilla, joita käytetään yrityksen toiminnan ar-

viointiin, kehittämiseen ja parantamiseen. Mittarit ovat työkaluja, jotka auttavat päätök-

sen teossa. Oikeiden mittareiden määrittäminen on strategian toteutumisen kannalta 

kriittisen tärkeää. Oikeat mittarit ohjaavat toimintaa ja tuottavat lisäarvoa selkeyttämällä 

ja konkretisoimalla tavoitteet ja strategian. Mittareiden tulee olla strategiaan kytkettyjä, 

yksiselitteisiä ja niiden tulee keskittyä yrityksen avainprosesseihin. (Niemelä ym. 2008, 
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98.) Taloudellisten mittareiden lisäksi yrityksellä tulee olla myös muita toimintaa ohjaavia 

mittareita. Taloudelliset mittarit osoittavat jo tapahtuneiden toimintojen tuloksia ja ne ker-

tovat lähinnä yhtiön sisäisestä tilanteesta ottamatta huomioon toimintaympäristön ja si-

dosryhmien tilannetta. Hyvä mittaristo keskittyy yrityksen avainprosesseihin ja mittarit 

ovat helposti ymmärrettäviä eikä niitä ole liikaa. (Niemelä ym. 2008, 101-102.) 

3.6.1 Avainlukumittarit 

 

Key Performance Indicator eli suomeksi avainlukumittari tai suorituskykymittari on mitat-

tava arvo tai arvoja, jotka kuvaavat, miten yritys saavuttaa määritettyjä tavoitteita. Avain-

lukumittariston luominen lähtee yrityksen tavoitteista, ja mittariston avulla seurataan ta-

voitteiden toteutumista. Yrityksen organisaation ylemmillä tasoilla suurin osa avainmitta-

reista on talouden mittareita ja tunnuslukuja. Operatiivisella tasolla ja syvemmällä orga-

nisaatiossa mukaan tulee myös muita näkökulmia ja mittareita talousmittareiden lisäksi. 

(Niskavaara 2017, 68.) Toimivassa mittaristossa on eri näkökulmia, ja se sisältää mitta-

reita toiminnan eri osa-alueilta. Oikein valitut mittarit ovat koko organisaation työkaluja, 

ja ne auttavat tietoon perustuvassa päätöksenteossa. Oikeat mittarit tukevat yhtiön stra-

tegian toteutumista, selkeyttävät tavoitteita henkilöstölle ja tehostavat prosesseja. Mitta-

rit eivät suoraan vaikuta tulokseen tai yhtiön kehitykseen, vaan ne antavat tarvittavat 

tiedot, joiden pohjalta tehdyt toimenpiteet parantavat tulosta. (Niemelä ym. 2008, 96-97.) 

Mittariston tulee sisältää tasapainoisesti erilaisia mittareita. Talouden mittarit ovat ylei-

simpiä seurattavia mittareita, mutta ne eivät useimmiten anna riittävän ajoissa oikeita 

signaaleja. Ei- taloudelliset mittarit, kuten asiakastyytyväisyys tai henkilöstön hyvinvoin-

timittarit voivat viitata jo vuosia etukäteen yrityksen tuleviin vaikeuksiin tai menestykseen. 

(Niskavaara 2017, 170.)  

 

3.6.2 Tasapainoitettu mittaristo eli balanced scorecard 

 

Balanced scorecardista käytetään myös nimitystä tasapainotettu mittaristo, mikä kuvaa 

hyvin mittariston monipuolista eri näkökulmien huomioimista yrityksen toimintaa arvioi-

taessa. Balance scorecardin avulla yrityksen strategia muunnetaan lyhyen aikavälin ta-

voitteiksi ja mittareiksi. (Kaplan & Norton 2004, 74.) Balanced Scorecard -mittariston 

avulla yritystoiminnan kehittymistä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti yrityksen tär-

keiltä osa-alueilta, kun mittauskohteiksi valitaan strategisten tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta tärkeimmät ja kriittisimmät tekijät. Balanced scorecard mittaristosta luodaan tu-
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loskortti, jonka perusmallissa on mukana johtamisen neljä näkökulmaa; taloudellinen nä-

kökulma, asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma ja oppimisen ja kasvun näkökulma. 

(Opetushallitus 2018). Balanced Scorecard -menetelmän avulla yrityksen visio ja strate-

gia muutetaan operatiiviseksi toiminnaksi. Yrityksen keskeisille tavoitteille eri näkökul-

mista laaditut mittarit auttavat tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Balanced score-

card -pohjainen tuloskortti toimii parhaimmillaan linkkinä strategian ja jokapäiväisen ope-

ratiivisen toiminnan välillä. (Niskavaara 2017, 160.)  

3.7 Lait ja määräykset 

 

Yritystoimintaa säädellään useilla laeilla ja asetuksilla. Nämä lait ja asetukset asettavat 

valmiiksi tiettyjä reunaehtoja yrityksen johtamiselle ja tehtävien aikatauluttamiselle. Yri-

tyksen hallintoa ja toimivaltaa sekä hallituksen ja johdon välistä vastuunjakoa ja pääteh-

täviä käsitellään osakeyhtiölaissa, joka asettaa aikamääreet esimerkiksi varsinaisen yh-

tiökokouksen ajankohdalle (Osakeyhtiölaki 2006, 5 - 7.luku). Kirjanpitolaki asettaa vaa-

timuksia puolestaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen ajankohdille (Kir-

janpitolaki 1997, 3 luku 6§). Lisäksi arvopaperimarkkinalaki, pörssin säännöt ja listayhti-

öiden hallinnointikoodi eli corporate governance säätelevät ja määrittelevät pörssiyhtiöi-

den toimintaa ja toimintatapoja.  

 

Pörssiyhtiöillä on tiukemmat tiedonantovelvollisuudet. Pörssiyhtiön tulee tiedottaa sään-

nöllisesti taloudellisesta tilanteestaan. Suomalaiset pörssiyhtiöt tiedottavat taloudelli-

sesta tilanteestaan yleensä neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja välitilinpäätösten 

muodossa. Arvopaperimarkkinalaki edellyttää puolivuosittain tehtäviä tilinpäätöksiä ja 

osavuosikatsauksia (Arvopaperilaki 2012, 7 luku 10§). Säännöllisen taloudellisen tiedot-

tamisen lisäksi pörssiyhtiöillä on niin sanottu jatkuva tiedonantovelvollisuus, eli yhtiöiden 

tulee tiedottaa toimintaansa vaikuttavista asioista ja toimenpiteistä. Jatkuva tiedonanto-

velvollisuus turvaa sijoittajien yhdenvertaisen, tasapuolisen ja samanaikaisen mahdolli-

suuden tiedonsaantiin. (Finanssivalvonta 2018.) Vuosisuunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon yritysten toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja määräysten aikatauluvaatimuk-

set, ja aikatauluttaa toimenpiteitä niin, että aikataulut on helppo saavuttaa. 
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4 Kehittämishanke – vuosikello  

 

Jatkuva toiminnan kehittäminen on noussut tärkeään rooliin yritystoiminnassa. Toimin-

taympäristön nopeisiin muutoksiin tulee reagoida ja vastata nopeasti. Parhaiten menes-

tyvät yritykset vievät kehitystä itse eteenpäin, eivät ainoastaan sopeudu muuttuviin tilan-

teisiin. (Ojasalo ym. 2009, 13.) Kehittämistyön avulla pyritään ratkaisemaan käytännön 

tilanteista syntyneitä ongelmia tai kehittämään ja uudistamaan käytäntöjä. Tutkimuksel-

lisessa kehittämistyössä otetaan kehittämistyöhön vaikuttavat tekijät tieteellinen teoria 

mukaan lukien kattavammin huomioon kuin jokapäiväisessä arkiajatteluun pohjautu-

vassa toiminnan kehittämisessä. Tällöin tulokset ja johtopäätökset ovat paremmin pe-

rusteltavissa ja ihmisten omat asenteet ja vanhat uskomukset eivät vaikuta lopputulok-

seen. Tutkimuksellisuus tuo myös kehittämishankkeeseen järjestelmällisyyttä. Tuloksia 

analysoidaan, ja niiden avulla tehtävät ratkaisut ja päätökset rakentuvat olemassa ole-

van tiedon päälle – kyse on teorian ja käytännön vuorottelusta. (Ojasalo ym. 2009, 21.)  

 

Johtaminen, johtamisprosessit ja johtamisen käytännöt ovat yrityksen menestyksen kan-

nalta kriittisiä tekijöitä. Ne auttavat kannattavaan liiketoimintaan ja toimivat jopa kilpaili-

joista erottautumisen keinoina – kilpailuetuna. Tiedon määrän lisääntyessä ja työn muut-

tuessa hektisemmäksi kirjalliset dokumentoidut toimintamallit ovat menestyksen edelly-

tys. Yrityksen tulee määritellä ja kuvata oman toimintansa kannalta kriittiset prosessit ja 

toimintatavat ottaen huomioon yrityksen liiketoiminnan laajuus ja tulevaisuuden kasvu-

suunnitelmat. Toimivat ja selkeästi kuvatut prosessit varmistavat yrityksen tehokkaan 

toiminnan ja antavat yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Ne tukevat samalla 

myös yrityksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. (Riskikom-

passi 2018.)  

4.1 Vuosikello 

 

Kaikilla yrityksillä on vuosikalenteri tai vuosirytmi. Se ei välttämättä ole sidottu kalenteri-

vuoteen, mutta yleensä se noudattaa yrityksen tilikautta. Vuosikalenterin tai vuosirytmin 

noudattaminen on yrityksessä joko tiedostettua tai tiedostamatonta. Ennalta suunnittele-

maton, tiedostamaton toiminta on tehotonta ja aikaa vievää. Tehtävät ja toimenpiteet 

tulevat yllättäen ja aiheuttavat jatkuvan kiireen tunteen. Kun yrityksellä ei ole kirjattua 

vuosisuunnitelmaa on toiminta ajelehtimista tilanteesta toiseen. Hyvin tehty vuosikello 

auttaa pääsemään eroon hallitsemattomasta ajankäytöstä organisaation kaikilla tasoilla. 
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Julkaistu vuosikello mahdollistaa yksittäisen henkilön tai yksikön sovittamaan oman te-

kemisensä ja toimintansa yrityksen yhteisiin aikatauluihin. Se parantaa työmotivaatiota 

ja vähentää työntekijöiden turhautumista. (Alhola & Lauslahti 2005, 62.) 

 

Vuosisuunnittelun avulla liitetään strategian keskeiset asiat käytännön operatiiviseen toi-

mintaan. Strategia on vuosisuunnittelun perusta, jonka pohjalle suunnitellaan tavoitteet, 

toimenpiteet ja seuranta. Vuosikello on yrityksen vuosisuunnitelman pohjalta tehty aika-

taulu, joka laaditaan sekä koko yrityksen tasolle, että alatasoille, joita ovat eri yksiköt ja 

toiminnot. Operatiivinen johtaminen kytketään vuosisuunnittelun avulla strategiaan. (Ka-

mensky 2010, 332.) Vuosikello on suunnittelun lisäksi myös viestinnän keino, jolla voi-

daan osoittaa eri toimenpiteiden ja työkalujen väliset suhteet. Vuosikellon avulla voidaan 

sitouttaa henkilöstöä tavoitteisiin. (Hyppänen 2013.) 

 

Johtamisjärjestelmän pääkohdat on useissa yrityksissä kirjattu johtamisen vuosikelloon. 

Vuosikelloon kirjataan johtamisen säännöllisesti toistuvia toimenpiteitä. (Viitala &Jylhä 

2013, 267-268.) Johtamisen vuosikello, johon on kirjattu säännöllisesti toistuvat toimen-

piteet, auttaa johtamisessa ja työn organisoinnissa. Vuosikellossa voi olla useita tasoja 

tai kerroksia. Ensimmäinen taso eli vuosikellon keskiö sisältää yrityksen vision ja arvot, 

Yrityksen kaiken tekemisen tulisi perustua visioon ja arvoihin. Seuraavalla tasolla mu-

kaan tulevat johtamisjärjestelmän osat, strategia, budjetointi, tulos-ja tavoitekeskustelut 

ja kehityskeskustelut ja kolmannella tasolla yrityksen eri toimintojen tai vastuualueiden 

toimenpiteet ja painopistealueet. Kuviossa 6 kuvataan vuosikellon tasorakennetta Alho-

lan ja Lauslahden mukaan. Vuosikellon eri tasojen toimenpiteet ovat vaiheistettuja. Joh-

tamisjärjestelmätason ensimmäinen vaihe on yrityksen strategian suunnittelu, josta joh-

detaan toimintavuoden toimintasuunnitelmat ja taloudellinen suunnitelma eli budjetti. 

Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti neljännesvuosittain, kuukausittain 

tai viikoittain. Seurantaa varten on erilaisia raportteja ja mittareita. (Alhola & Lauslahti 

2005, 64.) 
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Kuvio 6. Vuosikello (Alhola & Lauslahti, 2005).  

 

4.2 Vuosikellon tasot toimeksiantajayrityksessä 

 

Cityvaraston vuosikellon työstämisessä lähdettiin liikkeelle Alhola & Lauslahden mallin 

mukaisesti visiosta ja arvoista. Visio kertoo, mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa ja 

päästäkseen tähän tavoitetilaan, mitä asioita tulee ottaa huomioon ja laittaa asianmukai-

seen kuntoon. Vision saavuttamiseksi tulee olla selkeä toimintasuunnitelma – strategia, 

joka liitetään taloudelliseen suunnitteluun. Toimeksiantajayrityksen strategian tarkenta-

minen tapahtuu syksyisin, jolloin pohditaan tulevien vuosien näkymiä sekä analysoidaan 

toimintaympäristöä. Strategiatyössä on mukana suurin osa henkilöstöstä. Osallistavissa 

organisaatioissa otetaan henkilöstö mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin sekä sitou-

tuminen toimenpiteisiin ja suunnitelmiin, että ymmärrys yhteisistä tavoitteista on parempi 

ja selkeämpi. Osallistaminen lisää tietoa ja vuorovaikutusta ja sen avulla hyödynnetään 

henkilöstön kokemusta ja osaamista. Osallistaminen luo uutta tietoa ja innostaa sekä 

sitouttaa henkilöstöä. Kun strategiatyötä tehdään yhdessä osallistaen, strategia rakentuu 

ihmisten jokapäiväiseen tekemiseen. Strategiaa ei enää tehdä vain johtoportaassa, vaan 

kaikkien organisaation jäsenten tulee osallistua sen tekemiseen ja toteutukseen. (Tienari 

& Meriläinen 2013, 125-126.) 

 

Strategiatarkennusten rinnalla syksyllä tehdään myös taloudellista suunnittelua, eli tule-

van vuoden budjetointi ja seuraavien vuosien ennusteet. Budjetointi lähtee liikkeelle joh-

don asettamista tavoitteista, jotka puretaan toimipistekohtaisiksi tavoitteiksi ja edelleen 
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tuotekohtaisiksi tavoitteiksi. Vuosikellon avulla haluttiin rytmittää yhtiön strategiatyötä ja 

budjetointia sekä asetetaan niille selkeät aikataulutavoitteet. Yrityksen strategia ja liike-

toimintasuunnitelma löytyvät kirjattuina dokumentteina ja vuosittaiset kiintopisteet ja tär-

keät toiminnot ja tehtävät ovat yrityksessä tiedossa. Vuosittaiset toimenpiteet ovat usein 

kuitenkin vain muistin varassa ja vuosikellon aikaansaamisen koettiin tekevän toimin-

nasta systemaattista ja järjestelmällistä ja auttavan aikatauluissa pysymisessä. Vuosi-

kellon ylätasolle haluttiin mukaan myös talouden aikataulutetut toimenpiteet sekä muu-

tamia kriittisiä toimenpiteitä eri toiminnoista. 

 

Seuraavalle vuosikellotasolle otettiin mukaan yrityksen vastuunjaon mukaiset toiminnot, 

jotka ovat hallinto ja talous, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto sekä tekniikka ja 

kiinteistöt. Kun yhtiön ylätason ja talouden vuosikellot ovat valmiit, tavoitteena on saada 

aikaiseksi eri toiminnoille omat vuosikellot, jotka suunnitellaan toimintojen omissa laa-

jennetun johtoryhmän kokouksissa. Keskusteluissa todettiin, että kaikilla yrityksen toi-

minnoilla on säännöllisiä toimenpiteitä ja toiminnan kannalta merkityksellisiä kiintopis-

teitä. Näiden dokumentointi ja aikataulutus koettiin tärkeäksi, ja yhtiön eri toimintojen 

vuosikellojen katsottiin tehostavan toimintaa, parantavan työviihtyvyyttä ja lisäävän re-

sursseja. Seuraavissa luvuissa käsitellään lyhyesti yrityksen ydintoiminnot sekä niiden 

seurattavat tavoitteet ja toimenpiteet. 

4.2.1 Talous ja hallinto  

 

Talouden toimintoja ja aikatauluja määrittelevät useat lait ja asetukset, ja talousrapor-

tointi ja säännöllinen seuranta onkin yrityksissä yleensä hyvin hoidettu. Talouden rapor-

toinnin taso ja mitattavat asiat vaihtelevat suuresti yrityskohtaisesti. Yrityksen johtamis-

järjestelmä on usein liitetty taloudelliseen suunnitteluun, ja myös toimeksiantajayhtiössä 

päätettiin aloittaa vuosikellojen suunnittelu talouden suunnittelu edellä. Talouden vuosi-

kellossa kirjattiin tavoiteaikataulut tilinpäätökselle, budjetoinnille ja kiinteistöjen arviokir-

joille sekä kuukausiraportoinnin sisällölle ja valmistumiselle. Tilinpäätöksen valmistu-

mista haluttiin aikaistaa. Aikaistamisen mahdollistamiseksi tehtiin toimintatapamuutoksia 

muun muassa aikatauluttamalla laskujen kierto-ja hyväksymisjärjestelmää ja aloittamalla 

tilinpäätöksen valmistelu jo huomattavasti ennen tilikauden päättymistä. Budjetoinnin ja 

toimintasuunnitelmien tulee tukea toisiaan, budjetti saavutetaan toimintasuunnitelmien 

toteutuessa. Suunnitelmien toteutumista seurataan erilaisilla raporteilla ja mittareilla. Toi-

meksiantajayrityksessä talouden raportointi hakee vielä muotoaan, ja tulevaisuuden 

mahdollinen listautuminen on tarkoitus ottaa jo huomioon raportointia kehitettäessä. Ta-

louden raportointi koettiin yhtiön tulevaisuuden vision kannalta yhdeksi merkittävimmistä 
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kehityskohteista, ja yhtiössä ollaan valmiita investoimaan raportoinnin kuntoon saatta-

miseksi. 

 

Johtoryhmä on määritellyt yritykselle avainmittarit. Nämä avainmittarit ovat etupäässä 

talouden mittareita, joita seurataan kuukausitasolla johtoryhmän kokouksissa, ja syvem-

piä analyysejä tehdään vuosineljänneksittäin. Yrityksen elinvoimaisuuden ja kehittymi-

sen kannalta on tärkeää, että kannattavuus, kasvu ja kassavirta ovat kunnossa. Jotta 

yritystoiminta jatkuisi, kasvaisi ja kehittyisi, tulee toiminnan olla kannattavaa. Jatkuvasti 

kasvavien kustannusten ja kilpailuun vastaamisen edellytyksenä on liikevaihdon kasvu. 

(Niskavaara 2017,15.) Yrityksessä seurataankin kuukausitasolla liikevaihdon ja käyttö-

katteen kehitystä suhteessa budjetin määrittelemiin tavoitteisiin sekä edellisen vuoden 

toteutumaan. Lisäksi yrityksessä seurataan alakohtaisia mittareita, kuten tilojen täyttö-

asteita ja niiden kehitystä. Avainmittareiden kohdalla työ on vielä kesken. Yhtiössä tulee 

pohtia keskeiset mittarit niin koko yrityksen mittakaavassa kuin toimintojen kohdalla huo-

mioiden myös muita näkökulmia talouden lisäksi (Niskavaara 2017, 170). 

4.2.2 Myynti ja markkinointi  

 

Myynnin ja markkinoinnin roolit vaihtelevat ala - ja yrityskohtaisesti. Usein myynti ja 

markkinointi toimivat kiinteästi yhdessä tukien toisiaan. Myynnin suunnittelu pohjautuu 

myyntibudjetteihin ja myyntitavoitteisiin, joita seurataan sovituilla aikaväleillä. Markki-

noinnin avulla yritys hankkii uusia asiakkaita ja huolehtii olemassa olevien asiakassuh-

teiden säilymisestä ja kehittymisestä. Markkinointi on käsitteenä hyvin laaja, sen avulla 

pyritään sekä luomaan että tyydyttämään kysyntää. (Viitala & Jylhä 2013, 107.) Yrityksen 

markkinointitoimenpiteiden ja -suunnittelun tulee perustua ja tukea yrityksen strategiaa 

ja liiketoimintaideaa. Markkinointistrategia määrittelee markkinoinnin toimenpiteet ja kei-

not yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä tähtäimellä. Kun markki-

nointistrategia on valmis, se pilkotaan lyhyen aikavälin tavoite-, toimenpide- ja tehtä-

väsuunnitelmaksi. Hyvin suunniteltu markkinointi on kustannustehokasta, ja sen avulla 

varmistetaan yhdenmukainen toiminta ja viestintä. (Viitala & Jylhä 2013, 98.) 

 

Kohdeyrityksessä myynti ja markkinointi toimivat kiinteästi yhdessä. Myyntitavoitteet 

pohjautuvat budjetteihin, ja tavoitteet on jaettu kuukausitavoitteisiin toimipisteittäin. Toi-

mipisteillä on vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden 

toteutumista seurataan kuukausittain. Verkkokaupan osuus myynnistä on kasvanut ta-

saisesti, ja jo yli puolet uusista varaston vuokrasopimuksista tehdään verkossa. Kaupan 
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ja kuluttajien siirtyessä verkkoon on digitaalisen markkinoinnin merkitys kasvanut huo-

mattavasti. Markkinointi on suunniteltu vuositasolla, ja markkinoinnin tehoa seurataan 

lähinnä digitaalisen markkinoinnin osalta. Markkinoinnin seurannassa hyödynnetään 

Google Analyticsia sekä yrityksen omia määriteltyjä mittareita. Google Analyticsin kautta 

seurataan verkossa tapahtuvia toimenpiteitä, kuten verkkosivujen kävijämääriä ja toteu-

tuneiden kauppojen määrää suhteessa vierailuihin eli verkkokaupan konversioastee-

seen. Omia mittareita ovat suosittelumittari, josta käytetään lyhennettä NPS. Suosittelu-

mittari kertoo, kuinka moni asiakas on valmis suosittelemaan yritystä ja sen tuottamaa 

palvelua eteenpäin. Muita omia mittareita ovat asiakastyytyväisyysmittari sekä tunnet-

tuus. Tunnettuutta mitataan vuosittain yhteistyössä Pienvarastoyhdistyksen kanssa tee-

tetyllä tutkimuksella. Google Analyticsin lukuja seurataan omalla dashboardilla jatkuvasti 

jopa päivittäin. Omia mittareita seurataan neljännesvuosittain tai vuosittain. Myynnin ja 

markkinoinnin osalta vuosisuunnitteluun halutaan tarkkuutta ja yksityiskohtaisempia 

suunnitelmia, tavoitteita ja niiden seurantaa. Myynnin ja markkinoinnin vuosikellon kehit-

täminen jatkuu yrityksen laajennetussa myynninjohtoryhmässä. 

4.2.3 HR 

 

Henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Hyvä henkilöstö-

johtaminen on liiketoiminnan ja ihmisten toiminnan yhdistämistä niin, että saavutetaan 

strategian ja tavoitteiden mukainen tulos. Henkilöstöstrategia on osa yrityksen strate-

giaa, sen avulla tehdään henkilöstöön liittyvät linjaukset ja suunnitelmat liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstöstrategian avulla yritys määrittää miten ja min-

kälaisella henkilöstöllä osaaminen huomioiden yritys saavuttaa liiketoiminnalliset tavoit-

teensa. Henkilöstöstrategiaan kuuluvat henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyvät 

asiat sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja keinot niiden saa-

vuttamiseksi. (Viitala & Jylhä 2013, 219.) Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilös-

töjohtaminen keskittyy usein palkanmaksun, henkilöstöhallinnon rutiinien sekä äkillisten 

tilanteiden kuten rekrytointien hoitamiseen ja kehittämistoimenpiteet jäävät hoitamatta. 

(Viitala & Kultalahti & Kantola 2016, 2.) Henkilöstöjohtamisen tilaa, tarpeita ja kehittä-

miskohteita voidaan arvioida ja kehittää HRM-arvoprosessin avulla. Arvoprosessi on por-

taikko, jossa alempi porras mahdollistaa ylemmän portaan toteutumisen. Kuviossa 7 esi-

tetään visuaalisesti Viitalan ja kumppaneiden henkilöstöjohtamisen arvoporrasmalli. 
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Kuvio 7. HRM-arvoportaat (Viitala & Kultalahti & Kantola 2016).  

 

Kohdeyrityksen henkilöstöjohtaminen vastaa Viitala ym. (2016) tutkimustulosta pienten 

ja keskisuurten yritysten tilanteesta. Perusrutiinien lisäksi yrityksessä on kiinnitetty huo-

mioita työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin, palkitsemiseen sekä rekrytointiin ja pereh-

dyttämiseen. Vuosikellon päätasolle, päätettiin ottaa henkilöstöjohtamisesta kehityskes-

kustelut, palkitseminen, työhyvinvointitutkimus ja palkkaneuvottelut. Yhtiön tavoitteena 

on kehittää henkilöstöjohtamista ja henkilöstöjohtamiseen tullaan tekemään laaja-alai-

sempi  ja yksityiskohtaisempi oma vuosikello.  

4.2.4 Tekniikka ja kiinteistöt  

 

Yrityksen kasvu perustuu uusiin avattaviin toimipisteisiin ja nykyisten toimipisteiden laa-

jentamiseen rakentamalla lisää pienvarastoja jo olemassa oleviin tiloihin. Yhtiön teknii-

kan vastuulla on toimipisteiden rakentaminen, korjaaminen ja erilaiset huoltotyöt. Uusien 

pisteiden rakentamisen osalta aikataulut tulee sovittaa yhtiön kasvutavoitteisiin. Jotta 

tämä on mahdollista, tulee koko kiinteistön hankintaprosessi olla strategian mukaan en-

nalta suunniteltua ja tavoitteellista. Tämän aikatauluttaminen koettiin nykytilanteessa 

haasteelliseksi, ja päätettiin ottaa tulevien vuosien tavoitteeksi viedä asiaa eteenpäin. 

Kiinteistöjen osalta yhteiseen ylätason vuosikelloon otettiin mukaan kiinteistöjen arviokir-

jat. Arviokirjat tehdään vuosittain ulkopuolisen palveluntuottaja toimesta. Arviokirjoissa 

yhtiön omistuksessa olevat kiinteistöt arvotetaan huomioiden useita eri seikkoja. Yhtiön 
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omistamien kiinteistöjen markkina-arvo 31.12.2017 oli 44,5 miljoonaa euroa. Arvioinnin 

suoritti kiinteistökonsultointiyhtiö Cushman & Wakefield (Cityvarasto.fi 2018a).  

 

Kiinteistön huoltotöihin kuuluu säännöllisesti toistuvia tarkistustoimenpiteitä kuten erilais-

ten hälyttimien tarkistukset ja eri vuodenaikoihin liittyvät huoltotoimenpiteet. Säännölli-

sesti toistuvat toimenpiteet ja tehtävät tullaan aikatauluttamaan tekniikan omaan vuosi-

kelloon. Keskusteluissa esille nousi myös energia- ja vesisopimusten säännöllinen kil-

pailuttaminen, jonka avulla on mahdollista saada aikaiseksi säästöjä esimerkiksi lämmi-

tyskuluissa. 

4.3 Johtamisjärjestelmä vuosikellossa 

 

Toimeksiantajayritykseen on muodostunut selkeä johtamisjärjestelmä. Osana johtamis-

järjestelmää on kokousjärjestelmä. Yrityksen kokouskäytäntö on aikataulullisesti toimiva, 

ja palaverit tukevat toisiaan. Kokousten sisällöistä ei ole ennakkoon sovittu, ja esityslistat 

tehdään muutamia päiviä ennen kokousta. Keskustelujen perusteella vuosikellon lisäksi 

tai osana sitä kirjattiin ylös palaverien pääsisältö ja toistuvat, käsiteltävät aiheet. Nämä 

dokumentoitiin johtamisjärjestelmän kokouskäytännöksi. Selkeä kirjattu kokousjärjes-

telmä tukee koko organisaatiota ja helpottaa asioiden aikataulutusta. Työn sivutuotteena 

syntynyt dokumentoitu kokousjärjestelmä on työn liitteenä numero 2. 

5 Projektin toteutus 

 

Kehitysprojektit ovat yrityksen sisäisiä projekteja, joiden avulla toimintaa kehitetään ja 

parannetaan yrityksen toimintamahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Kehitysprojektit 

ovat yrityksen investointeja tulevaisuuteen. (Projekti-instituutti 2018.) Nopeasti kasva-

vassa yhtiössä on useita kehitysprojekteja saman aikaisesti käynnissä, ja tarpeita uusille 

projekteille syntyy tiuhaan. Toimeksiantaja yrityksen vuosikello-projekti syntyi tarpeesta 

kehittää toimintaa ja säästää resursseja. Yritys oli kasvanut vaiheeseen, jossa toimintaa 

täytyi alkaa suunnitella systemaattisesti ja dokumentoida toimintatapoja. Vuosikellon ke-

hittämisprojekti toteutettiin neljässä vaiheessa. 

 

5.1 Tarve ja tavoitteen määrittely 

 

Ensimmäinen vaihe oli kehitystarpeen kartoitus ja tavoitteen määrittely. Ensimmäinen 

vaihe tehtiin kahdessa osassa loppuvuonna 2017. Kartoitus aloitettiin johtoryhmässä 
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tehdyllä SWOT-analyysillä, jossa arvioitiin johtoryhmän työskentelyä ja kehitystarpeita. 

SWOT-analyysi on yleisesti käytetty nelikenttäanalyysi, jota käytetään usein apuväli-

neenä strategian laatimisessa sekä kehityskohteiden ja ongelmien tunnistamisessa ja 

arvioinnissa. SWOT-analyysin avulla pystytään helposti arvioimaan yrityksen tai sen 

osa-alueen toimintaa ja kehitystarpeita. Kuviossa 8 havainnollistetaan SWOT-analyysin 

osa-alueet ja aikajanat. Johtoryhmälle tehdyssä analyysissä osallistujat arvioivat johto-

ryhmätyöskentelyn vahvuuksia (Strenghts), heikkouksia (Weaknesses), mahdollisuuksia 

(Opportunities) ja uhkia (Threats). Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisältä tulevia 

tekijöitä ja mahdollisuudet ja uhat yrityksen ulkopuolelta. (Alhola & Lauslahti 2005, 75). 

 

Kuvio 8. SWOT-analyysi (Alhola & Lauslahti 2005).  

 

Ensimmäisen vaiheen toinen osa toteutettiin yhtiön strategiatyön yhteydessä. Työryh-

missä tehtiin niin sanottu nelikenttä-analyysi, joka perustuu Sinisen meren strategiatyö-

kaluun. Sinisen meren strategiassa haetaan uusia toimintamalleja ja –alueita, ja halu-

taan karistaa totutut ajattelutavat uuden ajattelun tai toimintatavan luomiseksi. Sinisen 

meren nelikenttä pohjautuu neljään kysymykseen, jotka yrityksen tulee esittää uutta ar-

vonluontia tehdäkseen; mitkä tekijät tulee poistaa, mitä tekijöitä tulee supistaa, mitä te-

kijöitä tulee korostaa ja mitä tekijöitä tulee luoda. Nelikenttä helpottaa havainnoimaan 

onko yrityksessä panostettu tasapuolisesti kaikkiin osioihin. (Chan & Mauborgne 2010, 

51, 57.) Sekä SWOT- että nelikenttäanalyysissä nousivat selkeästi esille tarve struktu-

roituun, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan, ja sen työkaluksi päätettiin 

tehdä kirjallinen vuosisuunnitelma eli vuosikello. 
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5.2 Suunnittelu 

 

Projektin toisessa vaiheessa keväällä 2018 aikataulutettiin projekti, ja asetettiin vastuu-

henkilöt. Projekti toteutettiin normaalin työn ohessa, joten sen aikataulu oli joustava ja 

sille ei asetettu erillistä budjettia. Alustavasti sovittiin, että vuosikellon ensimmäinen ver-

sio olisi valmis kesään 2018 mennessä ja lopullinen versio muokattaisiin johtoryhmän 

toimesta. Sen valmistumisen aikataulu asetettiin syksylle 2018. Todettiin myös, että vuo-

sikelloa muokataan tarpeen tullen ja sen tulee vastata vallitsevaa tilannetta. Projektin 

vastuuhenkilönä toimi opinnäytetyöntekijä, ja johtoryhmän jäsenet osallistuivat kukin 

mahdollisuuksien mukaan lähinnä haastatteluissa ja keskusteluissa. Sovittiin myös, että 

projektisuunnitelma elää ja muokkautuu projektin aikana. Tavoitteen määrittelyssä oli 

käyty jo projektikokonaisuutta läpi, joten suunnitteluvaiheesta siirryttiin nopeasti toteu-

tukseen. 

5.3 Toteutus 

 

Projektin toteutus eli kolmas vaihe aloitettiin heti suunnitteluvaiheen jälkeen. Kevään ai-

kana tutkittiin liiketoiminnan johtamiseen, strategiaan, johtoryhmätyöskentelyyn ja johta-

misjärjestelmiin liittyvää kirjallisuutta, ja haettiin tieteellistä pohjaa vuosikellon laati-

miseksi. Johtamisessa keskityttiin asioiden johtamiseen (management) rajaten ihmisten 

johtaminen (leadership) työn ulkopuolelle. Johtamisjärjestelmissä perehdyttiin erityisesti 

kokousjärjestelmiin ja kokouskäytäntöihin tavoitteena aikataulutettu suunnitelma. Kirjal-

lisuudesta haettiin erilaisia näkökulmia ja yrityksen vuosikelloon soveltuvia käytänteitä. 

Kevään aikana aloitettiin myös johtoryhmän jäsenten haastattelut ja keskustelut, sekä 

analysoitiin johtoryhmän kokousten esityslistoja ja muistioita tavoitteena saada lisänäkö-

kulmia vuosisuunnitteluun, johtamisjärjestelmään ja kokouskäytäntöihin. Keskusteluilla 

ja haastatteluilla kerättiin tietoa ja varmistettiin jo tunnettuja haasteita hakien niiden rat-

kaisuun vastauksia. Kyselyissä hahmoteltiin vuosikellon sisältöä sekä näkemyksiä vuo-

sikellon vaikutuksesta työskentelyyn ja tehokkuuteen.  

 

Haastatteluissa nousi esille, että vuosikellon tulee olla monitasoinen ja koko yhtiön kat-

tavan ylätason lisäksi yhtiön eri toimintojen tulee tehdä omat vuosisuunnitelmansa ja 

kirjata ylös toimenpiteet aikatauluineen. Kriittisimmäksi alueeksi haastateltujen kesken 

koettiin talouden johtaminen ja toiminnan mittaaminen. Jo projektin haastatteluvaiheessa 

päätettiin, että talouden vuosikello tehdään heti alkuvaiheessa ja koko vuosikellorunkoa 

aikataulutetaan talouden ohjaamana. Muiden toimintojen osalta vuosikellot päätettiin ke-

hittää toimintojen laajennetuissa johtoryhmissä. 
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5.4 Päätös ja arviointi 

 

Neljännessä vaiheessa tuotettiin vuosikellon ensimmäinen versio, joka valmistui alku-

syksystä. Vuosikellon todettiin vastaavan sille asetettuja tavoitteita. Vuosikellossa oli mu-

kana yhdessä tärkeiksi koetut asiat, jotka olivat saaneet myös teoriasta tukea. Talouden 

ja raportoinnin aikataulutus todettiin edelleen tärkeäksi ja aikatauluissa pysyminen otet-

tiin ehdottomaksi tavoitteeksi. Joustava projektisuunnitelma todettiin hyväksi toiminta-

malliksi tämän tyyppisessä kehityshankkeessa. Vuosikello otettiin käyttöön toiminnan 

ohjaamiseen ja vuosikellon pohjalta tehdään suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia 

sekä valmistaudutaan jatkossa palavereihin. Vuosikelloa käydään säännöllisesti läpi ja 

sen validiteettia arvioidaan. Yhtiön vuosikello on kuvattu liitteessä 1. Keskusteluissa tuli 

kuitenkin ilmi, että vuosikellon toimenpiteet ovat liiketoiminnan perusasioita, joten isoja 

muutostarpeita ei todennäköisesti tarvitse lyhyellä aikavälillä tehdä. Jatkokehityshank-

keena syntyi tarve toimintokohtaisille tarkennuksille ja päätettiin toteuttaa toimintojen 

omat vuosisuunnitelmat. Niiden kohdalla projekti on vielä kesken ja tavoitteena on, että 

vuonna 2019 otetaan vuosikellot myös toimintojen osalta käyttöön. 

6 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Toiminnan suunnittelu on yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä. Vuosikello on sys-

temaattinen tapa kuvata yrityksen ydintoiminnot ja tehtävät aikajanalla, ja samalla laittaa 

organisaation asioita järjestykseen. Vuosikello auttaa sekä hahmottamaan kokonaisuuk-

sia, että priorisoimaan tehtäviä. Tehtävät tulevat tehdyiksi, ja yllätyksiä sekä kiireellisiä 

heti tehtäviä tulee vähemmän. Vuosikellon avulla vastuut selkeytyvät ja ovat kaikille nä-

kyviä. Vuosikello on hyvä suunnittelun apuväline, jota voidaan hyödyntää myös resurs-

sien suunnittelussa. Vuosikello helpottaa koko vuoden suunnittelua järkeistämällä asi-

oita. Vastuiden selkeys ja kirjaaminen parantavat työssä viihtyvyyttä. Kuten jo aiemmin 

todettiin, vuosikello toimii strategian ja operatiivisen toiminnan linkkinä yhdistäen nämä 

konkreettiseksi tekemiseksi, jolle on asetettu tavoitteita, joita mitataan ja seurataan poik-

keamiin puuttuen. 

 

Haastatteluissa nousi esille tarve kirjata ylös asioita ja luoda kirjallisia toimintamalleja. 

Yrityksessä onkin kirjattu ydintoimintojen prosesseja ylös ja tehty strategiatyötä yhdessä 

kirjaten ylös sovittuja asioita. Perusasiat ovat yrityksessä kunnossa. Sekä strategia että 

vuosisuunnittelu ovat siis olemassa, mutta niitä ei ole dokumentoitu tai dokumentointi on 
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riittämätöntä. Haastattelujen perusteella koettiin kirjallisten toimintatapojen ja -suunnitel-

mien helpottavan tiedon siirtoa eri tilanteissa, ihmisiltä toisille. Esimerkiksi perehdyttämi-

sessä koettiin olevan paljon hyötyä valmiiden dokumentoitujen toimintatapojen olemassa 

olosta. Uusien ihmisten tulessa taloon valmiit prosessit ja suunnitelmat nopeuttavat op-

pimista ja työhön sisään pääsemistä. Asioiden ylös kirjaamisen todettiin myös auttavan 

muistamaan tehtäviä ja niiden aikatauluja. Suunnitelmien avulla toteuttaminen ja johta-

minen koettiin helpommaksi. 

 

Johtoryhmän kokousten esityslistoista ja muistioista käy ilmi, että kokouksissa on käsi-

telty vuosikellon mukaisia asioita, ja käsittelyajat ovat lyhentyneet ja kiireellisten sekä 

äkillisten tehtävien ja toimenpiteiden määrä on laskenut. Myös haastattelujen ja keskus-

telujen pohjalta voidaan todeta, että kirjallinen vuosisuunnitelma helpottaa niin johtoryh-

män kuin koko organisaation työtä ja vapauttaa resursseja muihin tehtäviin. 

 

Haasteellisena koettiin olemassa oleviin tapoihin juurtuminen. Organisaatioon on jo ke-

hittynyt oma kulttuuri, ja vallitsevien toimintatapojen muuttaminen vie aikaa ja vaatii asi-

aan sitoutumista. Pitkään talossa olleet ovat tottuneet tekemään asioita omalla tavallaan 

ja jopa tottuneet ajelehtivaan toimintatapaan, joten tarkat aikataulut ja suunnitelmat sekä 

niissä pysyminen vaativat niin johdolta kuin muulta organisaatiolta myös tahtoa tehdä 

asioita eri lailla. Kaikilla haastateltavilla oli kuitenkin sama tavoite ja ymmärrys, että ta-

voitteen saavuttamiseksi joudutaan muuttamaan toimintatapoja. Ajan kanssa uudet toi-

mintatavat tulevat varmasti siis käytäntöön. 

 

Vuosikelloa kehitettäessä ja käyttöönotettaessa huomattiin tarve tuottaa omat suunnitel-

mat yhtiön eri toiminnoille. Tämä työ toteutetaan niin sanotuissa laajennetun johtoryh-

män kokouksissa, joissa mukana on kyseisen toiminnon avainhenkilöt ja osa perusjoh-

toryhmää. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt vuosikello myös kehittyy toiminnan mu-

kana. Johtoryhmässä on jo tehty siihen lisäyksiä, ja aikataulutettu tekemisiä uudelleen. 

Vuosikello tullaan käymään vähintään kerran vuodessa läpi pohtien, mitkä asiat ovat 

toiminnan kannalta kriittisiä. Vuosikellon lisäksi työn sivutuotteena kirjattiin ylös yhtiön 

kokousjärjestelmä, joka tukee osaltaan aikatauluja ja tekemistä. 

 

Opinnäytetyön tekemisessä isoimmaksi haasteeksi nousi työn läheisyys omaan arkeen. 

Työn edetessä nousi esiin useita kehityskohteita ja -ideoita, joiden avulla toimintaa voi-

daan tehostaa ja järkeistää. Vaikka kehityskohteita on paljon, on resurssit usein rajalliset 

ja eivät riitä usean kehittämishankkeen kunnolliseen toteuttamiseen. Uudet kehitysideat 
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aiheuttivat hetkellistä rönsyilyä aiheen ulkopuolelle ja keskittyminen ja työn rajaaminen 

nousivat tärkeään rooliin. Kehittämistoiminnassa on siis erittäin tärkeä priorisoida asioita. 

Ei ole mahdollista toteuttaa kaikkea ja asiat tulee asettaa tärkeysjärjestykseen.  

 

Toimeksiantajayrityksessä on vahva halu kehittää ja viedä toimintaa eteenpäin, mikä toi-

saalta loi hyvän ja luottavaisen mielialan. Teoriaan ja asiaa koskevaan kirjallisuuteen 

perehtyminen antoi paljon eväitä niin vuosikello-hankkeeseen kuin tuleviin kehityshank-

keisiin. 
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