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Abstract
The research idea emerged from the practical questions that the researcher encountered when acting
as a HR director: How to ensure the ability of the organization to execute strategic goals? Which
management processes and practices help strengthen the capability of the organization? With what
kind of meters can Organizational Strategic Readiness be measured? The aim of the research is to
construct a strategy-focused capability management model in order to improve the organization's
capability faster than the rate at which overall development takes place in the industry and to
strengthen Organizational Strategic Readiness. Two management models will be tested.
Capability here means a combination that results from the process of integrating tangible and
intangible assets and that is embedded in the organizational infrastructure and practices in the
organization's operation. Capability reflects what an organization can do and refers to organizational,
rather than human, expertise or technology-induced benefits. The products and servicing arising from
such capabilities are of particularly high value to customers. Capability determines the ability of the
organization to generate value, profitability and productivity trends, and future business
opportunities.
Strategic capabilities are necessary in order to achieve strategic aims and the strategy execution
is based on them. However, strategic aims require always stretched efforts because, when they are set,
the organization does not yet have the capabilities required to achieve them. Organizational
capabilities must be developed to the level of the strategic aims in order to ensure that the latter can
be achieved. Therefore, from the strategy implementation point of view, it is essential to manage the
capabilities in the way and with the speed required by strategic challenges. To manage strategic
capabilities is to manage strategy execution. The solution to the problem where a strategy has not
been implemented is not necessarily to draw up a new strategy but rather to evaluate the gap between
organizational capabilities and strategic aims and then to develop strategic capabilities.
Organizational Strategic Readiness describes whether the organization has access to the necessary
management processes and practices for strategy execution and capability improvement.
The research sets out from the People Capability Maturity Model (P-CMM), which was tested in
collaboration with 19 organizations representing the energy, electronics, forest and metal industries,
and healthcare and education, in the private and public sectors. The aim was to test how well the
selected management model meets the requirements of capability management. The model was found
to be insufficient for this purpose so it was extended into a strategy-focused capability management
model in accordance with constructive research methodology.

Keywords: capability, human strategic readiness, management model, management
practice, management process, organizational strategic readiness, strategy-focused
organization
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Tiivistelmä
Tutkimusidea virisi tutkijan kohtaamista käytännön kysymyksistä hänen toimiessaan henkilöstöjohtajana. Miten varmistaa, että organisaatio kykenee toimeenpanemaan strategiset tavoitteet? Millä johtamisprosesseilla ja -käytännöillä voidaan tukea organisaation kyvykkyyden vahvistumista? Millä
mittareilla voidaan mitata organisaation strategista valmiutta? Tutkimuksen tarkoituksena on luoda
strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli, jonka avulla voidaan parantaa organisaation kyvykkyyttä toimialan kehitysvauhtia nopeammin sekä vahvistaa organisaation strategista valmiutta. Tutkimuksessa testataan kahta johtamismallia.
Kyvykkyydellä tarkoitetaan aineettomien ja aineellisten pääomien integroitumisprosessin tuloksena syntynyttä yhteenliittymää, joka on kietoutunut organisaation infrastruktuuriin ja ilmenee organisaation toiminnassa vakiintuneina käytäntöinä. Kyvykkyys kuvaa, mitä organisaatio osaa tehdä ja
viittaa organisaation ominaisuuteen, ei yksittäisten ihmisten osaamisiin tai teknologian tuomaan hyötyyn. Niiden tuottamilla tuotteilla ja palveluilla on erityisen paljon arvoa asiakkaille. Kyvykkyys
määrittää organisaation suoritus- ja kilpailukyvyn sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet.
Strategiset kyvykkyydet ovat kyvykkyyksiä, jotka ovat välttämättömiä strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Strategian toimeenpanosuunnitelma perustuu niihin. Strategiset tavoitteet ovat kuitenkin aina lähtökohtaisesti venymisen tavoitteita; tavoitteita asetettaessa organisaatiolla ei ole vielä
kyvykkyyttä toimeenpanna niitä. Organisaation kyvykkyyden tulee kehittyä organisaation strategisten tavoitteiden tasolle, jotta strategiset tavoitteet toteutuvat. Siksi strategian toimeenpanon kannalta
on oleellista kyky johtaa kyvykkyyksiä strategisten haasteiden edellyttämällä tavalla ja vauhdilla.
Strategisten kyvykkyyksien johtaminen on strategian toimeenpanon johtamista. Toteutumattoman
strategian ratkaisuna ei välttämättä ole uuden strategian määrittäminen, vaan organisaation kyvykkyyden ja strategisten tavoitteiden välisen kuilun arviointi ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen. Organisaation strateginen valmius kuvaa onko organisaatiolla strategian toimeenpanon ja
kyvykkyyksien vahvistumisen edellyttämät johtamisprosessit ja -käytännöt.
Tutkimuksen lähtökohtana oli kyvykkyyden johtamismalli (People Capability Maturity Model,
P-CMM). Sitä testattiin yhteistyössä 19 eri organisaation kanssa. Organisaatiot toimivat energia-,
elektroniikkateollisuus-, metsäteollisuus-, metalliteollisuus-, terveydenhuolto- ja koulutusaloilla sekä
valtion, kunnan ja aluetoimijasektoreilla. Testauksen tarkoituksena oli tutkia johtamismallin toimivuutta kyvykkyyden johtamiseksi. Johtamismalli osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Siksi sitä
laajennettiin konstruktiivisella menetelmällä strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismalliksi.

Asiasanat: henkilöstön strateginen valmius, johtamiskäytännöt, johtamismalli,
johtamisprosessit, kyvykkyys, organisaation strateginen valmius, strategiakeskeinen
organisaatio
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Lähdeluettelo
Liitteet

1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamismalli, joka auttaa organisaatioita parantamaan kyvykkyyttään toimialansa
kehitysvauhtia nopeammin sekä vahvistaa organisaation strategista valmiutta.
Tutkimusidea virisi tutkijan kohtaamista käytännön kysymyksistä hänen toimiessaan
henkilöstöjohtajana. Miten tukea esimiehiä heidän arkityössään organisaation
suorituskyvyn parantamiseksi? Miten arvioida organisaation valmiutta saavuttaa
strategiset tavoitteet? Onko organisaation johtamisjärjestelmä riittävä? Mitä on viisasta
kehittää, jotta organisaation suorituskyky paranee strategisten tavoitteiden edellyttämällä
vauhdilla? Miten arvioida onko organisaatio riittävän oppimis- ja muutoskykyinen?
Stewart (2005) korostaa, että vaikka suorituskyvyn parantamisesta tiedetään aika
vähän, ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että johtaminen on siinä keskeisessä asemassa.
Mosakowski (1998) puolestaan korostaa, että johtamisen tulisi hyödyntää enemmän
strategisen johtamisen tutkimusta, jotta voitaisiin selvittää johtamiskäytäntöjen
vaikutuksia organisaation suorituskyvyn parantumiseen strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Hänen mukaansa on liian vähän tutkittu sitä, mitkä johtamiskäytännöt
lisäävät organisaation arvoa. Myös Zott (2003) on sitä mieltä, että vaikka tieteellisessä
keskustelussa on tällä hetkellä tunnistettu kyvykkyyden merkitys organisaation
erottautumiseksi toimialallaan, strategisen johtamisen tutkimuksessa on kuitenkin
kiinnitetty liian vähän huomiota kyvykkyyden johtamiseen. Hän korostaa, että nyt on
tärkeätä tutkia strategisen johtamisen, kyvykkyyden johtamisen ja organisaation
suorituskyvyn keskinäisiä vaikutussuhteita. Myös Ethiraj ym. (2005) tuovat esille, että
vaikka viime aikoina on tehty paljon tutkimuksia kyvykkyyksien merkityksistä
organisaation kilpailukyvyn kehittymiseksi, vielä on liian vähän ymmärtämystä siitä,
miten kyvykkyydet syntyvät, minkälaisia johtamisinnovaatioita ja -investointeja niiden
rakentaminen edellyttää ja mitkä ovat niiden kehittämisen kustannukset ja hyödyt.
Hoopes ym. (2003) korostavatkin, että vaikka kyvykkyyttä koskeva viitekehys on
vakiintunut merkittäväksi strategisen johtamisen alueeksi, haasteena on kyvykkyyden
johtamisen operationalisointi johtamismalleiksi ja -käytännöiksi.
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Enemmistöä yrityksistä ei johdeta organisaatiokokonaisuutena. Johtaminen on
sektoroitunutta: taloutta, tuotantoa, prosesseja, ihmisiä, tietojärjestelmiä, laatua,
palveluita jne. ei johdeta integroidusti (Fitz-enz ja Phillips 1998, Charan ja Colvin 1999,
Grant 1991, Kaplan ja Norton 2001, 2004, Makadok 2003, Markides ja Williamson 1994,
Spender ja Grant 1996.) Myös liikkeenjohdon laskentatoimi- ja tilinpäätöskäytännöt ovat
vaikuttaneet organisaation johtamiskäytäntöihin. Strategiset tunnusluvut kuvaavat usein
vain taloutta, tuotteita ja palveluita, asiakkaita, laatua jne. Tilinpäätökset kuvaavat
mennyttä aikaa, kun mittareiden tulisi kuvata organisaation valmiutta saavuttaa strategiset
tavoitteet ja ennakoida tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. (Kaplan ja Norton
2004, Simons 2000, Ulrich ja Smallwood 2003b.)
Johtamiskäytäntöjen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet myös kulttuuriset tekijät,
ammattiyhdistysten voima sekä valtiovallan toiminta. Eurooppalaiset, amerikkalaiset ja
aasialaiset johtamiskäytännöt eroavatkin toisistaan jonkin verran. (Brewster 1994,
Brewster ja Larsen 1992, Ryan ym. 1999.) Kansainvälistyminen on kuitenkin
yhdensuuntaistanut johtamiskäytäntöjä (Burke ja Cooper 2005). Kanter (1995, 2003) on
osoittanut, miten kansainvälistyminen on muuttanut kansainvälisen kilpailukyvyn
edellyttämät
vaatimukset
kaikkien
kansallisten
toimijoiden
perustasoksi.
Kansainvälistymisen seurauksena organisaatiot erikoistuvat ja keskittyvät. Ne tarvitsevat
kansainvälisen tason alihankkijoita, verkostoja ja yhteistyökumppaneita ympärilleen ja
hakevat niitä yli kansallisten rajojen. Pelkkä tietoisuus eri vaihtoehdoista johtaa siihen,
että kaiken toiminnan tulee vastata kansainvälistä tasoa. Menestyäkseen jo
kotimarkkinoillaan organisaatiot tarvitsevat kansainvälisen tason johtamiskäytäntöjä.
(Hautamäki ja Kuusi 2005, Kanter 1995, 2003, Lorange 2002.)
Pääomatekijöiden1 keskinäiset painoarvot ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä.
Kaplanin ja Nortonin (2004) mukaan aineettoman pääoman merkityksen kasvu on
muuttanut kilpailutekijöitä. Sampler (1998) esitti jo vuonna 1998, että USA:ssa 40 %
uusista työpaikoista syntyy tietointensiivisille toimialoille. Mikään aineeton pääoma ei
kuitenkaan tuota arvoa yksin, vaan vasta integroituneena muihin, aineettomiin ja
aineellisiin pääomiin. Suurin arvo syntyy silloin, kun organisaation kaikki pääomat ovat
integroituneina ja yhdensuuntaisia strategisten tavoitteiden kanssa. Tämä korostaa
entisestään sellaisen organisaatiokokonaisuuden johtamisen merkitystä, jossa
pääomatekijöiden integrointi ja strategiakeskeisyys ovat kaiken johtamisen perustana.
(Hrebiniak 2006, Kaplan ja Norton 2004, ks. myös Makadok 2003, Powell 1992.)
Organisaation kyvykkyys on paikannettavissa hyödyntämällä Bargaining Model neuvottelumallia (Hoopes ym. 2003, Tirole 1988). Sen (kuva 1) mukaan asiakas ja
tuotteen tai palvelun valmistava organisaatio hierovat kauppaa hinnasta (Price).
Tuotteella on arvoa (Value) asiakkaalle ja kustannuksia (Costs) organisaatiolle. Arvo (V)
on hinta (P), jonka asiakas on valmis maksamaan kilpailevien tuotteiden puuttuessa.
Mutta koska useimmiten toimialalla2 on kilpailevia tuotteita, tuotteen markkinahinta
1

Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan organisaation suhteellisen pysyviä, ei aina havaittavissa tai
kosketeltavissa eikä helposti ja yksiselitteisesti mitattavissa olevia tuotannontekijöitä. Aineellisella pääomalla
tarkoitetaan organisaation suhteellisen pysyviä, havaittavissa, kosketeltavissa ja mitattavissa olevia
tuotannontekijöitä. (Simons 2000.)
2
Hay ja Williamsonin (1991) mukaan toimiala voidaan määritellä niiden organisaatioiden ryhmittymäksi,
joiden tuotteet ja palvelut ovat keskenään korvattavissa tai vastaavat tiettyä asiakastarvetta. He kuitenkin
korostavat, että toimialojen rajat ovat hämärät ja ne muuttuvat usein ja nopeasti. (Vrt. myös Sampler 1998.)
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ASIAKKAAN KOKEMA ARVO (V)
V
Asiakkaan
saama
ekstra-arvo
(V-P)

HINTA (P)

Toimialan
kehitys
Kilpailtu
markkinahinta

Organisaation
saama tulos
(P-C)

KUSTANNUKSET (C)

Organisaation kyvykkyys lisätä
asiakkaan kokemaa arvoa (V)
ja/tai vähentää kustannuksia
(C) toimialan kehitysvauhtia
nopeammin:
Tuottavuus nousee

C

Kuva 1. Kyvykkyys ja tuottavuus sekä toimialan kehitys (Hoopes ym. 2003).

asettuu asiakkaan kokeman arvon ja organisaatiolle koituvien kustannusten väliin (V - C).
Asiakas saa ylimääräistä arvoa (surplus of value), mikäli hänen kokemansa arvo on
suurempi kuin hänen maksamansa hinta (V - P) ja organisaatio saa tulosta, kun sen saama
hinta ylittää kustannukset (P - C). Hoopesin ym. (2003) mukaan organisaation kyvykkyys
vaikuttaa siihen, kykeneekö se lisäämään asiakkaan kokemaa arvoa (V) ja vähentämään
organisaation kustannuksia (C). Mikäli organisaatio onnistuu tässä kilpailijoitaan
paremmin, on sen tuottavuus ja tulos muita parempi (marginaali V - C on kilpailijoita
suurempi). Tuottavuus on siis asiakkaille tuotetun arvon ja siitä syntyneiden kustannusten
erotus (Hoopes ym. 2003, 2000, Tirole 1988). Kyvykkyys näkyy tuottavuuden
parantumisena. Se mahdollistaa organisaation kilpailuedun vahvistamisen ja tuottavuuden
parantamisen lisäämällä entisestään asiakkaan kokemaa arvoa ja/ tai tuottamalla tuotetta
entistä kustannustehokkaammin. Organisaation tuloskehitys paranee ja sen markkinaarvo nousee. Mutta koska kilpailijatkin lisäävät tuotteidensa arvoa ja parantavat
kustannustehokkuuttaan, tulee organisaation lisätä kyvykkyyttään ja tuottavuuttaan
toimialan kehitystä nopeammin. Kyvykkyys parantaa tuottavuutta samalla toimialalla
olevia nopeammin on keskeisin pitkän aikavälin kilpailukyvyn mittari. (Drucker 1999,
Hoopes ym. 2003, Markides ja Williamson 1994, Roach 1996, Spender ja Grant 1996,
Stewart 2005, Teece ym. 1997, Ulrich ja Brockbank 2005, Ulrich ja Smallwood 2003a,
2003b, Zander ja Kogut 1995.)
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1.2 Tutkimuksen näkökulma
Arbnorin ja Bjerken (1997) mukaan tutkijan valitsema tutkimuksen metodologinen
lähestymistapa on sidoksissa hänen perusoletuksiinsa (ultimate presumptions)
todellisuudesta. Perusoletukset ohjaavat tutkimusongelman määrittämistä, tutkimuksen
rajausta ja rajoituksia, tutkimusmenetelmien valintaa ja tiedonluontiprosessia. Tutkijan
tulee olla tietoinen perusoletuksistaan. Arbnor ja Bjerke (1997) kuitenkin korostavat, että
perusoletukset ovat koeteltavissa vain reflektiivisesti. Ne voivat osoittautua riittäviksi,
tutkittavan ilmiön ymmärtämistä ja selittämistä avaaviksi tai uuden tiedon luomista ja
ymmärrystä rajoittaviksi. Tutkija voi tulla myös tulokseen, että hänen perusoletuksensa
tai koko tieteenalan aikaisemmat perusoletukset eivät selitä tai ole riittäviä selittämään
tutkittavaa ilmiötä.
Tutkimuksen perusoletusten tunnistamista auttaa tutkimuksen näkökulman
määrittäminen. Arbnor ja Bjerken (1997) mukaan näkökulma on silta perusoletusten ja
tutkimusmenetelmän välillä (kuva 2). Tekemällä tietoiset, tutkimuksen näkökulmaa
koskevat valinnat, mahdollistetaan johdonmukaiset tutkimusmenetelmää koskevat
valinnat ja varmistetaan tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti. Koska tutkijan
peruskoulutus on soveltavan psykologian tieteenala, ei tuotantotalous, johon tämä
väitöskirja tehdään, tieteenalan vaikutusten selvittäminen osana tutkimuksen näkökulmaa
ovat erityisen tärkeitä. Siksi tutkimuksen näkökulma kuvataan tässä erityisen tarkasti.

Tieteen
teoria

Perusoletukset

NÄKÖKULMA
Käsitys
todellisuudesta
Käsitys tieteestä
Tieteen ihanteet
Etiikka ja
estetiikka

Metodologia

Tutkimusmenetelmä

TOIMINTATAVAT
Tekniikat
Toimintatavat

Tutkimusilmiö

Kuva 2. Metodologinen lähestymistapa (Arbnor ja Bjerke 1997).

Arbnor ja Bjerke (1997) sisällyttävät näkökulmaan perusoletukset todellisuudesta,
tieteestä, tieteellisistä ihanteista sekä perusoletukset eettisistä ja esteettisistä käsityksistä
(kuva 2). Perusoletus todellisuudesta kuvaa tutkimuksen taustalla olevaa
todellisuuskuvaa. Se määrittää, mitä perusvalintoja tehdään tutkittavasta ilmiöstä, miten
tutkimusilmiö rajataan, mitä käsitteitä, viitekehyksiä ja niiden välisiä suhteita käytetään
kuvattaessa tutkimuskokonaisuutta ja mikä on tutkijan suhde tutkimusilmiöön. Käsitys
tieteestä perustuu usein koulutuksella saavutettuun tieteenalan käsitykseen tieteestä.
Tieteenala luo peruskäsitteet ja uskomukset tutkimuskohteesta ja tutkimuskohteen ja
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tutkijan välisestä suhteesta. Tutkimuksen tieteen ihanne kuvaa sitä, mitä tieteen ja
tutkimuksen avulla halutaan ja voidaan saavuttaa. Tutkimuksen etiikka ja estetiikka
ilmaisevat sen, mitä tutkija pitää moraalisesti hyväksyttävänä ja kauniina. (Arbnor ja
Bjerke 1997, ks. myös Gruber 1993.) Tieteen teoria tutkii perusoletusten, näkökulmien ja
tutkimusmenetelmien
kokonaisuuksia,
ja
metodologia
tutkimusmenetelmien,
tekniikoiden, toimintatapojen ja tutkittavan ilmiön muodostamia kokonaisuuksia.
Objektiivis-rationaalinen
Todellisuuden selittäminen

Subjektiivis-relativistinen
Todellisuuden ymmärtäminen

1

2

3

4

5

6

Perusoletus
todellisuudesta

Todellisuus
konkreettisena,
lainalaisena ja
tutkijasta
riippumattomana

Todellisuus
konkreettisena,
määriteltävissä
olevana
prosessina

Todellisuus
vuorovaikutteisena
informaatiokenttänä

Todellisuus
symbolisena
diskursiona

Todellisuuskuva
ihmisluonnosta

Ihminen stimuluksena;
vastaanottajana ja
reagoivana

Ihminen
sosiaalisena
olentona

Ihminen
informaation
muuntaja

Ihminen
ymmärretään
rooleista käsin ja
symbolien
käyttäjänä

Ihminen on
aktiivinen
merkityksien
luoja

Ihminen
omantunnon
omaavana,
tavoitteellisena
toimijana

Tieteen
ihanne

Uudelleenjäsentää
objektiivista
todellisuutta yleistettävyys

Selittää
kokonaisuuksia
, lainalaisuuksia
ja niiden
katkoksia

Uudelleenjäsentää
informaatiokontekstikokonaisuu
ksia

Sosiaalisten
vuorovaikutusten
ymmärtäminen

Ymmärtää
todellisuuden
rakenteellisia
yhteyksiä ja
merkityksiä

Luoda eideettisiä, ei
niinkään empiirisiä
näkemyksiä

Yleisiä metaforeja,
kuvia ja kuvauksia

Kone, matematiikka,
logiikka

Organismi;
luonnollinen
valinta

Kybernetiikka,
informaatioverkostot

Rooli-pelit,
teatteri, kulttuuri

Kieli, mallit,
merkitysten
verkostot

Tavoitehakuisuus,
ylivoimaisuus

Tutkimusmenetelmiä

Haastattelut,
operatiiviset
määritelmät ja
mittaukset

Historiallinen
analyysi

Kontekstuaalinen
analyysi

Symbolianalyysi

Hermeneuttinen
diagnoosi

Vapaa kuvittelu,
erilaisten, uutta
avaavien
näkökulmien
yhdistäminen

Durkheim

Edustajia
Nimiä
Comte

Churcman

Von Bertalanffy

Wiener

Parsons
Mead

Todellisuus
sosiaalisena
konstruktiona

Wright Mills
Schutz

Todellisuus ihmisen
tavoitteellisen
toiminnan
ilmenemismuotona

Heidegger
Husserl

Kuva 3. Perusoletuksia todellisuudesta ja tieteestä (Arbnor ja Bjerke 1997).

Arbnor ja Bjerke (1997) erottavat kuusi näkökulmakategoriaa (kuva 3). Ne eroavat sen
mukaan, millaiset ovat niiden taustalla olevat perusoletukset todellisuudesta,
ihmisluonnosta ja tieteen ihanteesta. Kategoriat eivät muodosta selkeitä, toisistaan
erillisiä luokkia, vaan ovat pikemminkin yhden ja saman jatkumon eri painotuksia.
Jatkumossa liu’utaan objektiivis-rationaalisesta todellisuuden selittämisestä (kategoria 1)
subjektiivis-relativistiseen todellisuuden ymmärtämiseen (kategoria 6). Vaikka kategoriat
eivät ole selkeitä, voidaan jäsennystä hyödyntää määriteltäessä tämän tutkimuksen
perusoletus todellisuudesta, tieteenala, tieteen ihanne sekä etiikka ja estetiikka.
Tutkimuksen perusoletus todellisuudesta. Tämä tutkimus tutkii organisaatiota
sosiaalisena konstruktiona (Arbnorin ja Bjerken kategoria 5). Konstruktiolla tarkoitetaan
inhimillisiä
ajatustai
toimintamalleja,
merkityskokonaisuuksia,
ongelmanratkaisumalleja, matemaattisia algoritmeja, kieltä, diagrammeja, olioita,
organisaatioita tai artefaktien, teknologioiden, tuotteiden suunnitelmia, jotka ovat ihmisen
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luomia, keksittyjä ja kehiteltyjä. Sosiaalisella viitataan siihen, että konstruktiot eivät ole
objektiivisessa todellisuudessa sinänsä, itsellisinä entiteetteinä, vaan ne ovat luonteeltaan
subjektiivisia; konstruktiot menettävät ohjaavan merkityksensä ja voimansa välittömästi,
kun organisaation jäsenet lopettavat niiden ylläpitämisen. Mutta vaikka ne ovat
subjektiivisia ja sosiaalisia luonteeltaan, niiden vaikutus todellisuuteen voi olla suuri.
Uusi, totutusta poikkeava konstruktio voi itsessään synnyttää uutta todellisuutta. (Arbnor
ja Bjerke 1997, Järvinen ja Järvinen 1993, Kasanen ym. 1991.)
Tutkimuksen tieteenala. Tieteenala määrittää tutkimusnäkökulmaa ja vaikuttaa
tutkimuksessa käytettäviin käsitteisiin. Tämä tutkimus tehdään tuotantotalouden
tieteenalaan. Tuotantotalouden valtakunnallinen tutkijakoulu (2006) on määritellyt, että
tuotantotalous ”on teollisia ja tietointensiivisiä yrityksiä tarkasteleva, soveltava tieteenala,
jossa yritysten ja niiden muodostamien verkostojen toimintaa tutkitaan
kokonaisvaltaisesti ja kokoavasti teknisenä, taloudellisena ja käyttäytymistieteellisenä
prosessina. …Tuotantotalous soveltavana tieteenä luo tietointensiivisten yritysten
tutkimisessa tarvittavat tarkastelukehikot, analysoi yritysten toimintaa omien ja muilta
aloilta saatujen teorioiden pohjalta...”. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kyvykkyyden
johtamista johtamisprosesseina ja analysoidaan kahta kyvykkyyden tarkastelukehikkoa johtamismallia. Tutkimus soveltuu siis tuotantotalouden tieteenalaan hyvin.
Tieteen ihanne. Tuotantotaloustieteen tavoitteena on kertoa ”…miten yritysten
päämäärät, tavoitteet ja tehtävät voitaisiin toteuttaa…”, ”tehostaa kansallisen
innovaatiojärjestelmän toimintaa talouden, yritystoiminnan ja työllisyyden hyväksi”. Sen
”…keskeisimpiä kriteerejä ovat tuottavuus, tehokkuus, kannattavuus, kilpailukyky sekä
laatu.” Tämä edellyttää ”…teknologian, talouden ja ihmisten vuorovaikutukseen
kytkeytyvien tekijöiden tasapainoista yhteispeliä. Tuotantotalouden alan tutkimukselle on
tyypillistä edistää innovaatiojärjestelmän eri osien välistä yhteistyötä ja luoda siten hyvät
edellytykset
teknologisille,
taloudellisille
ja
sosiaalisille
innovaatioille.”
(Tuotantotalouden valtakunnallinen tutkijakoulu 2006.) Koska tämän tutkimuksen
tavoitteena on rakentaa sellainen johtamismalli, jonka avulla voidaan parantaa
organisaation kilpailukykyä sekä varmistaa organisaatioiden strategisten tavoitteiden
toteutuminen, noudattaa tutkimus tuotantotalouden tieteen ihannetta.
Tutkimuksen etiikka ja estetiikka. Tutkimuksen etiikka ja estetiikka ilmaisevat sen,
mitä käytäntöjä tutkija pitää moraalisesti hyväksyttävinä ja kauniina. Tutkimuksen etiikka
perustuu hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamiseen. Se luo pohjan tutkimuksen
laadunvarmistukselle. (Arbnor ja Bjerke 1997, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.)
Suomen opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan hyvään
tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija 1) noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia
toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössään, 2)
soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankintatutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttaa tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa
avoimuutta, 3) kunnioittaa muiden tutkijoiden työtä ja antaa heidän saavutuksilleen arvon
ja merkityksen omassa tutkimuksessaan. Lisäksi hyvinä käytäntöinä ovat, että 4) tutkimus
on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten
edellyttämällä tavalla, että 5) tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus
tekijyydestä, omistajuus, vastuut ja velvollisuudet määritellään ennen tutkimuksen
aloittamista kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla, että 6) rahoituslähteet ja
tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan
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tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa ja että 7)
tutkimusta tehtäessä noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja
taloushallintoa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.) Tässä tutkimuksessa
noudatetaan oheisia, tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistamia käytäntöjä.
Estetiikalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että tutkimus toteutetaan
yksinkertaisesti, johdonmukaisesti ja selkeästi, hyvää suomen kieltä käyttäen ja
tutkimustulokset julkaistaan Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjassa, noudattaen
sen muodollisia ohjeita.
Tutkimuksen näkökulma. Yhteenvetona voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa
selvitetään kyvykkyyden johtamista johtamisprosessien ja -käytäntöjen muodostamana
johtamismallina. Tutkimus perustuu tuotantotalouden tieteenalaan ja sen tavoitteena on
rakentaa strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli, jonka avulla voidaan parantaa
organisaation kilpailukykyä sekä varmistaa organisaatioiden strategisten tavoitteiden
toteutuminen. Tutkimusprosessissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan
ohjeistamia hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

1.3 Tutkimuksen rajaus ja rajoitukset
Tutkimuksen näkökulma määrittää tutkimuksen rajat ja tutkimuksen rajaus johtaa
väistämättä tutkimuksen rajoituksiin (Arbnor ja Bjerke 1997). Rajattaessa kyvykkyyden
johtaminen johtamisprosesseiksi yksinkertaistetaan pakostakin todellisuutta ja pilkotaan
organisaatiokokonaisuutta. Seuraavaksi kuvataan tutkimuksen rajoja ja rajoituksia
kolmesta näkökulmasta: 1) tutkimuksen näkökulman, 2) organisaation johtamisen osaalueiden ja 3) tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan näkökulmista.
Tutkimuksen rajaus ja rajoitukset tutkimuksen näkökulmasta käsin. Tutkijan
peruskoulutuksen mukainen orientaatio organisaatioiden toimintaan on psykologian
tieteenalasta lähtevä, psyykkisiä ja organisaation dynaamisia ilmiöitä tutkiva.
Psykologiatieteen käsitys todellisuudesta korostaa todellisuuden subjektiivisuutta. Sen
mukaan ihminen ei toimi suhteessa objektiiviseen todellisuuteen, vaan suhteessa
subjektiiviseen mielikuvaansa objektiivisesta todellisuudesta. Todellisuutta ei pidetä
riippumattomana ja erillisenä, ihmisen ajattelun ja tietoisuuden ulkopuolella olevana
asiana. Todellisuus nähdään ja ymmärretään sellaisena kuin se havaitaan. (Hirschhorn
1988, Kofman ja Senge 1993, Lombardo 1987.)
Tämän tutkimuksen näkökulma rajaa tutkimuksen ulkopuolelle todellisuuden
tutkimisen mm. inhimillisenä, ihmisten tietoisuudessa olevana, psykodynaamisena
ilmiönä. Tutkimuksen rajaus on tietoista. Se perustuu kokemukseen siitä, että
psykologisten ilmiöiden ymmärtäminen organisaation kyvykkyyden johtamisessa on
tärkeätä, mutta se ei yksin riitä. Tässä tutkimuksessa, näkökulman mukaisesti,
kyvykkyyden johtaminen operationalisoidaan ja rajataan vain johtamismalliksi. Malli
kuvaa kyvykkyyden johtamisen prosesseja ja -käytäntöjä, rajaten tutkimuksen
ulkopuolelle organisaation ja ihmisen oppimisen, sosiaalisen yhteisön, sosialisaation,
ryhmäytymisen, ihmisen vastuullisen omatoimisuuden kasvamisen (empowerment),
motivaation ja sitoutumisen psykodynaamiset tekijät sekä työkykyyn ja työhyvinvointiin
liittyvät tekijät ja kaikkiin edellisiin sisältyvät vuorovaikutukselliset kanssakäymisen
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muodot. Näihin tekijöihin toki viitataan tutkimuksen eri vaiheissa, mutta ne eivät
sellaisinaan ole tutkimuksen kohteina.
Tutkimuksen rajaus ja rajoitukset organisaatioiden johtamisen osa-alueiden
näkökulmasta. Kyvykkyyden johtaminen viittaa koko organisaation toimintaan. Se
korostaa organisaatiotoiminnan kokonaisuuden ensisijaisuutta organisaatioiden osaalueiden ja -toimintojen johtamisen sijaan. Niitä ovat organisaatioiden toiminnot, kuten
tutkimus, tuotekehitys, markkinointi, logistiikka, tuotanto, talous, henkilöstö, tieto- ja
viestintäteknologia, tai erilaiset sidosryhmät, kuten omistajat, hallitus, asiakkuudet, tai
johtamisen osa-alueet, kuten strateginen, brandin, prosessien, laadun, henkilöstön,
osaamisen johtaminen jne. Kyvykkyys ei viittaa näiden osa-alueiden tehokkuuksien
summaan, vaan se on jotain, joka on kokonaisuudessa; jotain, joka viittaa vain
kokonaisuuteen ja on merkityksetön osatoimintojen termein. (Kofman ja Senge 1993,
Makadok 2003, Morgan 1997, Pasmore ja Sherwood 1978, Pedler ym. 1991.)
Tämän tutkimuksen lähtöajatuksena on se, että kyvykkyyden johtaminen ei ole
tutkittavissa perehtymällä vain organisaation toimintojen tai johtamisen osa-alueiden
kyvykkyyteen. Kyvykkyys ei perustu niiden tehokkuuteen, vaan niiden
integroitumiseen ja niitä yhdistäviin prosesseihin ja käytäntöihin. Tämän takia
tutkimuksen ulkopuolelle rajataan organisaation johtamisen osa-alueiden tutkiminen
erillisinä komponentteina. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tutkimuksen kohteina
eivät ole strateginen johtaminen, prosessien johtaminen, laatujohtaminen, osaamisen
johtaminen, henkilöstöjohtaminen jne. sinänsä, vaikka tunnustetaan, että nämä kaikki
osa-alueet ovat välttämättömiä tekijöitä organisaation kyvykkyyden johtamisessa.
Strategian toimeenpanoakin tutkitaan vain strategiakeskeisen organisaation johtamisen
näkökulmista ja jätetään tutkimuksen ulkopuolelle asiakkaiden, kilpailijoiden,
sidosryhmien ja omistajien näkökulmat. Tutkimuksen kohteena on näitä osa-alueita
kytkevät johtamisprosessit ja -käytännöt sekä se kokonaisuus, joka niistä muodostuu.
Tutkimuksen tiukka rajaus johtaa tutkimuksen rajoituksiin. Tutkimus jää väistämättä
yleiseksi johtamismallien kuvaukseksi, jota tulee tarkentaa useilla jatkotutkimuksilla.
Organisaation kyvykkyyden rakentumiseen vaikuttavat monenlaiset kehityspolut ja
vaikutussuhteet. Kyvykkyydet eivät rakennu vain näkyvien ja konkreettisten,
ilmaistavissa olevien johtamisprosessien ja -käytäntöjen seurauksina tai vain johtajien
toimesta. Kyvykkyyden kehittymisen operationalisointi johtamisprosesseiksi ja käytännöiksi sulkee tutkimuksen ulkopuolelle paljon näkymättömiä ja dynaamisia
vaikutussuhteita. Rajausta perustellaan sillä, että organisaatiot tarvitsevat
toimintamalleja ja -järjestelmiä, jotka toki kuvattuina näyttävät mekanistisilta,
mutta joita sovellettaessa tiedostetaan, että organisaatiot ovat dynaamisia ja eläviä
systeemejä, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen (Miller ja Rice 1975, Senge 1994).
Tutkimuksen rajaus ja rajoitukset tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan
näkökulmista. Tutkimus tähtää ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen ja mahdolliseen
tieteelliseen kontribuutioon, kun taas tuotekehitys tähtää siihen, että uusi ymmärrys
operationalisoituisi tuotteiksi ja palveluiksi ja edelleen liiketoiminnaksi. Tuotteiden ja
palveluiden tulee perustua vankkaan viitekehykseen, jotta ne synnyttäisivät kestävää
liiketoimintaa.
Tutkimus, tuotekehitys ja liiketoiminta etenevät vaiheittain (Cooper 2001). Vaikka
tutkimuksen arvo on arvioitavissa vasta sen tuotekehitykselle, asiakkaille ja
liiketoiminnalle tarjoaman kontribuution jälkeen, tämän tutkimuksen ulkopuolelle
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rajataan sekä tuotteiden ja palveluiden tuotekehitys että niiden muuntaminen
liiketoiminnaksi.
Tutkimuksen empirian tiukkaa rajausta pyritään välttämään. Johtamismallin toimivuus
on todennettavissa vain testaamalla sitä mahdollisimman erikokoisissa ja erilaisissa
organisaatioissa sekä kuulemalla erilaisten organisaatioiden johtajien kokemuksia siitä.
Tämän takia tutkimukseen haluttiin mukaan organisaatioita mahdollisimman eri
toimialoilta.

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Tutkimuksen näkökulma, erityisesti sen tieteenala, määrittää tutkimuksessa käytettävät
käsitteet. Tutkimuksen tulee liittyä tieteenalan tieteelliseen keskusteluun ja apuna tässä
ovat käsitteet. Tämä tutkimus tutkii kyvykkyyden johtamista. Tutkimus liittää
kyvykkyyden johtamisen organisaation valmiuteen toteuttaa strategia. Koska
tuotantotaloustieteen tavoitteena on kuvata, miten organisaation päämäärät, strategiset
tavoitteet ja tehtävät ovat toteutettavissa, tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata
kyvykkyyden johtamista organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi.
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat strategiakeskeinen organisaatio, kyvykkyys,
dynaamiset kyvykkyydet, kilpailukyky, organisaation strateginen valmius, henkilöstön
strateginen valmius, johtamismalli, johtamisprosessit ja johtamiskäytännöt. Koska
henkilöstön strategisen valmiuden vahvistuminen on tunnistettavissa inhimillisen
pääoman arvon nousuna ja organisaation strategisen valmiuden vahvistuminen
organisaatiopääoman arvon nousuna, esitetään seuraavassa tutkimuksen keskeisten
käsitteiden lisäksi myös em. käsitteiden määritelmät. Selvyyden vuoksi ohessa
määritellään myös johtamismallin, konstruktion ja johtamisjärjestelmän keskinäiset
yhteydet ja erot, osaaminen sekä määritellään tutkimuksen lähtökohtana oleva
kyvykkyyden johtamismalli (People Capability Maturity Model, P-CMM). Seuraavassa
tutkimuksen keskeiset käsitteet aakkosjärjestyksessä:
Henkilöstön strateginen valmius (Human Strategic Readiness)
Henkilöstön strateginen valmius kuvaa henkilöstön valmiusastetta tukea strategian
toimeenpanoa. Henkilöstöllä on strateginen valmius, kun sillä on strategian
toimeenpanon edellyttämät osaaminen ja työote. Henkilöstön strateginen valmius on
välttämätön, mutta ei riittävä edellytys organisaation strategian toimeenpanon
onnistumiselle. (Kaplan ja Norton 2004.)
Inhimillinen pääoma (Human Capital)
Inhimillinen pääoma kuvaa strategisten prosessien ja tehtäväperheiden käytettävissä
olevan osaamisen ja vaadittavan osaamisen välistä kuilua. Inhimillisen pääoman arvo
on sitä suurempi, mitä enemmän henkilöstöllä on strategian toimeenpanon
edellyttämää osaamista mitä sitoutuneempi, motivoituneempi ja innostuneempi
henkilöstö on toimimaan organisaation arvojen mukaisesti, toteuttamaan organisaation
tarkoitusta ja toimeenpanemaan organisaation strategian. Täten inhimillinen pääoma ei
viittaa henkilöstön määrään tai osaamiseen sinänsä, vaan niiden käytettävyyteen ja
valmiuteen organisaation strategian toteuttamiseksi. (Kaplan ja Norton 2004.)
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Johtamiskäytäntö (Practice)
Johtamiskäytännöt ovat johtamisprosessien aliprosesseja ja niiden soveltaminen
edistää
johtamisprosessin
tavoitteiden
saavuttamista.
Käytännöt
ovat
johtamisprosesseja konkreettisempia: ne tarjoavat menettelyohjeet ja työkalut, miten
tulee toimia, jotta johtamisprosessin tavoitteet toteutuvat. Käytäntöjen ymmärtäminen
johtamisprosessien aliprosesseina korostaa niiden merkitystä välttämättöminä
johtamismallin ja johtamisprosessien osina. (Curtis ym. 2002.)
Johtamiskäytäntö eroaa johtamistilanteesta. Johtamiskäytäntö on organisaation
vakiintunut toimintatapa. Johtamistilanne on käytännön soveltamistilanne.
Johtamistilanteet ovat muuttuneet vakiintuneiksi, organisatorisiksi käytännöiksi ja
johtamisjärjestelmän osaksi, kun käytäntöä sovelletaan organisaatiossa laajasti. (Curtis
ym. 2002.)
Johtamisjärjestelmä (Management System)
Johtamisjärjestelmä
on
johtamisprosessien,
-käytäntöjen,
-työkalujen,
toimintaperiaatteiden, -politiikkojen ja -mittareiden integroitu, toisiaan tukeva ja
organisaation vakiintunutta johtamista kuvaava kokonaisuus. Johtamisjärjestelmää
hyödynnetään
organisaatiotoiminnan
yhdensuuntaistamiseksi,
ohjaamiseksi,
mittaamiseksi, seuraamiseksi, kehittämiseksi ja arvioimiseksi. (Curtis ym. 2002.)
Johtamismalli on muuttunut organisaation johtamisjärjestelmäksi, kun organisaatio on
rakentanut ja vakiinnuttanut mallin mukaiset johtamisprosessit ja -käytännöt.
Johtamisjärjestelmä on johtamismallin käytännön sovellus.
Johtamismalli (Management Model)
Johtamismallilla tarkoitetaan johtamisen operationaalista ajatus- tai toimintamallia.
Johtamismalli tarjoaa ohjeistuksen (roadmap) organisaation johtamisjärjestelmän, prosessien ja -käytäntöjen rakentamiselle ja implementoinnille. (Curtis ym. 2002.)
Johtamismalli muuttuu organisaation johtamisjärjestelmäksi, kun organisaation
johtamisprosessit, -käytännöt, -työkalut, -toimintaperiaatteet, -politiikat ja -mittarit
ovat vakiintuneet tai rakennettu mallin ohjeistuksen mukaisesti.
Malli erotetaan viitekehys-käsitteestä. Viitekehyksellä tarkoitetaan teoreettista
kuvausta monimutkaisesta kokonaisuudesta tai prosessista (WorldNet 2006), kun taas
malli on viitekehystä operationaalisempi kuvaus monimutkaisesta kokonaisuudesta tai
prosessista.
Johtamisprosessi (Management Process)
Johtamisprosessi on johtamiskäytäntöjen ja -vastuiden kuvattu verkosto, josta
ilmenevät käytäntöjen keskinäiset riippuvuus- ja vaikutussuhteet sekä käytännöistä
vastaavat toimijat. Johtamisprosessia sovelletaan organisaatiossa laajasti ja yhteisesti,
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. (Curtis ym. 2002.)
Kilpailukyky (Competitive Advantage)
Kilpailukyky kuvaa organisaation asemaa markkinoilla; kykeneekö organisaatio
tuottamaan tuotteita ja palveluita ja myymään niitä markkinoilla hintaan, joka kattaa
niiden tuotantokustannukset, mukaan lukien tuotannossa tarvittavan pääoman tuoton.
Kilpailutekijät kuvaavat kilpailijoista erottautumisen tekijöitä. (Porter 1985.)
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Konstruktio (Construction)
Konstruktio on inhimillinen ajatus- tai toimintamalli, merkityskokonaisuus,
ongelmanratkaisumalli, matemaattinen algoritmi, kieli, diagrammi, olio, organisaatio,
artefakti, suunnitelma yms., joka ei ole olemassa objektiivisessa todellisuudessa, vaan
on ihmisen luoma, keksitty ja kehitelty. (Arbnor ja Bjerke 1997, Kasanen ym. 1991).
Tämän tutkimuksen konstruktiona on strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli.
Kyvykkyys (Capability)
Kyvykkyys on aineettomien ja aineellisten pääomien integroitumisprosessin tuloksena
syntynyt yhteenliittymä, ”integraatiokimppu”, joka on kietoutunut organisaation
infrastruktuuriin ja ilmenee organisaation toiminnassa vakiintuneina käytäntöinä.
Kyvykkyys kuvaa, mitä organisaatio osaa tehdä ja viittaa organisaation ominaisuuteen.
(Korhonen ja Niemelä 2005.)
Dynaamiset kyvykkyydet kuvaavat organisaation kykyä johtaa kyvykkyyksien
uusiutumista toimintaympäristön muuttuessa. Dynaamisten kyvykkyyksien merkitys
on suuri nopeasti muuttuvilla toimialoilla (Eisenhardt ja Martin 2000).
Organisaation strateginen valmius (Organizational Strategic Readiness)
Organisaation strateginen valmius kuvaa organisaation valmiusastetta toimeenpanna
strategia (Ansoff 1984, Kaplan ja Norton 2004, Ulrich ja Smallwood 2003a, 2003b).
Organisaatiolla on strateginen valmius, kun se kykenee integroimaan aineettomat ja
aineelliset pääomat toisiinsa ja strategian suuntaisiksi siten, että strategiset tavoitteet
on saavutettavissa niiden edellyttämällä tavalla ja vauhdilla.
Organisaatiopääoma (Organizational Capital)
Organisaatiopääoma kuvaa organisaation valmiutta integroida aineettomat ja
aineelliset pääomat sekä toisiinsa että strategian suuntaisiksi strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi (Kaplan ja Norton 2004). Organisaatiopääoman arvo on sitä suurempi,
mitä vaikuttavammat ovat organisaation strategian toimeenpanon johtamisprosessit ja
-käytännöt. Täten organisaatiopääoma ei viittaa olemassa olevaan organisaation
arvoon tai tuloksentekokykyyn, vaan kykyyn johtaa organisaation suorituskyvyn
parantumista
strategisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi
ja
tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien rakentamiseksi.
Osaaminen
Yksilön tietojen, taitojen ja prosessikykyjen kokonaisuus (Curtis ym. 2002).
P-CMM (People Capability Maturity Model)
P-CMM on johtamisprosessien ja -käytäntöjen johtamismalli, jonka avulla voidaan
vahvistaa organisaation kyvykkyyttä toimeenpanna strategia (Curtis ym. 1995a,
1995b, 2001, 2002, 2003a, 2003b).
Strategiakeskeinen organisaatio (Strategy-Focused Organization)
Strategiakeskeisen organisaation tunnuspiirteitä ovat kaikkien toimintaa ohjaava,
hyvin kuvattu, kommunikoitu, ymmärretty ja sisäistetty strategia, strategisten
päämäärien kanssa yhdensuuntainen organisaation infrastruktuuri ja toiminta,
toiminnan keskittyminen vain päämäärän saavuttamiseen sekä kilpailijoista erottuva,
poikkeuksellisella, organisatoriset rajat ylittävällä tavalla toimiva organisaatio (Kaplan
ja Norton 2001). Koska tämän tutkimuksen kohteena ei ole strateginen johtaminen
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sinänsä, vaan strategisen johtamisen perusoletukset organisaation ja ennen kaikkea
kyvykkyyden johtamisesta, tutkimuksessa käytetään käsitteitä strategiakeskeisen
organisaation johtaminen (strategy focused organization) strategisen johtamisen
(strategic management) sijaan.

1.5 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tarkoitus, näkökulma ja käsitteet auttavat tutkimusongelman ja
tutkimuskysymysten määrittämisessä. Ne ovat kiteytettävissä seuraavasti:
Tutkimusongelma, johon konstruktiolla haetaan ratkaisua:
Tavoitteena on luoda strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli, jonka avulla
voidaan parantaa organisaation kyvykkyyttä toimialan kehitysvauhtia nopeammin
sekä varmistaa organisaation strateginen valmius.
Tutkimuskysymykset:
1. Miten organisaatioissa johdetaan kyvykkyyttä organisaation strategisen valmiuden
varmistamiseksi?
2. Miten organisaatioissa tulee kehittää kyvykkyyden johtamista organisaation
strategisen valmiuden varmistamiseksi?
3. Minkälainen johtamismalli on toimiva arvioitaessa kyvykkyyden johtamista
organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi?
4. Mitkä johtamisprosessit ja -käytännöt vahvistavat organisaation kyvykkyyttä saman
toimialan muita toimijoita nopeammin sekä varmistavat organisaation strategisen
valmiuden?
5. Millä mittareilla voidaan mitata kyvykkyyden johtamista organisaation strategisen
valmiuden varmistamiseksi?
Tutkimuksen kieli. Tutkimuksen tarkoitus määrittää tutkimuksen kielen. Tämä tutkimus
on suomenkielinen. Kielen valinnan perusteluna ei ole se, että organisaation
kyvykkyyden johtamisen haasteet olisivat Suomessa tai suomalaisissa organisaatioissa
erityisiä. Tutkimuksessa pyritään löytämään organisaation kyvykkyyden johtamista
kuvaavat suomenkieliset käsitteet ja luoda malli, jota hyödynnetään aluksi suomen kieltä
puhuvien organisaatioiden kanssa.
Tutkimusongelman, tutkimuskysymysten, viitekehysten ja johtamismallien keskinäiset
yhteydet on kuvattu ohessa (kuva 4).
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Kuva 4. Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset, viitekehykset ja johtamismallit.

1.6 Tutkimusongelman merkityksen testaus
Tutkimusongelman merkitys on varmistettava (Lorange 2002, Lukka 2003), erityisesti
silloin, kun tutkimusidea on virinnyt tutkijaa henkilökohtaisesti askarruttavista asioista.
Tutkimusongelmalla voidaan ajatella olevan laajempaa merkitystä, jos sillä haetaan
ratkaisua ongelmiin, joiden kanssa useat käytännön toimijat kamppailevat. Jos
esimerkiksi liiketalouden alueella tutkimuksella haetaan ratkaisua ongelmaan, jonka
ratkaisemisen monet johtajat kokisivat auttavan heitä vastaamaan liiketoimintansa
haasteisiin, silloin tutkimusongelma on merkittävä. (Lorange 2002, Lukka 2003.)
Kysymykseksi nousee siis, pitävätkö organisaatioiden johtajat tämän tutkimuksen
tutkimusongelmaa merkittävä.
Tutkimusongelman laajempi merkitys selvitettiin haastattelemalla 27:n eri
organisaation johtajan halukkuutta sitoutua tutkimuksessa toteutettavaan kyvykkyyden
johtamismallin testaukseen. Tavoitteena oli saada mukaan 15 sekä toimialoiltaan,
tuloksiltaan että kooltaan mahdollisimman erilaista yritystä ja organisaatiota. Niiden
joukossa tuli olla sekä kansainvälisesti että pelkästään paikallisesti toimivia
organisaatioita. Tällä tavalla haluttiin varmistaa jo etukäteen tutkimuksen reliabiliteettia.
Haastattelujen tuloksena 27 organisaatiosta 19 (70 %) päätti osallistua tutkimukseen.
Haastatelluista 24 (89 %) eivät olleet tietoisia tutkimuksessa testattavasta
johtamismallista. Mallia ei ollut sovellettu Suomessa, mutta kahden yrityksen eri maissa
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toimivissa yksiköissä se oli käytössä. Organisaatioista, jotka kieltäytyivät osallistumisesta
(kahdeksan organisaatiota), kaksi oli periaatteessa kiinnostunut, mutta tiedusteluhetkellä
meneillään olleiden kehittämishankkeiden takia ne eivät halunneet lisäkuormitusta
organisaatiolle. Johtajat pyysivät, että asiaan palataan myöhemmin. Kuusi organisaatiota
ei pitänyt tutkimusongelmaa niin tärkeänä, että ne olisivat päättäneet sitoutua siihen.
Kieltäytymisen perusteena oli useimmiten kiire.
Tutkimukseen saatiin mukaan 19 organisaatiota 15 tavoitellun sijaan, mikä jo sinällään
on tulkittavissa johtajien kannanotoksi tutkimusongelman merkityksellisyyteen. Johtajat
lisäksi tiesivät osallistumisen edellyttävän taloudellisia ja aikainvestointeja, joten siihen
sitoutuminen kertoo tutkimusongelman merkityksellisyydestä heille ja heidän
organisaatioilleen (Curtis ym. 2002, Lukka 2003). Haastattelujen tulos kuvataan
tarkemmin liitteessä 1.
Tutkimusongelman laajempaa merkitystä varmistettiin myös tutkimalla asiaan liittyviä
julkaisuja ja raportteja ajankohtaisten keskusteluaiheiden löytämiseksi. Suomessa
tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on erittäin ajankohtaista (Alho ym. 2006,
Brunila ja Vihriälä 2004, Hautamäki ja Kuusi 2005, Hämäläinen 2006, Kauppa- ja
teollisuusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma vuosille 2005–2011 2005,
Lipponen ja Viitamo 2003, Rehn 2004, Paasivirta 2006, Sinko ym. 2005, Sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma 2005, Teollisuus ja työnantajat 2003,
Tsupari 2005, Työministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma 2006–2011 2006,
Valtiontalouden kehykset vuosille 2007–2011 2006, Wallin ja Toppila 2004, Yliherva
2006, Ylöstalo 2005). Raporttien linjausten ja johtopäätösten mukaan hyvä
tuottavuuskehitys on Suomen kilpailukyvyn, talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta
avainasemassa. Tällä hetkellä monien toimialojen tuottavuusaste on heikompaa kuin
keskimäärin Euroopassa (Sinko ym. 2005). Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjan
(11/2005) johtopäätöksissä sanotaankin: ”Mitään yhtä ja varsinkaan kaikille toimialoille
yhteistä ”jälkeenjääneisyyden” syytä ei löydy. Keskeiset, mitattavissa olevat perustekijät
ovat kunnossa. Jälkeenjääneisyyden syyt löytyvät siten pikemminkin siitä, miten
voimavaroja voidaan, osataan tai on kilpailun paineessa pakko käyttää hyväksi. ” (Sinko
ym. 2005.)
Johtamisen innovaatioilla tarkoitetaan uusien johtamiskäytäntöjen, prosessien tai
rakenteiden kehittämistä. Innovaatiot edustavat oleellista muutosta nykyisiin, yleisesti
sovellettaviin johtamiskäytäntöihin ja edistävät merkittävästi organisaation tavoitteiden
saavuttamista ja suorituskyvyn lisääntymistä (Birkinshaw ym. 2005, Hamel 2006, 2000).
Business Source Premier Database:ssa on vajaat 13 000 artikkelia teknologisista
innovaatioista, kun johtamisen innovaatioita käsitteleviä artikkeleita on vain reilut 100
(12.12.2005). Statan (1989) mukaan organisaatioiden kilpailukyvyn kehittymisen
suurimpina pullonkauloina eivät niinkään ole tuote- tai prosessi-innovaatioiden, vaan
johtamisinnovaatioiden puute. Yritykset ovat luoneet prosesseja, joilla ne rakentavat
tuoteinnovaatioita, mutta johtamiskäytäntöjen kehittämiseen ei investoida riittävästi. Se
osoittaa, että organisaatioiden kilpailukykyä parantavien johtamisen tutkimisella on
merkitystä.
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1.7 Tutkimuksen eteneminen ja rakenne
Tutkimus etenee tutkimusongelmista viitekehyksiin perehtymisen ja johtamismallien
testausten kautta tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin (kuva 5) eli sen rakenne noudattaa
tutkimuksen operationaalista kulkua.

Strategiakeskeisen organisaation
johtaminen ja organisaation
strateginen valmius

Kyvykkyys ja
kyvykkyyden
johtaminen

Tutkimustulokset
Tutkimuksen
kontribuutio

Johtamismalli

Käytännön
ongelma

Johtamismallin
testaus

Laajennettu
johtamismalli

Laajennetun
johtamismallin
testaus

LAAJENNETTU
JOHTAMISMALLI

Johtopäätökset

Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen

Käytännön
kokemukset
johtamismallien
toimivuuksista

Kuva 5. Tutkimuksen eteneminen ja rakenne.

Kuvassa on hyödynnetty Kasanen ym. (1991) esittämää konstruktiivisen tutkimuksen
etenemistä.
Väitöskirja alkaa johdannolla (luku 1.), tutkimuksen tarkoituksen kuvauksella (luku 1.1).
Ajatuksena on asemoida kyvykkyys strategisen johtamisen kenttään. Lisäksi johdannossa
määritellään tutkimuksen näkökulma (luku 1.2). Näkökulma auttaa rajaamaan
tutkimusongelman (luku 1.3) sekä määrittelemään tutkimuksen keskeiset käsitteet (luku
1.4). Tutkimuksen tarkoitus, näkökulma ja rajaus kiteytetään käsitteitä hyödyntäen
tutkimusongelmaksi ja tutkimuskysymyksiksi (luku 1.5). Tutkimusongelman laajempi
merkitys varmistetaan (luku 1.6).
Tutkimusongelma määrittää menetelmän. Luvussa 2.1 esitetään konstruktiivinen
tutkimusmenetelmä ja pohditaan konstruktiivista menetelmää tieteenfilosofisessa
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kentässä (luku 2.2). Näin varmistetaan tutkimuksen laatu. Menetelmä määrittää
tutkimuksen tarvittavat tekniikat ja operationaalisen kulun. Luvussa 2.3 esitetään tämän
tutkimuksen keskeiset tekniikat.
Tutkimuksen operationaalinen kulku esitetään luvussa 3. Siinä kuvataan, miten
tutkimus eteni, mitä tietoa ja aineistoa tutkimuksessa käytettiin, minkälaisia
organisaatioita ja kuinka monta henkilöä osallistui tutkimukseen ja kuvataan missä
vaiheessa ja miten sovellettiin erilaisia tutkimustekniikoita. Kuvaus painottuu
johtamismallien testauksen kuvauksiin, mutta se sijoitetaan ennen tutkimuksen
viitekehystä (lukua 4), koska luvussa kuvataan myös, miten viitekehykseen syventyminen
toteutetaan. Operationaalinen kulku myötäilee konstruktiivisen tutkimuksen vaiheita:
Tutkimusongelman laajemman merkityksen varmistaminen (1.6), viitekehyksiin
perehtyminen (3.1) sekä johtamismallien testaukset (luvut 3.2 ja 3.3). Kussakin vaiheessa
kuvataan käytetty tutkimusaineisto sekä tutkimuksessa mukana olevat organisaatiot.
Luvussa 4 syvennytään strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen viitekehykseen.
Tutkimuksen aihe ”Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen ja organisaation
strateginen valmius” jaetaan kolmeen käsitteelliseen kokonaisuuteen: strateginen
johtaminen (luku 4.1), kyvykkyys (luku 4.2) ja organisaation strateginen valmius (4.3).
Strategisen johtamisen tarkastelu lähtee strategisen johtamisen viitekehyksistä, mutta
kohteena ei ole strateginen johtaminen sellaisenaan, vaan strategisen johtamisen
perusoletukset organisaation johtamisesta. Luvun 4.1.1 tarkoituksena on perehtyä
strategiakeskeisen organisaation johtamisen kenttään, johon strategiakeskeinen
kyvykkyyden johtaminen asemoidaan. Luvussa luku 4.2 perehdytään mitä tarkoitetaan
kyvykkyydellä ja dynaamisilla kyvykkyyksillä. Tutkimuksen lähtökohtana on, että
kyvykkyyden johtamisen tulee vahvistaa organisaation strategista valmiutta.
Organisaation strateginen valmius kuvaa organisaation valmiutta johtaa strategian
toimeenpanoa. Luvussa 4.3 kuvataan, millä mittareilla organisaation strateginen valmius
ovat mitattavissa ja miten strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen istuu siihen. Luku
päätetään yhteenvetoon (luku 4.4), jossa esitetään strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamisen ydinperiaatteet – mitä ydinperiaatteita strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamisen ilmiö ajatellaan sisältävän. Testattavien johtamismallien tulee vastata riittävän
hyvin strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ilmiötä ja ilmiötä kuvaavia
ydinperiaatteita. Tämän takia ydinperiaatteet toimivat samalla testattavien
johtamismallien sisäisinä vaatimus- ja arviointikriteereinä. Johtamismalleja arvioidaan
suhteessa niihin.
Luvuissa 5 ja 6 kuvataan johtamismallien testausten toteutus: miten strategiakeskeistä
kyvykkyyden johtamista testattiin kahden johtamismallin avulla. Molemmissa luvuissa
on luvut johtamismallin kuvaus (5.1 ja 6.1), johtamismallin testaus (5.2 ja 6.2) ja
johtamismallin toimivuus (5.3 ja 6.3). Luvut etenevät kuitenkin siten, että ensin esitetään
kyvykkyyden johtamismalli ja luvussa 6 sen laajennus.
Luvussa 7 arvioidaan tutkimusta (luku 7.1); sitä, täyttääkö se konstruktiiviselle
tutkimukselle asetetut validiteetin (luku 7.1.1) ja reliabiliteetin (luku 7.1.2) vaatimukset.
Tutkimuksen
validiteettia
arvioidaan
sekä
tutkimuksen
toteutuksen
että
tutkimustuloksena saatujen johtamismallien pätevyyksien arvioinneilla. Lisäksi luvussa
arvioidaan tutkimuksen kontribuutioita (luku 7.2) sekä käytännön merkityksiä (luku 7.3).
Lisäksi luvussa pohditaan tutkimuksen rajoituksia ja esitetään ehdotuksia
jatkotutkimuksille (luku 7.4). Luvussa 8 kiteytetään tutkimuksen johtopäätökset.

2 Tutkimusmenetelmä
2.1 Konstruktiivisen tutkimuksen kuvaus
Tutkimuksen näkökulma ja tutkimusongelma määrittävät tutkimusmenetelmän, joka
puolestaan luo tutkimusprosessin periaatteet ja operationaalisen kulun. (Arbnor ja Bjerke
1997.) Tämän tutkimuksen menetelmäksi on valittu konstruktiivinen menetelmä
(Kasanen ym. 1991, 1993, Lukka 2003), koska se tarjoaa polun rakentaa konstruktio ja
mahdollisuuden tutkia konstruktion toimivuutta tiiviissä yhteistyössä käytännön
toimijoiden kanssa. Lisäksi menetelmän avulla on mahdollista yhdistää tieteellinen
tutkimus ja käytännön työ, koska molemmat etsivät konstruktion toimivuutta
käytännössä. Tämä luo edellytykset tutkimustulosten myöhemmälle hyödyntämiselle.
Konstruktiona on tässä tutkimuksessa strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli.
Konstruktiivisessa tutkimuksessa on keskeistä (Lukka 2003), että se
1. keskittyy todellisuuden paikannettavissa oleviin, rajattuihin ongelmiin, jotka nähdään
käytännössä tarpeellisiksi ratkaista.
2. tuottaa uuden konstruktion, jolla on tarkoitus ratkaista ongelma.
3. sisältää kehitetyn konstruktion implementointiyrityksen, jolla testataan sen
toimivuutta.
4. edellyttää tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä yhteistyötä, jossa odotetaan
tapahtuvan kokemuksellista oppimista.
5. on huolellisesti kytketty aikaisempaan teoriaan, ja kiinnittää erityistä huomiota
empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan, teoreettisen kontribuution
varmistamiseksi. (Lincoln ja Egon 2000, Lukka 2003.)
Konstruktiivinen tutkimusprosessi etenee seuraavasti (kuva 6): tutkimusongelman
laajemman merkityksen ja mahdollisuuksien varmistaminen, tutkittavaan aiheeseen
perehtyminen, konstruktion rakentaminen ja testaus sekä teoreettisen kontribuution ja
käytännön merkityksen tunnistaminen ja arviointi (Lukka 2003). Seuraavassa käydään
läpi tarkemmin nämä tutkimuksen vaiheet.
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Tutkimusongelman merkityksen varmistaminen

Tutkimustyön mahdollisuuksien selvittäminen

Tutkittavaan aiheeseen syvällinen perehtyminen

Konstruktion rakentaminen

Konstruktion testaus

Teoreettisen kontribuution tunnistaminen ja
arviointi
Testaustulosten ja käytännön merkityksen
arviointi

Kuva 6. Konstruktiotutkimuksen operationaalinen kulku (Lukka 2003).

Tutkimusongelman merkityksen varmistaminen. Konstruktiivinen tutkimus korostaa
käytännön
edustajien
ja
tutkijan
kahdensuuntaista
kumppanuutta,
jossa
tutkimusongelman ratkaiseminen on kaikille tärkeätä. Konstruktiivinen tutkimus
aloitetaan varmistamalla tutkimusongelman käytännön merkitys. Tutkimusongelma on
merkityksellinen, kun sillä haetaan ratkaisua ongelmiin, joiden parissa monet käytännön
toimijat kamppailevat. (Lukka 2003.)
Tutkimustyön mahdollisuuksien selvittäminen. Koska konstruktiivinen tutkimus
perustuu tiiviiseen yhteistyöhön käytännön toimijoiden kanssa, on välttämätöntä
varmistaa eri osapuolten sitoutuminen ja toimintamahdollisuudet. Sitoutuminen on
tiiviissä yhteydessä tutkimusongelman merkitykseen: kun käytännön toimijat pitävät
tutkimusongelman ratkaisemista tärkeänä, sitoutuminen tutkimuksen vaatimiin
ponnistuksiin on varmempaa (Lukka 2003). Esimerkiksi liiketalouden alueella
tutkimuksen toimintamahdollisuudet paranevat, kun yritykset päättävät tutkimukseen
osallistumisestaan
liiketoimintatarvelähtöisesti
ja
hahmottavat
mahdollisten
tutkimustulosten ja liiketoiminnan haasteiden saavuttamisen keskinäiset yhteydet.
Toimintamahdollisuudet varmistuvat, kun yritys resursoi ja allokoi panoksensa ja
määrittää henkilöidensä osallistumisen luonnollisen organisaation mukaisesti. (Curtis ym.
2002.) Toimintapuitteet määritetään yhteistyösopimuksessa (Lippitt ja Lippitt 1986).
Perehtyminen tutkittavaan aiheeseen. Perehtyminen tutkittavaan aiheeseen tarkoittaa
perehtymistä sekä kohdeorganisaatioihin että tutkimuksen taustateorioihin.
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Kohdeorganisaatioihin perehdytään selvittämällä niiden tavoitteet, organisaatio,
nykytilanne ja ongelmat. Perehtyminen toteutetaan tavanomaisin kenttätutkimusmetodein
(havainnointi, haastattelut ja kirjallisten aineistojen analysointi). Viitekehyksen
käsitteiden tulee olla tutkijalle ja käytännön toimijoille riittävän yhteisiä, koska vain
yhteiset käsitteet mahdollistavat yhteisymmärryksen ja yhteistyön (Arbnor ja Bjerke
1997, Lukka 2003, Wheatley 1992).
Konstruktion rakentaminen. Konstruktion rakentaminen on tutkimuksen kriittinen
vaihe; tutkimuksen tarkoituksenahan on tuottaa uusi, aikaisemmasta poikkeava
konstruktio. Konstruktion rakentamisessa korostuvat innovatiivisuus, kokemuksellinen
oppiminen, intuitiivisuus ja yhteistyö; luovat työmenetelmät ovat siis keskeisessä
asemassa. Innovatiivisen konstruktion rakentaminen on tutkijan ja käytännön toimijoiden
tiivistä yhteistyötä sekä kokemuksellista oppimista, jossa vuorottelevat syklisesti
tutkimuksen
kohteena
olevan
ilmiön
teoreettinen
käsitteellistäminen,
konstruktioversioiden rakentaminen, konstruktioiden testaus, tästä syntynyt kokemus
sekä kokemuksen teoreettinen uudelleenjäsentäminen ja ilmiön syvällinen
ymmärtäminen. Innovatiivinen konstruktio perustuu sekä käytännöstä nouseviin että
teoreettisiin syöttöihin ja rakentuu teoreettisen ja intuitiivisen, vuorovaikutuksessa
kehittyneen, ajattelun tuloksena. Konstruktion innovatiivisuus on kytköksissä tutkijan ja
muiden toimijoiden yhteistyön henkeen ja vuorovaikutuksen laatuun. Ajattelun
intuitiivisuus
ilmenee
konstruktion
vaiheittaisena,
harppauksenomaisenakin
kehittymisenä. Siksi ajattelun ja konstruktioversioiden rakentumisen systemaattinen ja
looginen raportointi on vaikeata. (Arbnor ja Bjerke 1997, Kasanen ym. 1991, Lukka
2003, Olkkonen 1993, Wheatley 1992.)
Konstruktion
testaus.
Konstruktion
testaus
perustuu
pragmatistiseen
totuuskäsitykseen. Konstruktiivinen tutkimus eroaakin tieteellisestä ongelmanratkaisusta,
jossa konstruktiot kehitetään testaamatta niiden empiiristä toimivuutta. Konstruktion
implementoinnissa testataan samalla koko tutkimusprosessin toimivuutta. Testauksen
onnistuminen onkin jo ensimmäinen viite koko tutkimuksen onnistumisesta. Testattaessa
konstruktiota tutkija liittyy erottamattomaksi osaksi tutkimuskontekstia. Tämän vuoksi
tämä konstruktiivisen tutkimuksen vaihe eroaa perinteisestä akateemisen tutkimuksen
puuttumattomuuden ja neutraaliuden periaatteesta. Tutkijan sitoutuneisuus, ammattitaito,
roolissa pysyminen sekä tietoisuuden aste oman toimintansa vaikutuksista ovat tärkeitä.
(Arbnor ja Bjerke 1997, Lippitt ja Lippitt 1986, Lukka 2003.)
Konstruktion testaustulosten ja käytännön merkityksen arviointi. Konstruktion
testauksen jälkeen tutkija analysoi testaustuloksia, pohtii testauksen onnistumista tai
epäonnistumista sekä niiden reunaehtoja. Jos konstruktio pääpiirteissään onnistui, tutkija
arvioi konstruktion käytännöllistä ja teoreettista merkitystä sekä konstruktion
soveltuvuutta ja yleistettävyyttä. Jos konstruktio ei toiminut, tulee tutkijan palata
näkökulmaansa,
teoreettisiin
viitekehyksiinsä,
käytännön
tarveanalyysiin,
tutkimusmenetelmäänsä ja konstruktion uudelleen kehittämiseen. (Arbnor ja Bjerke 1997,
Lukka 2003.)
Teoreettisen kontribuution tunnistaminen ja arviointi. Konstruktio on toimiva, mikäli
se vastaa riittävän hyvin todellisuudessa olevaa ilmiötä ja auttaa ymmärtämään sitä. Uusi,
ennestään kokeilematon konstruktio kuvaa tutkittavaa ilmiötä uudesta näkökulmasta ja
syventää siten tutkittavan ilmiön teoreettista ymmärtämistä. Sekä konstruktio että
teoreettinen viitekehys ovat saman, todellisuudessa olevan ilmiön kuvauksia, kuitenkin
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niin, että konstruktio on ilmiön mallintamista ja viitekehys sen käsitteellistämistä.
(Arbnor ja Bjerke 1997.) On pääteltävissä, että uudella, innovatiivisella konstruktiolla on
todennäköisesti teoreettista kontribuutiota. Akateemisessa tutkimuksessa se tulee osoittaa.
Konstruktion testauksessa saatujen tulosten ja jo olemassa olevaan teorian vertailulla
luodaan elävää dialogia teorian, konstruktion ja käytännön välille, jolloin tuloksena voi
syntyä uutta teoreettista tietoa. Teoreettinen kontribuutio voi olla aivan uuden teorian
kehittämistä, mutta myös vanhan teorian jalostamista tai sen testausta, tai vain vanhan
teorian havainnollistamista. Uuden konstruktion käsitteellistäminen on jo teoreettinen
kontribuutio, koska se tuo lisän olemassa olevaan teoriaan. Konstruktion toimivuus tai
toimimattomuus ei vaikuta sen teoreettisen kontribuution arvoon; jos konstruktio ei toimi
käytännössä, se kyseenalaistaa sen taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. (Lukka 2003.)

2.2 Konstruktiivinen tutkimus tieteenfilosofisessa kentässä
Konstruktiivinen tutkimus ei ole kansainvälisesti yleisesti käytetty menetelmä. Koska
konstruktiivinen tutkimus on menetelmänä vaikeasti asemoitavissa perinteiseen
tieteenfilosofiseen kenttään ja sen tieteellisyyden ehdot ovat epäselvät, on sen oikeutus
tutkimusmenetelmänä kiistanalainen. Tutkimuksen tieteellisyyden ehtoja ovat
objektiivisuus, yleistettävyys, julkisuus, kriittisyys ja itsensäkorjaavuus, autonomisuus ja
edistyvyys (Järvenpää ja Kosonen 1999, Kasanen ym. 1991, Lukka 2003). Missä määrin
konstruktiivinen tutkimus täyttää nämä ehdot?
Tieteen tekemisen objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuskohteen ilmiöt ja
lainalaisuudet ovat tutkijasta riippumattomia. Tieteellisen tiedon hankinnan on
tapahduttava hyväksytyn tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimusmenetelmät, tekniikat ja
toimintatavat on selostettava riittävän tarkasti ja niiden tulee olla päteviä, luotettavia ja
perusteltuja. Konstruktiivinen tutkimus vastaa objektiivisuuden haasteeseen siten, että se
etenee vaiheittain ja systemaattisesti. Tutkimusprosessi toteutetaan niin, että se on
tarkistettavissa. Tarkistettavuus liittyy konstruktiivisen tutkimuksen objektiivisuuden,
kriittisyyden ja itsensäkorjaavuuden ehtoihin. (Järvenpää ja Kosonen 1999, Kasanen ym.
1991.)
Myös yleistettävyys liittyy tutkimuksen objektiivisuusvaatimukseen. Tutkimustulosten
tulee olla yleistettävissä, tutkijasta ja tutkimuskontekstista riippumattomia ja niiden tulee
olla päteviä muissakin tilanteissa kuin vain tietyssä tutkimuskontekstissa.
Konstruktiivinen tutkimus on tyypillisesti case-tutkimusta, jolloin sen yleistettävyys
lähtee oletuksesta, että konstruktion ollessa toimiva yhdessä organisaatiossa se on sitä
todennäköisesti muissakin. Konstruktioiden yleistäminen ei tapahdu päättelyn avulla,
vaan se perustuu konstruktion käytön leviämiseen. Ajatuksena on, että toimiva
konstruktio yleistyy ja leviää markkinoilla.
Konstruktion yleistettävyys ei ole kuitenkaan yksiselitteistä puhuttaessa
organisaatioista. Konstruktion testauksen ja implementoinnin onnistumiseen vaikuttavat
hyvin monet, konstruktioon kuulumattomat tekijät, kuten esimerkiksi organisaation
kulttuuri, sisäiset valtapelit ja sosiaaliset tekijät (Morgan 1997). Ne vaikuttavat
organisaation toiminta-, oppimis- ja muutoskykyyn. Siksi konstruktion tekninen
onnistuminen ei takaa sen implementoinnin onnistumista. Ja toisinpäin, konstruktion
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toimivuus yhdessä organisaatiossa ei tarkoita yksiselitteisesti, että konstruktio on toimiva
– se saattaa kertoa vain, että konstruktio toimi siinä organisaatiossa. (Kasanen ym. 1991.)
Myös julkisuusehto voi nousta konstruktiivisen tutkimuksen ongelmaksi. Julkisuudella
tarkoitetaan tieteellisen ajattelun, perusteluiden ja tutkimustulosten julkistamista ja
avoimelle tiedeyhteisön kritiikille altistamista. Aina ei kuitenkaan haluta julkaista
tuloksia. Jos tutkimustuloksen merkitys on korkea, sen arvo liiketoiminnassa on suuri. Jos
uusi innovatiivinen konstruktio on synnyttänyt merkittävän kilpailuedun, se halutaan
säilyttää liikesalaisuutena kauan. Lisäksi rakennetun konstruktion implementoinnin
tulokset voivat olla organisaation johdon mielestä liian arkaluontoisia julkaistaviksi.
Tällaiset tilanteet voivat johtaa tutkijan, tutkimuksessa mukana olevien organisaatioiden
ja akateemisen yhteisön intressien yhteentörmäykseen. (Kasanen ym. 1991, Lukka 2003.)
Tutkimuksen autonomisuudella tarkoitetaan arvojen eliminointia tieteestä: tutkimus ei
voi olla tarkoitushakuista. Konstruktiivisen tutkimuksen johtotähtenä on kuitenkin juuri
tavoitella tiettyä lopputulosta ongelman ratkaisemiseksi. Se on päämäärähakuista ja
normatiivista luonteeltaan. Sen päämäärähakuisuus takaa sen edistyvyyden: menetelmällä
haetaan nimenomaan uutta innovatiivista ratkaisua käytännön ongelmaan.
Yhteenvetona voi sanoa Kasasen, Lukan ja Siitosen (1991) sanoin, että
”konstruktiivinen tutkimus on tutkimusote, jota leimaa käytännön ongelmanratkaisun
sitominen teoreettiseen kehykseen ja ratkaisun toimivuuden yleinen tarkastelu voi
onnistuessaan täyttää seuraavat tieteen yleiset tunnusmerkit: objektiivisuus, kriittisyys,
autonomisuus ja edistyvyys…Pragmatismin mukaisesti voimme pitää konstruktion
toimivuutta sen totuudellisuuden tunnusmerkkinä.” ( Kasanen ym. 1991.)

2.3 Tutkimustekniikat
Arbnorin ja Bjerken (1997) mukaan tutkimusmenetelmä operationaalistetaan
tekniikoiden avulla menetelmällisiksi toimintatavoiksi (methodical procedures and
methodics). Tutkimustekniikat (techniques) ovat heidän mukaansa tekniikoita, joilla
tutkimusprosessin osa-alue toteutetaan. Tekniikka muuttuu operationaaliseksi
toiminnaksi, kun on pohdittu milloin, missä, miten ja miksi tekniikkaa sovelletaan. Tässä
tutkimuksessa käytetään käsitteitä tutkimusmenetelmä, tutkimustekniikat ja tutkimuksen
operationaalinen kulku. Seuraavassa kuvataan tutkimuksen tekniikat eli organisaatioiden
toteuttama itsearviointi-, haastattelu- ja fokus-ryhmätekniikka. Luvussa tutkimuksen
operationaalinen kulku (luku 3) kuvataan, miten näitä tekniikoita sovellettiin.
Tekniikoita valittaessa arvioitiin niiden soveltuvuutta tutkimusongelman,
tutkimuskysymysten, ajankäytön sekä niiden edellyttämän osaamisen näkökulmasta
(taulukko 1).
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Taulukko 1. Eri tiedonhankintatekniikoiden vertailua (Buckner 1999).
Tekniikka

Edut

Haitat

Soveltuvuus

Mielipidekyselyt

Edullinen ja johdonmukainen

Perustuu tutkijan

Faktatiedon kerääminen

tapa isojen tietomäärien

viitekehykseen tutkittavasta suurelta populaatiolta (kun

keräämiseen ja

aineesta.

yhdistelemiseen.

kilta työntekijöiltä tai
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Tarjoaa määrällisen tiivis-

tietoa tarvitaan kaisuurelta asiakasryhmältä.

osaamista.

telmän aiheesta; tieto on

Arvioinnit
itsearvioinnit

yleistettävissä suurempaan

Ei saavuteta syvää

populaatioon.

ymmärrystä.

ja Tarjoaa johdonmukaisuutta

Saattaa rajoittaa

Tietojen kerääminen
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näkemysten rikkautta.

pienistä ja keskisuurista
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Ei yhtä ”tieteellinen” kuin

populaatioista.
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mielipidekyselyt; tulokset
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eivät yleistettävissä.

tojen käsittelemiseen, kun
kaikkia vastaajia ei voida
haastatella.

Fokus-ryhmä

Haastattelut

Sallii haastatteluihin nähden

Vaatii kokeneen ohjaajan.

Syvällisen tiedon kerää-

suuremman tietomäärän

Tuloksia ei voi ilmaista

minen tietystä aiheesta.

keräämisen lyhyemmässä

määrällisesti.

Uusien ideoiden tai ehdo-

ajassa.

Keskittyminen on

tusten testaaminen.

Ryhmän vuorovaikutus voi

vaikea ylläpitää.

Mielipidekyselyistä tai

stimuloida uusia näkemyk-

haastatteluista saatujen

siä.

olettamusten testaaminen.

Mahdollistaa tutkijoille

Tarvittavan ajan suhteen

Tiedonkeruu kokemuksista,

pääsyn subjektiiviseen

kallis.

uskomuksista ja

kokemukseen.

Tuloksia ei voi ilmaista

oletuksista, ei niinkään

Saattaa tuottaa näkemyksiä,

määrällisesti.

yksinkertaisista faktoista.

jotka jäisivät

Vaatii osaavia ja kokeneita

Tiedonkeruu suhteellisen

mielipidekyselyssä tai

haastattelijoita.

tuntemattomista alueista.

kyselykaavakkeessa

Tulokset eivät

huomioimatta.

yleistettävissä.

Joustava tapa kerätä tietoa;
sallii syvemmän tutkimisen.

Itsearviointi. Johtamismallin toimivuuden testaustekniikaksi valittiin organisaatioiden
toteuttama itsearviointi, tarkemmin ilmaistuna itsearvioinnilla toteutettavissa oleva
kehittämistarveanalyysi. Itsearvioinnilla toteutetun kehittämistarveanalyysin etuja ovat
seuraavat: se toimii hyvin lähtötilanteen arvioinnissa, se on edullinen ja nopeasti
toteutettavissa, ja sillä saadaan kerättyä tietoa johtamismallin toimivuudesta
johdonmukaisesti ja monilta erilaisilta organisaatioilta yhtä aikaa. Itsearvioinnissa
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verrataan omia johtamisprosesseja ja -käytäntöjä johtamismallin esittämiin prosesseihin
ja käytäntöihin. Curtisin ym. (2002) mukaan itsearviointina toteutettu
kehittämistarveanalyysi soveltuu johtamismallin testaukseen erityisen hyvin, koska se on
itsearvioinnin ja koulutuksellisen perehdytyksen välimuoto, sen ohjaaminen ei edellytä
syvää asiantuntijuutta eikä arvioinnin toteuttajien tarvitse ymmärtää johtamismallia
entuudestaan. (Buckner 1999, Curtis ym. 2002, Suominen ja Tuominen 2003.)
Haastattelu. Itsearviointia täydennettiin haastattelulla, jonka avulla kerättiin
itsearviointiin osallistuvien organisaatioiden edustajien kokemuksia ja palautteita
johtamismallin toimivuudesta. Haastattelu valittiin tutkimustekniikaksi, koska se tarjoaa
keinon ymmärtää organisaatioiden johtajien subjektiivista kokemusta. Lisäksi tekniikan
avulla on mahdollista saada selville sellaiset näkemykset, jotka jäisivät mielipidekyselyä
tai kyselylomakkeita käytettäessä huomioimatta. Haastattelussa ihmisillä on mahdollisuus
välittää kokemuksiaan ja ajatuksiaan vapaasti. Hirsijärven ja Hurmeen (2000) mukaan
haastattelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet: haastattelu on ennalta suunniteltua,
haastattelija on tutustunut aiheeseen sekä teoriassa että käytännössä, haastattelu on
haastattelijan alullepanemaa ja ohjaamaa, haastattelija joutuu motivoimaan
haastateltavaa, haastattelija tuntee roolinsa, mutta haastateltava oppii tuntemaan sen
haastattelun kuluessa ja haastateltavan on voitava luottaa siihen, että tietoja käsitellään
luottamuksellisesti. Kaikki haastattelussa esille tulleet asiat eivät ole merkityksellisiä.
(Buckner 1999, Hirsijärvi ja Hurme 2000, Syrjälä 1994.)
Fokus-ryhmä. Laajennettua johtamismallia testattiin fokus-ryhmässä. Fokus-ryhmä on
huolellisesti suunniteltu keskustelufoorumi, jolla tavoitellaan valitun kohderyhmän
näkökulmia mielenkiinnon kohteena olevasta, tarkoin rajatusta asiasta (Buckner 1999,
Edmunds 1999). Se on alun perin kehittynyt uusien tuoteideoiden testaustekniikaksi,
mutta sitä voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa, erityisesti konstruktiivisessa
tutkimuksessa. Aivan kuten organisaatiot käyttävät fokus-ryhmää asiakkaidensa
näkökulmien kuuntelemiseksi, konstruktiivinen tutkimus voi hyödyntää sitä kerätäkseen
käytännön toimijoiden kokemuksia konstruktion toimivuudesta. Tekniikka on edullinen ja
nopea ja sen avulla voi syntyä myös innovatiivisia, erilaisia mielipiteitä uudella tavalla
yhdistäviä näkökulmia.
Fokus-ryhmän ryhmäistunnon tavoitteena ei ole saavuttaa konsensusta, päättää
johtamismallin kehityssuunnista tai sen ominaisuuksista, vaan saada tuntumaa siihen,
millaisena ryhmä kokee johtamismallin ja miksi. Tavoitteena on kuulla ryhmän
kokemuksia ja oppia ryhmän jäseniltä.

3 Tutkimuksen operationaalinen kulku
3.1 Viitekehykseen perehtyminen
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamismalli mikä edellyttää strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ilmiön
syvällistä ymmärtämistä sekä huolellista perehtymistä ilmiötä kuvaavaan viitekehykseen
(Arbnor ja Bjerke 1997). Viitekehys auttaa käsitteellistämään ilmiötä ja tarjoaa käsitteet
johtamismallien arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Johtamismallin taustalla olevan
viitekehyksen rakentaminen on jo itsessään teoreettinen kontribuutio. (Lukka 2003.)
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamisen viitekehyksiä ovat strategisen
johtamisen, kyvykkyyden ja strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen viitekehykset.
Mikään niistä ei ole yhtenäinen eikä selkeä, minkä vuoksi on ollut tärkeätä määritellä
viitekehysten ydinperiaatteita. Hutchinsonin (1988) mukaan ydinperiaatteet ilmentävät
viitekehyksessä olevia perusoletuksia tai laadullisia lainalaisuuksia. Niiden avulla
voidaan paremmin ymmärtää todellisuutta. Ydinperiaatteita määrittävät seuraavat kolme
piirrettä: ne esiintyvät usein; ne nivovat yhteen ja yhdistävät toisiinsa erilaisia ja erillisiä
ilmiöitä ja ne selittävät paljon ilmiöitä ja niiden muunnelmia. Ydinperiaatteet
muodostavat viitekehyksen perustan. Tällöin syntynyt viitekehys on rakenteeltaan
pikemminkin molekylaarinen kuin kausaalinen tai lineaarinen. (Hutchinson 1988.)
Rakennettavan johtamismallin tulee vastata strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamisen viitekehyksen ydinperiaatteita, jotta voidaan loogisesti päätellä, että
johtamismalli toimii todellisuudessa ja vastaa strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamisen ilmiötä. Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteet ovat näin
ollen johtamismallin toimivuuden sisäiset vaatimuskriteerit. Ne määritellään
viitekehykseen perehtymisen tuloksena.
Johtamismallia arvioidaan strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamista kuvaavien
ydinperiaatteiden muodostamassa kontekstissa: missä suhteessa johtamismalli on
ydinperiaatteiden mukainen ja miten ydinperiaatteet laajentavat johtamismallia. Analyysi
auttaa johtamismallin edelleen kehittämisessä. Näin toimien luotiin elävää dialogia
teorian ja käytännön välille.
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3.2 Johtamismallin testaus
Konstruktiivisen tutkimuksen mukaan konstruktion tulee olla käytännössä toimiva.
Pelkkä toimivuus ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa riitä. Johtamismallia tulee punnita
myös organisaatioille syntyvän arvon ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien
johtamisen näkökulmista. Siksi tässä tutkimuksessa konstruktion toimivuudelle on
määritelty tarkemmat toimivuuden kriteerit, joita vasten johtamismalleja testataan.
Johtamismalli on toimiva, kun se täyttää seuraavat kriteerit:
1. Johtamismalli on mitattavissa ja kuvaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.
2. Johtamismalli perustuu kansainvälisen tason käytäntöihin.
3. Johtamismalli avautuu organisaation johtajille: he ymmärtävät yksiselitteisesti
johtamismallin toimeenpanon vaikutuksen organisaation kyvykkyyden kehittymiseen ja
strategian toimeenpanoon.
4. Organisaation johtajat pitävät johtamismallia käytännöllisenä ja riittävän
yksinkertaisena.
Johtamismallin sisäiset vaatimuskriteerit määritellään viitekehykseen perehtymisen
tuloksena. Ne on kiteytetty luvussa 4.4 Yhteenveto: Strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamisen ydinperiaatteet.
Sekä johtamismallin että siitä laajennetun johtamismallin testauksiin osallistui eri
tilaisuuksiin eri rooleissa 288 ihmistä ja tilaisuuksia oli yhteensä 66 (taulukko 2).
Arviointiin ja palautekeskusteluihin osallistui osittain samoja henkilöitä. Taulukosta 2 on
nähtävissä keskeiset testausvaiheet, tilaisuuksien määrät sekä osallistuneiden henkilöiden
roolit ja määrät.
Taulukko 2. Johtamismallien testausten vaiheet sekä osallistuneiden henkilöiden roolit ja
määrät.
Testausvaihe

Tilaisuuksien

Organisaatioiden

Tutkimusapulaisia /

Yhteensä

lukumäärät

edustajia

Tutkija (T)

henkilöitä eri

6

-

60

60

Pilotointi

1

23

T+3

27

Informaatiotilaisuus

1

21

37

58

Arviointitilaisuudet

19

117

60

177

Tutkimusapulaisten

19

-

60

60

19

111

-

111

1

9

T

10

rooleissa
Perehtyminen
Tutkimusapulaisten
valmistautuminen

raportointi
Palautekeskustelut
organisaatioissa
Fokusryhmä-istunto

Taulukossa 3 on kuvattu yhteenvedonomaisesti testausvaiheissa käytetty aineisto
(taulukko 3).
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Taulukko 3. Johtamismallien testausten vaiheet ja niissä käytetty aineisto.
Testausvaihe

Testausvaiheessa käytetty aineisto

Yhteydenotto

Esitysmateriaali P-CMM johtamismallista

organisaatioihin

Artikkeli ”Enemmän vähemmällä – organisaation kyvykkyyden kehittäminen”
Yhteistyösopimus

Perehtyminen ja

SEI-institute aineisto, USA

tutkimusapulaisten

P-CMM –johtamismallia koskeva kirja (Curtis ym. 2002)

valmistautuminen

Arviointikriteeristö
Arvioinnissa käytetty pisteytys
Keskeisten käsitteiden kuvaukset
Arviointiprosessin kuvaus ja vastuiden määritys
Tutkimusapulaisten laatimat P-CMM:n mukaiset, hyvien käytäntöjen kuvaukset

Pilotointi

Alustus organisaation kyvykkyydestä
Arviointikriteeristö
Keskeisten käsitteiden kuvaukset
Arvioinnin kommentointilaput (vihreät, punaiset, keltaiset kortit)
Videonauhat
Data-aineiston keräämiseen tarkoitettu Excel-taulukko

Informaatiotilaisuus

Luentomateriaali P-CMM johtamismallista
Artikkeli ”Enemmän vähemmällä – organisaation kyvykkyyden kehittäminen”
Yksittäisten organisaatioiden esittelymateriaali

Arviointitilaisuudet

Arviointiprosessi
Arviointikriteeristö
Keskeisten käsitteiden kuvaukset
Arviointipisteytys
Data-aineiston keräämiseen tarkoitettu Excel-taulukko

Tutkimusapulaisten

Tutkimusapulaisten laatimat raportit arviointitilaisuuksista.

raportointi
Palautekeskustelut

Organisaatiokohtaiset arviointiraportit kypsyystasoittain ja prosesseittain

organisaatioissa

Organisaatiokohtaiset kehittämissuunnitelmat ja suositukset kehittämisinvestoinneista
Yhteenveto kaikkien organisaatioiden arviointituloksista
Arviointidata
Palautekeskustelunauhat

Fokusryhmä-istunto

Laajennetun johtamismallin kuvausmateriaali
Fokus-ryhmän kysymykset paperilla
Videonauhat

Seuraavassa kuvataan testauksen eteneminen ja siinä käytetty aineisto tarkemmin.
Laajennetun johtamismallin testaus kuvataan tarkemmin luvussa 3.3.
Toimivuuden testaus alkoi johtamismalliin perehtymisellä. Siitä rakennettiin
arviointikriteeristö ja laadittiin arvioinnissa käytettävä pisteytys. Sen jälkeen kuvattiin
mallin keskeiset käsitteet ja hyvät käytännöt ja laadittiin mallia kuvaava taustamateriaali.
Arviointiprosessi ja -vastuut sekä arviointitilaisuuden kulku ja vastuut määriteltiin ja
pilotoitiin. Tämän jälkeen laadittiin data-aineiston keräämiseen tarkoitettu Exceltaulukko. Arviointiin osallistuvat organisaatiot valittiin ja valituille organisaatioille
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järjestettiin tiedotustilaisuus. Lisäksi organisaatioiden kanssa suunniteltiin itsearviointiin
osallistuvat henkilöt. Arviointitilaisuuksista laadittiin raportit ja organisaatioille annettiin
arviointitulosraportit. Organisaatioiden johtajien kanssa käytiin palautekeskustelu, jossa
saatiin heidän palautteensa johtamismallin toimivuudesta. Seuraavassa kuvataan
tarkemmin johtamismallin testauksen operationaalinen kulku, mukana olevat
organisaatiot ja siinä käytetty aineisto.
Perehtyminen. Tietoisuutta kyvykkyyden johtamismallista (P-CMM) syvennettiin
perehtymällä alan kirjallisuuteen ja vierailemalla yhden mallin arkkitehdeista, Sally
Millerin (ks. Curtis, Hefley ja Miller), luona USA:ssa ja osallistumalla johtamismallin
perusteita käsittelevään, SEI-Instituutin järjestämään koulutukseen USA:ssa. Tämän
pohjalta rakennettiin kyvykkyyden johtamisen itsearviointikriteeristö, pisteytystaulukko
ja keskeisten käsitteiden kuvaukset.
Arviointikriteeristö.
Johtamismalli
muokattiin
kyvykkyyden
johtamisen
arviointikriteeristöksi. Se sisältää P-CMM:n 22 johtamisprosessia, niiden tarkoitukset,
tavoitteet ja käytännöt (498 kpl), arvioinnissa käytettävän pisteytyksen sekä keskeisten
käsitteiden kuvaukset. Lisäksi arviointikriteeristöön sisällytettiin organisaation
taustatietoja ja arviointitilaisuuteen osallistuvien asemaa kuvaavat kohdat. Arviointikriteeristön muokkaus toteutettiin siten, että johtamisprosessit, tarkoitukset, tavoitteet ja
käytännöt käännettiin suomen kielelle, tavoitteena löytää suomenkieliset ja suomalaista
johtamista vastaavat käsitteet. Lisäksi sitä muokattiin vastaamaan mahdollisimman hyvin
strategiakeskeisen organisaation vaatimuksia. Arviointikriteeristön kieliasun tarkasti
suomen kielen asiantuntija. Arviointikriteeristö pilotoitiin yhdessä organisaatiossa
(organisaatio 7, taulukko 5). Pilotoinnin tarkoituksena oli saada tuntumaa arviointikriteeristön toimivuuteen ja arviointitilaisuuden kulkuun. Pilotointi videonauhoitettiin;
videonauha on tutkijan hallussa.
Arvioinnissa käytetty pisteytys. Kansainvälisesti käytetyssä P-CMM-johtamismallissa
on on/ off -arviointiskaala: organisaatiossa joko on hyvä käytäntö ja se on laajasti
organisaatiossa käytössä tai sitä ei ole. Perusteluna on, että vain hyvä ja laajasti käytössä
oleva käytäntö rakentaa kyvykkyyttä; keskustelut, suunnitelmat tai pienet kokeilut eivät
sitä rakenna. Tässä tutkimuksessa otettiin käyttöön laajempi pisteytysskaala, koska
tutkimuksessa haluttiin tutkia johtamiskäytäntöjen vähäistäkin ilmenemistä. Laajempi
pisteytys auttaa tunnistamaan myös organisaatioissa orastamassa olevat käytännöt.
Valitun pisteytyksen ajateltiin myös helpottavan kehittämissuunnitelmien laadintaa. On
huomattavasti nopeampaa kehittää käytäntöjä, joita organisaatiossa on jo kokeiltu ja
joista on kokemuksia kuin aloittaa kehitystyö aivan alusta.
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Taulukko 4. Arvioinnissa käytetty pisteytys.
Pisteet Menettely
5

Hyvä menettely on organisaatiossa laajasti (75 %) käytössä.

4

Menettelyä on kokeiltu jossain muodossa ja siitä on saatu kokemuksia.

3

Organisaatiossa on dokumentoitu suunnitelma.
Menettely on suunnittelutasolla.
Organisaatiossa on tehty päätös menettelyn käyttöönotosta.

2

Ideointitasolla.

0

Asia tuntematon.

Menettelystä on organisaatiossa vahvasti keskusteltu, mutta siitä ei vielä ole tehty päätöstä.
Yrityksessä saattaa olla henkilöitä, joille asia on tuttu tai jotka soveltavat menettelyä, mutta siitä ei ole
yrityksessä varsinaisesti keskusteltu ja sovittu.

Pisteytyksen (taulukko 4) mukaan pisteitä sai nolla (0), jos arviointikriteeristössä esitetty
käytäntö oli organisaatiossa tuntematon tai siitä ei ollut varsinaisesti keskusteltu ja
sovittu. Käytäntö rakentaa kyvykkyyttä vain, jos se on yhteinen; yksittäisten esimiesten
soveltamat hyvätkin käytännöt eivät vahvista organisaatiokokonaisuuden integroitumista.
Pisteytyksen mukaan käytännölle annetaan pisteitä kaksi (2), jos käytäntö on
organisaatiossa ideointitasolla; käytännöstä on vahvasti keskusteltu, mutta siitä ei vielä
ole tehty päätöstä. Ajatuksena on, että käytäntö, jonka merkitys on jo siinä määrin
tiedostettu, että siitä on jo vahvasti keskusteltu, on huomionarvoinen laadittaessa
organisaatiolle kehittämissuunnitelma. Se implikoi sitä, että organisaatiossa on jo valmius
toimeenpanna käytäntö. Sana vahvasti liitettiin kuvaukseen, koska tällä haluttiin tehdä
ero organisaatioissa käytäviin pitäisi-keskusteluihin. Organisaatiossa voidaan käydä
vuosikausia keskusteluja siitä, mitä pitäisi tehdä siirtymättä koskaan puheista
suunnitelmallisten, vakiintuneiden käytäntöjen tasolle. Pitäisi-keskustelun pisteytyksen
tulisi olla jopa negatiivinen, koska jatkuessaan se nakertaa organisaation kyvykkyyttä.
Pisteytysskaalasta puuttuu piste yksi (1), mikä johtuu siitä, että tuntemattoman käytännön
(0 pistettä) tunnistaminen ja merkityksen oivaltaminen niin, että sen käyttöönottamisesta
jo vahvasti keskustellaan (2 pistettä), vaatii pitkän tien kulkemista.
Pisteytyksen mukaan käytännölle annetaan pisteitä kolme (3), jos organisaatiossa on
dokumentoitu suunnitelma tai käytäntö on suunnittelutasolla siten, että sen käyttöönotosta
on tehty päätös, neljä (4) pistettä annetaan, jos käytäntöä on kokeiltu jossain muodossa ja
siitä on saatu kokemuksia ja viisi (5) pistettä, jos hyvä käytäntö on niin laajasti käytössä,
että jopa 75 % organisaation esimiehistä toimii sen mukaisesti. Tällöin vasta voidaan
sanoa, että käytäntö on vakiintunut organisatoriseksi käytännöksi ja että se rakentaa
organisaation kyvykkyyttä.
Keskeisten käsitteiden kuvaukset. Arviointikriteeristön loppuun liitettiin siinä
käytettävien keskeisten käsitteiden kuvaukset. Arviointikriteeristöstä valittiin käsitteet,
joiden yhteisen määrittelemisen ajateltiin arvioinnin luetettavuuden kannalta olevan
tärkeätä (käytäntö, menetelmä, organisaatio, yksikkö, mittarit, prosessi jne.) tai joiden
yhteisymmärrys on arvioinnin luotettavuuden lisäämiseksi tärkeätä (arvot,
prosessinomistaja, tulostavoite, toimintaperiaate, työryhmä jne.) tai jotka saattoivat olla
tuntemattomia käsitteitä (mentorointi, prosessialue, prosessikuvaus, resursointi,
strateginen henkilöstösuunnitelma, ydinkompetenssi jne.) Käsitteiden kuvauksissa
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hyödynnettiin etupäässä P-CMM:n käsitteiden kuvauksia, mutta esim. ydinkompetenssi käsite on määritelty laajemmin. Tässä tutkimuksessa käytettyjen keskeisten käsitteiden
määritelmät poikkeavat jonkin verran arviointikriteeristön käsitemääritelmistä, koska
johtamismallin testauksen jälkeen tapahtunut huolellinen viitekehykseen perehtyminen
syvensi tutkijan ymmärrystä kyvykkyys-ilmiöstä.
Arviointiprosessi ja -vastuut. Arviointiprosessi toteutettiin yhteistyössä Oulun
yliopiston tuotantotalouden osaston kanssa. Prosessin vaiheet ja vastuut ovat kuvassa 7.
Opiskelijat toimivat tutkimusapulaisina. Heitä oli yhteensä 60 tutkimusapulaista. Heidän
tehtävänä oli toimia avustajina itsearvioinneissa. Tutkimusapulaisten jakaantuminen eri
organisaatioihin on kuvattu taulukossa 5. Tutkimusapulaiset perehdytettiin yhteistyössä
yliopiston kanssa itsearviointikriteeristöön ja johtamismalliin luennoin (30 t) ja
harjoitustöin (60 t). Luennot koskivat yleisemmin johtamista ja erityisesti johtamismallia.
Harjoitustyö koostui itsearviointiin valmistautumisesta siten, että niissä laadittiin
seikkaperäiset, mallin mukaiset hyvien käytäntöjen kuvaukset itsearvioinnista ja
arviointiraportin kirjoittamisesta. Kurssi-ilmoituksessa painotettiin, että kurssiin kuuluu
vaativa työ, joten kaikkien kurssille osallistuvien oli oltava pakollisiksi merkityillä
luentokerroilla mukana.

Tutkimusapulaiset
Tutkija

Tammi

Helmi

Maalis

Arviointikriteeristön
laatiminen

Huhti

Touko

Syys

Loka

Marras

Valmistelutyöt

Kypsien käytäntöjen

kuvaukset
Tutkijan
yhteenveto

Pilotointi

Palaute keskustelut
asiakas organisaatioiden
kanssa

Informaatiotilaisuus

Arviointi
Tutkimusapulaisten
raportointi

Kuva 7. Itsearvioinnin vaiheet sekä tutkimusapulaisten ja tutkijan työnjako.

Arviointitilaisuuden kulku ja -vastuut. Arviointitilaisuus mallinnettiin prosessiksi (kuva
8), joka jakaantui kolmeen vaiheeseen: arviointitilaisuuden valmisteluun, aamupäivän
kestävään arvioinnin opettelemiseen, jossa käytiin ohjatusti läpi johtamismallin
kypsyystason 2 mukaiset käytännöt, sekä iltapäivän kestävään muiden kypsyystasojen
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käytäntöjen arviointiin jakaantuneina neljään pienryhmään. Valmistelu koostui
organisaation johtoryhmän päätöksestä osallistua arviointiin, toteutuksen suunnittelusta ja
arvioinnissa hyödynnettävän tietojärjestelmän rakentamisesta. Valmisteluvaihetta
edelsivät kuvaukset organisaation kyvykkyydestä ja johtamismallista sekä
taustamateriaaliin tutustuminen.

Kuva 8. Arviointitilaisuuden prosessimalli.

Arviointitilaisuuden pilotointi. Mallinnettu arviointitilaisuus pilotoitiin organisaatiossa 7
(taulukko 5), josta oli mukana 23 esimiestä tai asiantuntijaa. Pilotointitilaisuuden
ohjasivat tutkimuksen tekijä, tutkimusapulaisia ohjaavat professori Pekka Kess ja
yliassistentti Vesa Pikka sekä kouluttaja Kati Kallio. Tutkimuksen tekijä
arviointitilaisuuden johtajana motivoi arvioijia. Sitä seurasi professorin lyhyt alustus
arvioinnin merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä ja yliassistentin alustus
pisteytyksestä. Sen jälkeen käytiin kypsyystason kaksi (2) käytännöt läpi siten, että
käytäntö luettiin ja sen merkitys kuvattiin. Kaikilla oli myös käytettävissään
arviointikriteeristö paperille tulostettuna. Ryhmä keskusteli käytännöstä ja antoi sille
organisaationsa toiminnan mukaisen pisteen. Käytännölle annettavien pisteiden tuli olla
ryhmän yhteisymmärryksen tulos. Pilotointiryhmä oli suuri, joten se suunniteltiin
jaettavaksi arvioijiin ja kommentaattoreihin (kuva 9). Ryhmät vuorottelivat.
Kommentaattorit kommentoivat arviointia erivärisin kortein. He näyttivät joko vihreätä
korttia (= samaa mieltä arvioijien antamasta pistemäärästä), punaista korttia (= arvioijien
antama pistemäärä heidän mielestään liian korkea) tai keltaista korttia (= arvioijien
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antama pistemäärä liian alhainen). Ajatuksena oli, että näin toimien ryhmä myös
”kalibroi” pisteskaalaansa. Päivän rakenne ja roolit ovat kuvassa 9.

KAHVI
KAMERAMIES

Avaus ja alkuorientaatio
Arvioinnin
ohjaajat

ARVIOINTISESSIO I

Arvioijat
Arvioinnin
kommentaattorit

ARVIOINTISESSIO II

Yhteenveto

Kuva 9. Pilotointipäivän rakenne.

Pilotointitilaisuus ei edennyt mallinnetun prosessin eikä suunnitellun päivän rakenteen
mukaisesti. Suunnitelmana oli, että arviointipäivän iltapäivä olisi toteutettu neljässä, eri
huoneissa olevissa ryhmissä, mutta ryhmä halusi jatkaa arviointia yhdessä. Syynä
muutokseen oli se, että ryhmä koki päivän rakenteen – arvioijat ja kommentaattorit,
eriväriset laput, tilaisuuden videoinnin – hauskana. He kommentoivat humoristisesti
toistensa arvioita. Lisäksi aamupäivän aikana ilmeni, miten eri tavoilla eri puolilla
organisaatiota käytäntöjä sovellettiin. Tämän takia iltapäivälläkin toimittiin
suunnitelmasta poiketen yhdessä. Muutos hidasti arvioinnin edistymistä. Yksi päivä ei
siihen riittänyt, joten ryhmä jaettiin neljään pienryhmään, joiden tehtävänä oli arvioida
loput arviointikriteerit itsenäisesti ja lähettää vastaukset kommentteineen kahden viikon
sisällä. Tutkimusapulaisia ohjeistettiin toimimaan vastaavalla tavalla.
Tutkimusapulaiset saivat itse suunnitella avustamansa arviointitilaisuuden. Useimmat
ryhmät toteuttivat sen prosessimallin mukaisesti: johtamismallin kypsyystason kaksi (2)
ja/ tai kolme (3) arviointikriteerit käytiin yhdessä läpi ja loput käytiin itsenäisesti.
Itsenäisesti toteutetut arviointitulokset toimitettiin tutkimusapulaisille. Itsearviointijakson
aikana tutkimusapulaisilla oli mahdollisuus saada taustatukea sekä yliopiston
asiantuntijoilta että tutkijalta.
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Taustamateriaali. Sekä organisaatioiden edustajille että tutkimusapulaisille jaettiin
taustamateriaalia. Organisaatioiden edustajille lähetettiin kalvosarja johtamismallista sekä
tutkijan kirjoittama organisaation kyvykkyyttä kuvaava nelisivuinen artikkeli: ”Enemmän
vähemmällä – organisaation kyvykkyyden kehittäminen.” Tutkimusapulaisille tarjottu
taustamateriaali oli laajempi kuin organisaatioiden saama. Tutkimusapulaisille annettiin
lisäksi tutustuttavaksi P-CMM:a koskeva kirja sekä arvioinnin avustamiseen valmistava
ohjeistus, joka sisälsi arviointikriteeristön ja muuta johtamiseen liittyvää materiaalia.
P-CMM:n mukaiset hyvien käytäntöjen kuvaukset. Tutkimusapulaisten perehtyminen
taustamateriaaliin, ennen kaikkea P-CMM:n hyviin käytäntöihin, varmistettiin siten, että
tutkimusapulaisten
tuli
laatia
kuvaukset
P-CMM:n
mukaisista
hyvistä
johtamiskäytännöistä. Kuvaukset olivat keskimäärin 25-sivuisia, mikä osoitti
tutkimusapulaisten syvää paneutumista ja sitoutumista tehtäväänsä. Raportteja on voitu
hyödyntää mallin toimivuuden tutkimuksessa.
Data-aineiston keräämiseen tarkoitettu Excel-taulukko. Arviointikriteeristö
muunnettiin tutkimusapulaisia varten Excel-muotoon. Se sisälsi arviointikriteeristön
tavoitteet, tarkoitukset ja käytännöt sekä kohdan, johon tutkimusapulaisia pyydettiin
laittamaan arvioinnin tuloksena saadut pisteet. Tarkoituksena oli, että tutkimusapulaisten
tallentaessa arviointipisteet jo arviointitilaisuudessa minimoidaan virheet, joita syntyy
siirrettäessä isoja data-aineistoja.
Itsearvioinnissa mukana olevat organisaatiot. Tutkimukseen saatiin mukaan 19
organisaatiota, joista 13 on yritystä ja 6 julkista organisaatiota. Yhteensä itsearviointiin
osallistui 117 ja palautekeskusteluihin 111 henkilöä organisaatioista (taulukko 5). Yksi
yrityksistä edustaa muista organisaatioista täysin poikkeavaa urheiluyritystä. Mukana
olevat organisaatiot ovat sekä kansainvälisessä liiketoiminnassa olevia – viisi toimii
globaaleilla markkinoilla – että paikallisesti toimivia. Yrityksistä kolme on Suomen 10
suurimman yrityksen joukossa. Organisaatiot toimivat elektroniikka-, metsä- ja
metalliteollisuudessa, terveydenhuolto- ja koulutusaloilla sekä valtio-, kunta- ja
aluetoimijasektoreilla. Organisaatioista ei anneta tarkkoja tietoja, koska organisaation
tehdessä päätöstä tutkimukseen osallistumisesta sille luvattiin, etteivät yksittäiset
arviointitulokset ole tunnistettavissa tutkimusraportista.
Taulukossa 5 on kuvattu organisaatiot: organisaation järjestysnumero, toimiala, onko
organisaatio yritys vai julkinen organisaatio, organisaation koko, arvioitiinko koko
organisaatiota vai yhtä sen yksikköä, itsearviointiin osallistuvien suorittavien henkilöiden
asemat ja lukumäärät sekä tutkimusapulaisten määrät. Taulukossa 5 ilmenee myös missä
organisaatioissa tutkija itse avusti arviointia. Ne organisaatiot on merkitty T-kirjaimella
(T) tutkimusapulaisten-sarakkeeseen. Organisaation kokoluokituksessa on hyödynnetty
teollisuuden kokoluokitusta: mikroyrityksen henkilömäärä alle 10 henkilöä ja liikevaihto
alle 2 milj. €, pienen yrityksen henkilömäärä on 10–50 henkilöä ja liikevaihto 2–10 milj.
€, keskisuuren yrityksen henkilömäärä on 50–250 henkilöä ja liikevaihto 10–50 milj. € ja
suuren organisaation henkilömäärä yli 250 ja liikevaihto yli 50 milj. €. Julkisten
organisaatioiden kokoluokituksessa budjetti on tulkittu liikevaihdon mukaisesti.
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Taulukko 5. Itsearvioinnissa mukana olevat organisaatiot ja arviointiin osallistuvien
henkilöiden määrät.
Toimiala

Yritys/
Julkinen
org.
Yritys

Organisaation
koko
Pieni

Arvioitava
yksikkö

1

Energia

2

5

Ohjelmistotuotanto
Kemiallinen
metsäteollisuus
Teollisuuden
palvelut
Metalli

6

Terveydenhuolto Yritys

Keskisuuri Koko
organisaatio

7

Energia

Yritys

8

Elektroniikka

Yritys

Keskisuuri Koko
organisaatio
Mikro
Koko
organisaatio
Pieni
Koko
organisaatio

3
4

Yritys

Koko
organisaatio
Keskisuuri Koko
organisaatio
Suuri
Tehdas

Yritys

Pieni

Yritys

Suuri

Yritys

Ohjelmistokonsultointi ja tuotekehitys
10 Teollisuuden
palvelut
11 Kemiallinen
metsäteollisuus

Yritys

12 Elektroniikka

Yritys

13 Tutkimus ja
koulutus
14 Valtio hallinto

Julkinen Pieni
org.
Julkinen Suuri
org.

15 Kuntapalvelut

Julkinen
org.
Julkinen
org.
Julkinen
org.
Julkinen
org.
Yritys

9

16 Kehityspalvelut
17 Valtion hallinto
18 Teollisuuden
palvelut
19 Urheilu

Yritys
Yritys

Itsearviointiin osallistuvien määrä

Koko
organisaatio
Osasto

Keskisuuri Koko
organisaatio
Keskisuuri Suomalaisen
yrityksen
ulkomailla
toimiva
tytäryhtiö
Suuri
Tehdas

Osasto
Osasto

Keskisuuri Koko
organisaatio
Pieni
Koko
organisaatio
Suuri
Osasto

Arvioijat + TutkimusItsearvioinnin
apul.
palautetekevien
henkilöiden asema keskustelut
Johtajisto
4+6
6
Kehittämisjohtaja

3+3

5

Henkilöstöjohtaja

3+2

4

Koko organisaatio
edustettuna
Koko organisaatio
edustettuna
Koko
organisaation
johtajisto
edustettuna
Koko

6+3

4+T

11 + 12

4

8+5

4

23 + 23

T

Johtaja

1+1

T

Johtaja

3+3

5

Kehittämisjohtaja

6+6

T

Johtaja ja
kehittämisjohtajat

8+6

2

Organisaation
johtajisto
edustettuna
Koko organisaatio
edustettuna
Henkilöstöjohtaja
ja
kehittämisjohtaja
Kehittämisjohtaja

15 + 12

T

8+9

4

3+2

4

2+6

3

Johtaja

2+2

T

Johtajisto

7+6

5

Pieni

Osasto

Johtajat

2+2

T

Pieni

Koko
organisaatio

Johtajat

2+2

T

117 + 111

60 + T
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Informaatiotilaisuus organisaatioiden johtajille. Organisaatioiden johtajille järjestettiin
informaatiotilaisuus, jossa kuvattiin tutkimuksen tavoitteet, itsearvioinnin valmistelutyöt,
johtamismalli ja itsearvioinnin käytännön järjestelyjä. Lisäksi organisaatioiden edustajilta
pyydettiin tilaisuuteen organisaatioesittely, jonka kaikki läsnäolijat suorittivatkin.
Informaatiotilaisuuden tarkoituksena oli myös tutustuttaa organisaatioiden edustajat ja
heidän avustajinaan toimivat tutkimusapulaiset toisiinsa. Informaatiotilaisuudessa oli 58
ihmistä, ja edustajia kahdeksasta organisaatiosta (taulukko 2). Yksi organisaatio ei ollut
ehtinyt tehdä vielä päätöstä osallistumisestaan. Läsnäolijat ja heidän tutkimusapulaisensa
sopivat tilaisuudessa itsearvioinnin käytännön järjestelyistä, kuten aikataulusta,
tapaamispaikasta jne. Poissaoloa perusteltiin kiireillä. Tutkimusapulaisia kehotettiin
ottamaan itsenäisesti yhteyttä poissaolleisiin. Muutamien organisaatioiden kiireet ja
organisaatiomuutokset aiheuttivat sen, että arviointiajankohdat siirtyivät ja siirtyivät,
mikä turhautti tutkimusapulaisia.
Itsearviointiin osallistuvien valinta. Itsearviointiin osallistuvien määrät vaihtelivat
kolmesta yli kahteenkymmeneen henkilöön, kuten taulukosta 5 oli nähtävissä. Henkilöt
valittiin siten, että he edustivat yhdessä mahdollisimman laajaa tietämystä organisaation
johtamiskäytännöistä ja niiden soveltamisasteesta. Tarkoituksena ei ollut saada
mahdollisimman kattavaa organisaatioedustusta eri hierarkiatasoilta, koska arvioinnin
tavoitteena oli saada tuntuma johtamismallin toimivuudesta. Käytännössä se tarkoitti, että
organisaatiosta oli mukana organisaation johtajistoa tai kehittämis- tai
henkilöstöpäällikkötason ihmisiä (taulukko 5).
Yhden organisaation johtamiskäytäntöjen arviointiin kului keskimäärin kolme täyttä
työpäivää, mikä yllätti tutkijan ja oli vastoin pilotointikokemusta. Tavoitteena oli toisaalta
käydä läpi kaikki tasot, koska siten saataisiin tuntuma koko P-CMM-kriteeristöstä, mutta
toisaalta tutkimusapulaisille annettiin myös lupa lopettaa arviointi tilanteessa, jossa
organisaatio alkaa saada vain 0-käytäntöjä (pisteytystaulukon mukaisesti käytäntö on
tällöin tuntematon). Näin toimittiinkin yhden organisaation kanssa. Lisäksi arvioitavista
organisaatioista neljä halusi arvioida aluksi vain kypsyystason kaksi (2), jotta ne voivat
keskittyä ensin sen tason käytäntöjen implementointiin. Arvioinnin työläys ja hitaus
aiheuttivat aikatauluongelmia. Organisaatioiden edustajien ja tutkimusapulaisten oli
erittäin vaikea löytää jatkoaikoja, joten tutkimusvaihe pitkittyi.
Raportit arviointitilaisuuksista. Tutkimusapulaiset laativat arviointitilaisuuksista
yhteenvedot. Ne sisältävät kuvauksen arviointitilanteesta, kuvauksen yrityksen
kypsyydestä, suosituksen organisaation keskeisistä kehittämiskohteista, arvion
arviointikriteeristön toteutettavuudesta, kehittämisehdotuksia sekä arvion siitä, mitä
tutkimusapulaiset olivat itse oppineet. Raportteja, ennen kaikkea niissä olevia palautteita
ja
kehittämisehdotuksia
arviointikriteeristön
käytettävyydestä
hyödynnettiin
rakennettaessa
strategiakeskeinen
kyvykkyyden
johtamismalli
(laajennettu
johtamismalli).
Organisaatioille annetut arviointitulosraportit. Saaduista arviointituloksista laadittiin
organisaatioille
arviointitulosraportit.
Raportit
sisälsivät
arviointitulokset
kypsyystasoittain ja prosessialueittain. Lisäksi niihin laadittiin suositus organisaation
kyvykkyyden kehittämiseksi. Raportit sisälsivät myös arviointidatan.
Organisaatioiden johtajien kanssa käydyt palautekeskustelut johtamismallin
toimivuuden testaamiseksi. Palautekeskusteluihin osallistui yhteensä 111 henkilöä eri
organisaatioista, kuten taulukosta 2 ja 5 on nähtävissä. Arviointitulokset käytiin läpi
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seikkaperäisesti organisaatioiden kanssa palautekeskusteluissa. Näin tutkittiin
johtamismallin toimivuutta yhteistyössä erilaisten organisaatioiden johtajien kanssa.
Palautekeskustelut kestivät 1,5–3 t/ organisaatio ja ne nauhoitettiin. Niissä keskusteltiin
siitä, tarjoaako johtamismalli toimivan ratkaisun mitattaessa kyvykkyyden johtamista
strategian toimeenpanon varmistamiseksi (tutkimuskysymys 3). Keskustelut osoittivat,
että johtamismalli ei ole toimiva. Sen pohjalta laadittu arviointikriteeristö oli kömpelö
kieleltään ja työläs toteuttaa. Varsinkaan alemman tason kypsyystuloksia saaneille
organisaation johtajille johtamismalli ei avautunut ja he tarvitsivat tukea voidakseen
hyödyntää tuloksia organisaationsa kyvykkyyden johtamiseksi. Tärkein huomio oli
kuitenkin se, että johtamismalli ja arviointikriteeristö eivät mittaa organisaation
strategisen valmiuden varmistamiseen tähtäävää kyvykkyyttä. Johtamismallin edelleen
kehittäminen osoittautui siis tarpeelliseksi ja tutkimusta päätettiinkin jatkaa
strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen suuntaan. Tutkimuksen jatkaminen edellytti
tutkittavaan ilmiöön – strategiakeskeisen kyvykkyyden johtaminen – entistä syvempää
perehtymistä.

3.3 Laajennetun johtamismallin testaus
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli (laajennettu johtamismalli) testattiin
fokus-ryhmän avulla. Sen testaus itsearviointimenetelmällä ei ollut mielekästä, koska jo
P-CMM:n arviointitulosten perusteella tiedettiin organisaatioissa arviointihetkellä olevat
kyvykkyyttä kuvaavat johtamiskäytännöt. Nyt oli oleellista tutkia kokeneiden liikkeen- ja
henkilöstöjohtajien näkemyksiä laajennetun johtamismallin toimivuudesta ja oppia
heidän kommenteistaan mallin edelleen kehittämiseksi. Fokus-ryhmän työskentelyn
vaiheet ovat seuraavat: tutkimustavoitteiden määrittäminen, fokus-ryhmien kokoonpanon,
ajankohdan ja paikan määrittäminen, ryhmäistunnon suunnittelu, istunnon toteuttaminen
ja istunnossa käydyn keskustelun taltiointi ja analysointi. Fokus-ryhmän istunnon vaiheita
ovat esittely, istunnon käynnistäminen, keskustelun fokusointi, avainsisältöön
keskittyminen ja yhteenveto sekä istunnon päättäminen. (Buckner 1999, Edmunds 1999.)
Istunnon ohjaajan tehtävänä on luoda istuntoon ilmapiiri, joka inspiroi ja kannustaa
keskusteluun. Istunto kestää yleensä 1 ½–2 tuntia. Istunnon aikana ryhmän keskustelu ja
reaktiot taltioidaan. Seuraavassa kuvataan laajennetun johtamismallin testaus näiden
vaiheiden mukaisesti.
Fokus-ryhmän tavoitteen määrittäminen. Ensimmäiseksi määriteltiin fokus-istunnon
tavoite, jolloin kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että se on johdettu tutkimuksen
tutkimusongelmasta. Taulukossa 6 on esitetty tutkijan itselleen esittämät, loogista
päättelyketjua noudattavat työkysymykset ja vastaukset. Päättelyketjua noudattamalla
haluttiin varmistaa, että fokus-ryhmän tavoite polveutuu tutkimuksen tavoitteista ja
fokusryhmäistunto tuottaa johtamismallin toimivuuden arvioimisen kannalta
merkityksellistä tietoa.
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Taulukko 6. Työkysymykset fokus-ryhmän tavoitteen määrittämiseksi.
Työkysymykset
Mikä on tutkimusongelma, joka
konstruktiivisella tutkimuksella
halutaan ratkaista?
Mikä on ryhmän fokuksena?
Mikä on fokus-ryhmän
tarkoituksena?
Mitkä ovat johtamismallin
toimivuuden kriteerit?

Mitkä ovat tutkimusongelmasta
ja johtamismallin toimivuuden
kriteereistä johdetut käytännön
johtamisongelmat, joihin fokusryhmällä etsitään ratkaisuja?

Mitä tietoa fokus-ryhmällä
haetaan? Mitkä ovat
tiedonkeruukysymykset?

Miten kerättyä tietoa tullaan
hyödyntämään tutkimuksessa?
Tullaanko saatua tietoa
täydentämään muilla
tiedonkeruumenetelmillä?
Mikä on johtamismallin
kaupallistamisen jälkeen
tavoiteltu asiakasryhmä?
Minkälainen fokus-ryhmän
koostumus edustaa
luotettavimmin tavoiteltua
asiakasryhmää?

Vastaukset
Tavoitteena on luoda strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli, jonka avulla
voidaan vahvistaa organisaation kyvykkyyttä toimialan kehitysvauhtia nopeammin
sekä varmistaa organisaation strategisen valmiutta.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli (laajennettu johtamismalli)
Tarkoituksena on testata johtamismallin toimivuus organisaatioiden johtajien
näkökulmasta.
Johtamismalli on mitattavissa ja kuvaa tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksia.
Johtamismalli perustuu kansainvälisen tason käytäntöihin.
Johtamismalli avautuu organisaation johtajille: he ymmärtävät yksiselitteisesti
johtamismallin toimeenpanon vaikutuksen organisaation kyvykkyyden
kehittymiseen ja strategian toimeenpanoon.
Organisaation johtajat pitävät johtamismallia käytännöllisenä ja riittävän
yksinkertaisena.
Miten varmistaa organisaation strateginen valmius?
Miten lisätä organisaation kilpailukykyä ja kyvykkyyttä samalla toimialalla
toimivia kilpailijoita nopeammin?
Miten integroida aineeton pääoma sisäisiin prosesseihin, infrastruktuuriin ja
käytäntöihin?
Millä mittareilla mitata organisaation strategista valmiutta ja siten kuvata
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia?
Miten varmistaa, että organisaation johtamiskäytännöt edustavat hyviä
kansainvälisiä käytäntöjä?
Olenko ymmärtänyt käytännön ongelman oikein?
Onko ongelma relevantti/tärkeä käytännön kannalta?
Mitä siitä seuraa, jos ongelma ratkaistaan?
Voiko malli ratkaista mielestänne käytännön ongelman?
Mitä puutteita he näkevät johtamismallissa?
Mikä johtamismallissa tuntuu olevan oleellisinta?
Edustaako johtamismalli kansainvälisen tason käytäntöjä?
Onko johtamismalli käytännöllinen ja riittävän yksinkertainen?
Ymmärtääkö johto johtamismallin vaikutuksen organisaation kyvykkyyden ja
kilpailukyvyn kehittymiseen?
Saatu informaatio analysoidaan.
Fokus-ryhmällä kerätyn informaation oletetaan riittävän. Sitä täydennetään vain
tarvittaessa yksilöllisin haastatteluin.
Se on sekä yritysten että julkisten organisaatioiden liikkeenjohtajat,
henkilöstöjohtajat ja kehittämisen ammattilaiset, jotka haluavat kehittää
organisaationsa kilpailukykyä.
Ryhmän edustajien tulee edustaa korkeatasoista liikkeenjohdollista tai
henkilöstöjohdollista näkemystä ja heillä tulee olla vankka kokemus
kansainvälisestä liiketoiminnasta ja organisaation toiminnasta.
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Taulukossa 6 esitettyjä työkysymyksiä ja vastauksia hyödyntäen fokus-ryhmän tavoite
määriteltiin seuraavasti: fokus-ryhmän tavoitteena on testata johtamismallin toimivuutta
selvittämällä, ratkaiseeko esitetty johtamismalli johtajistolle tärkeän ongelman.
Fokus-ryhmän kokoonpanon suunnittelu. Buckner (1999) mukaan fokus-ryhmän tulee
olla riittävän suuri, jotta konstruktion toimivuudesta saadaan monipuolinen tuntuma,
mutta samalla riittävän pieni, jotta jokainen saa tilaisuuden osallistua keskusteluun.
Useimmiten ryhmässä on 6–12 jäsentä. Ryhmän kokoonpanon tulee luotettavasti edustaa
valittua kohderyhmää.
Kuten taulukosta 6 on nähtävissä, laajennetun johtamismallin tavoiteltuina asiakkaina
ovat sekä yritysten että julkisten organisaatioiden liikkeenjohtajat, henkilöstöjohtajat ja
kehittämisen ammattilaiset, joiden vastuulla on kehittää organisaation kilpailukykyä. He
vastaavat organisaatiokokonaisuuden johtamisesta ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä.
Vaikka tämän tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu johtamismallin tuotteistaminen, on
tärkeätä, että jo fokus-ryhmä edustaa haluttua kohderyhmää. Fokus-ryhmään kutsuttiin 9
ihmistä, jotka edustavat vankkaa liikkeenjohdollista tai henkilöstöjohdollista näkemystä
ja joilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja organisaatioiden toiminnasta.
Monet heistä työskentelivät useamman yrityksen hallituksissa. Suurin osa kutsutuista oli
organisaatioista, joissa oli toteutettu itsearviointi. He edustivat organisaatioiden korkeinta
johtajistoa tai olivat organisaatioiden omistajia. Kaikki kutsutut suostuivat välittömästi
fokus-ryhmän jäseniksi ja saapuivat ryhmäistuntoon. Taulukosta 7 on nähtävissä fokusryhmään kutsuttujen kokemustausta. Organisaation kokoluokituksessa on hyödynnetty
teollisuuden kokoluokitusta.
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Taulukko 7. Fokus-ryhmän jäsenten kokemustausta.
Tehtävänimikkeet,

Toimialat,

Kokemus-

Kokemusta

Edustamansa

joista on kokemusta.

joista on kokemusta.

vuodet

kansain-

organisaation koko

välisestä
liiketoiminnasta.
N1

General Manager

Tietoliikenne

> 20 v

On

suuri organisaatio

N2

Toimitusjohtaja,

Tietoliikenne,

n. 30 v

On

keskisuuri

hallituksen jäsen,

Graafinen teollisuus,

ohjausryhmän

tutkimus ja opetus

organisaatio

puheenjohtaja
N3

Osastonjohtaja,

Tutkimus, opetus,

professori

elektroniikka,

johtaja, toimitusjohtaja

metalliteollisuus,

> 30 v

On

keskisuuri
organisaatio

kemianteollisuus,
ohjelmistoala
N4

Henkilöstöjohtaja, HRD

Metalliteollisuus,

johtaja, kehitysjohtaja

talotekniikka,

> 30 v

On

suuri organisaatio

> 20 v

On

keskisuuri ja suuri

konsultointi ja
kehittäminen
N5

Henkilöstöpäällikkö,

Graafinen teollisuus,

henkilöstön

metsäteollisuus

organisaatio

kehittämispäällikkö
N6

Strategiapäällikkö

Julkinen sektori

> 20 v

On

suuri organisaatio

N7

Johtaja,

Metalliteollisuus,

n. 20 v

On

suuri ja pieni

Account Manager,

elektroniikka ja

toimitusjohtaja

sähköteollisuus

Toimitusjohtaja,

Pääomasijoitus,

hallituksen jäsen

elektroniikka

Hallituksen

Ohjelmistot,

puheenjohtaja,

konsultointi

N8
N9

organisaatio
> 20 v

On

keskisuuri ja pieni

> 20 v

On

pieni, keskisuuri ja

organisaatio
mikro organisaatio

hallituksen jäsen,
toimitusjohtaja

Fokus-ryhmän jäsenille ei lähetetty mitään etukäteisinformaatiota eikä heiltä etukäteen
odotettu paneutumista asiaan, koska tarkoituksena oli taltioida heidän reaktionsa
autenttisina.
Ryhmäistunnon kulun ja ohjauksen suunnittelu. Ryhmäistunto jaettiin kuuteen,
etukäteen suunniteltuun vaiheeseen: johdanto, käytännön johtamisongelman kuvaus,
johtamisongelman relevanttiuden varmistaminen, informaation antaminen, keskustelu
sekä yhteenveto ja istunnon päättäminen (Buckner 1999). Seuraavassa kuvataan näitä
vaiheita.
Johdannon tarkoituksena oli luoda keskustelijoihin kontakti kuvaamalla fokus-ryhmän
tavoitetta ja tarjota informaatiota siitä, mitä istunnossa on odotettavissa. Siinä tutkija
kuvaa lyhyesti fokus-ryhmän tavoitteen, ryhmään kutsuttujen jäsenten valintakriteereitä
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ja sitä, miten fokus-ryhmässä syntynyttä informaatiota tullaan hyödyntämään. Lisäksi jo
tässä vaiheessa esitettiin nopeasti keskustelukysymykset, jotta osallistujat voivat
orientoitua niihin. Tässä vaiheessa pyydettiin osallistujia myös esittelemään itsensä ja
pyydettiin lupa nauhoittaa keskustelu.
Käytännön johtamisongelman kuvauksen ja varmistamisen tarkoituksina oli
ensinnäkin varmistaa, että fokus-ryhmän jäsenet pitävät keskustelun kohteena olevaa
asiaa tärkeänä. Mikäli he eivät pitäisi sitä tärkeänä, tulisi ryhmäistunto lopettaa
merkityksettömänä ja palata tämän tutkimuksen alkuun. Tilannetta osattiin kuitenkin
ennakoida jo kutsuttaessa jäseniä ryhmään. Toiseksi käytännön johtamisongelman
kuvauksen tarkoituksena oli suunnata osallistujien huomio keskustelun aloittamiseen ja
syventämiseen. Tässä vaiheessa esitetyillä kysymyksillä luotiin pohja keskustelun
syventämiselle.
Tutkimusongelma kiteytettiin seuraaviksi kysymyksiksi:
1. Miten varmistaa organisaation strateginen valmius?
2. Miten lisätä organisaation kilpailukykyä ja kyvykkyyttä samalla toimialalla toimivia
kilpailijoita nopeammin?
3. Miten integroida aineeton pääoma sisäisiin prosesseihin, infrastruktuuriin ja
käytäntöihin?
4. Millä mittareilla mitata organisaation strategista valmiutta ja siten kuvata
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia?
5. Miten varmistaa, että organisaation johtamiskäytännöt edustavat hyviä kansainvälisiä
käytäntöjä?
Ongelman kuvauksen jälkeen keskustelua ohjattiin seuraavin kysymyksin:
− Olenko ymmärtänyt käytännön ongelman oikein?
− Onko ongelma relevantti/tärkeä käytännön kannalta?
− Mitä siitä seuraa, jos ongelma ratkaistaan?
Ongelman relevanttiuden varmistamiseksi keskusteluun varattiin aikaa noin 20 minuuttia.
Informaatiovaiheen tarkoituksena oli antaa tietoa johtamismallista, jotta ryhmän
jäsenet voisivat syventyä keskusteluun. Jäsenille jaettiin kuva johtamismallista myös
paperilla. Koska johtamismalli on laaja, varattiin sen kuvaukseen aikaa noin 45
minuuttia.
Keskusteluvaiheen tarkoituksena oli kiinnittää osallistujien huomio heille esitettyihin
kysymyksiin ja antaa heille mahdollisuus kommenttien, näkemysten, ehdotusten, kritiikin
ja kysymysten esittämiseen. Myös tutkija valmistautui syventämään informaatiota
keskustelun kuluessa.
Keskustelua ohjattiin seuraavin kysymyksin:
− Voiko malli ratkaista mielestänne käytännön ongelman?
− Mitä puutteita siinä näette?
− Mikä ratkaisussa tuntuu olevan oleellisinta?
Lisäksi istunnossa varauduttiin esittämään vielä johtamismallia arvioivia lisäkysymyksiä:
− Edustaako johtamismalli kansainvälisen tason käytäntöjä?
− Onko johtamismalli käytännöllinen ja riittävän yksinkertainen?

54
− Ymmärtääkö johto johtamismallin vaikutuksen organisaation kyvykkyyden ja
kilpailukyvyn kehittymiseen?
Yhteenvedon tarkoituksena oli antaa osallistujille mahdollisuus tarkentaa ja arvioida
näkemyksiään ja – mikäli tarpeellista – antaa vielä tilaa osallistujien loppusanoille, kiittää
osallistujia heidän kommenteistaan ja ajatuksistaan sekä kertoa, miksi heidän
näkemyksensä olivat tärkeitä. Keskustelu päätettiin yhteiseen lounaaseen.
Fokus-ryhmän ohjauskysymysten suunnittelu on kriittisin vaihe valmistauduttaessa
istuntoon. Yleensä kysymyksiä on noin 9, enintään kuitenkin 12 (Buckner 1999,
Edmunds 1999). Tässä fokus-ryhmässä kysymyksiä oli 9. Ne ryhmiteltiin kolmeen
kysymysryhmään, kuten edellä on esitetty. Kysymykset muotoiltiin avoimiksi
kysymyksiksi. Erityisesti pidettiin huolta, että ne eivät ohjaisi vastausta tiettyyn suuntaan,
vaan että ne sallisivat vastaukset, jotka etenevät useaan eri suuntaan ja rohkaisevat
keskustelun laajentamisen. Avointen kysymysten heikkoutena on, että vastaukset ovat
yleensä pitkiä, jolloin ne voivat johtaa keskustelua pois oleellisesta. Kysymykset oli
kohdistettu kokeneille liikkeenjohtajille, henkilöstöjohtajille ja kehittäjille, joten ne
voitiin muotoilla ammattimaista kieltä käyttäen. Kysymykset laitettiin loogisesti
etenevään järjestykseen.
Fokus-ryhmän ajankohdan, paikan ja taltioinnin suunnittelu. Istunnon ajankohdaksi
valittiin arkiaamupäivä olettaen, että aamupäivällä ihmiset ovat virkeämpiä ja
avoimempia keskustelulle kuin iltapäivällä, saati illalla. Istunnon suunniteltiin kestävän 2
½ tuntia. Istuntopaikaksi valittiin iso, ilmava neuvotteluhuone, jossa oli tilava
neuvottelupöytä. Tuolit järjestettiin siten, että osallistujat näkivät sekä toisensa että
tutkijan. Kunkin osallistujan paikalle oli etukäteen asetettu paperit, jossa oli kerrottu
käytännön johtamisongelma ja keskustelua ohjaavat kysymykset. Tekninen avustaja
videoi ja nauhoitti istunnon. Video ja ääninauha ovat tutkijan hallussa.
Fokus-ryhmällä saadun aineiston analysointi. Aineiston analyysi perustettiin sekä
nauhoitettuihin, istunnossa saatuihin kommentteihin että videonauhalle taltioituihin
reaktioihin. Aineisto luokiteltiin kysymysryhmien 1–3 mukaisesti. Lisäksi sanallisten
viestien sävystä tehtyä tulkintaa varmistettiin havainnoimalla ryhmän jäsenten elekieltä.
Johtopäätökset tehtiin saadun informaation perusteella.

4 Tutkimuksen viitekehys
4.1 Strateginen johtaminen
Mintzberg ym. (1998) korostavat, että vaikka strategiset viitekehykset määrittelevät itse
strategian hyvin eri tavoin, on mahdollista nimetä asioita, joista ne ovat yhtä mieltä. Ne
liittyvät strategian merkitykseen organisaation johtamiselle: strategia näyttää
organisaatiolle suunnan, yhdensuuntaistaa organisaation toiminnan, auttaa erottamaan
organisaation kilpailijoistaan määrittämällä sen rajapinnan sekä tarjoaa organisaatiolle
johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta (Mintzberg ym. 1998). Porterin (1991) mukaan ylin
johto ei voi osallistua kaikkeen päätöksentekoon yhdensuuntaistaakseen organisaation
toimintaa, joten strategia on välttämätön. Ilman strategiaa organisaatio juuttuu nykyiseen
toimintaan eikä lähde etsimään uusia innovatiivisia toimintatapoja kilpailukyvyn
parantamiseksi (ks. myös Ansoff 1979, 1984, Hamel ja Prahalad 1989, 1993, 1994a,
1994b, 2005, Kotter 1995, Osborne ym. 2001, Pitts ja Lei 2006). Collins ja Porras
(Collins 2001, 2005, Collins ja Porras 1991, 1996, 2004), Osborne (2001) ja Senge
(1994) korostavat strategiassa yhteisen vision merkitystä. Heidän mukaansa vision tulee
olla niin selkeä ja innostava, että organisaation sosiaalinen ja emotionaalinen älykkyys
saadaan valjastettua uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ansoff (1979, 1984, 1989)
tuo esille, että strategisten suunnitelmien toteuttaminen edellyttää organisaation kykyjen
ja strategisen valmiuden suunnittelua.
Strategisen johtamisen viitekehykset eroavat sen mukaan, mitä ovat niiden
perusoletukset arvon luonnista ja kilpailukyvyn lähteistä (Porter 1991, 1985).
Kilpailutekijät kuvaavat kilpailijoista erottautumisen tekijöitä. Viitekehykset
määrittelevät kilpailutekijät joko toimintaympäristön ja/tai organisaation sisäisten
tekijöiden suunnasta. Amit ja Schoemaker (1993), Chakravarthy (1997), Rumelt ym.
(1991), Spanos ja Lioukas (2001) ja Teece ym. (1997) jakavat strategisen johtamisen
viitekehykset kolmeen ryhmään sen mukaan, mitä kilpailutekijöitä ne painottavat ja
miten ne ymmärtävät toimintaympäristön, strategian ja organisaation sisäisten tekijöiden
keskinäiset vaikutussuhteet (kuva 10) (ks. myös Collins 1994, Grant 1991, Hamel ja
Prahalad 1993, Mintzberg ym. 1998, Powell 1992).
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Strategisen johtamisen
viitekehys
Toimintaympäristöä ja
yritystoiminnan
yhteensopivuutta painottavat
strategiset viitekehykset

Viitekehyksen perusoletukset
Strategia on suunnitelma asemoida yritys toimintaympäristöönsä. Uhat ja
mahdollisuudet sekä toimittajien ja ostjien neuvotteluvomat määrittävät
yrityksen strategian.
Strategia jalkautetaan organisaatioon (outside – in).

Viitekehyksen tutkijat
Porter 1980, 1985, 1991, 1996 Porter
ja Millar 1985
Ansoff 1984, 1989
Andrews 1980, 1981

Yrityksen arvo, tulos ja kilpailukyky perustuvat yrityksen asemaan
tuotemarkkinoilla.
Organisaation sisäisiä
tekijöitä (yrittäjyyttä,
venymistä, energiaa
voimaantumista, oppimista,,
resusrsseja, kompetenssja,
kyvykkyyksiä) painottavat
strategiset viitekehykset

Organisaation toiminta perustuu tulevaisuuden visioon ja organisaation
sisäisiin tekijöihin. Ne mahdollistavat tai rajoittavat nopeat strategiset
suunnanmuutokset toimintaympäristöjen muuttuessa
Organisaation sisäiset tekijät määrittävät yrityksen strategiset mahdollisuudet
ja reunaehdot (inside – out).
Yrityksen sisäiset tekijät, resurssit, kompetenssit, kyvykkyydet sekä
organisaation uudistuminen ja oppiminen, luovat pitkäjänteisen kilpailukyvyn,
arvon ja tuloksen perustan tai ovat sen esteinä.

Toimintaympäristön,
strategian, organisaation
sisäisten tekijöiden
tasapainoa ja keskinäisiä
vaikutussuhteita painottavat
strategiset viitekehykset

Strategia määräytyy yrityksen kasvu- ja tulosodotuksista sekä asiakkaita,
tuotteita ja palveluita koskevista valinnoista, joiden toimeenpano
varmistetaan organisaation sisäisen toiminnan ja uudistumisen johtamisella.
Toimintaympäristöstä määräytyvät strategiset valinnat, organisaation
prosessit, uudistuminen ja kasvu tulee olla keskinäisessä balanssissa
(outside balanced with inside).
Yrityksen arvo, tulos ja kilpailukyky perustuvat yrityskokonaisuuden
toimivuuteen ja tuloksellisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Barney 1991
Chakravarthy 1997,
Collins 2001, 2005, Collins ja Porras
1991, 1996, 2004
Eisenhardt & Martin 2000, 2001
Grant 1991, 1996a, 1996b
Hamel ja Prahalad 1993
Ireland ym. 2003
Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall 2005
Rumelt 1984, Rumelt ym. 1991
Ulrich ja Smallwood 2003b
Teece 1982, Wernerfelt 1984, 1995
Amit ja Schoemaker 1993
Ansoff 1984
Kaplan & Norton 2001, 2004
Miller & Eisenhardt 2002,
Miller & Friesen 1980, 1982, 1984
Mintzberg 1992, 1998
Powell 1992
Spanos & Lioukas 2001,
Teece, Pisano & Shuen 1997

Kuva 10. Strategisen johtamisen viitekehyksiä.

Ensimmäisen ryhmän viitekehykset painottavat toimintaympäristön muutosten
vaikutuksia strategian määrittämiseen ja organisaation toimintaan (outside – in), toisen
sitä, että organisaation sisäiset tekijät määrittävät strategisten valintojen mahdollisuudet
ja reunaehdot (inside – out) ja kolmannen ryhmän viitekehykset integroivat ja
balanssoivat toimintaympäristöä, strategisia valintoja ja organisaation sisäisiä tekijöitä
(outside balanced with inside) (Day 1994, Simons 2000). Seuraavassa esitetään
strategisen johtamisen suuntauksia noudattaen oheista kolmijakoa. Koska tässä
tutkimuksessa kyvykkyyden johtaminen asemoidaan kolmanteen strategisen johtamisen
ryhmään (outside balanced with inside), strategiakeskeiseen organisaation johtamiseen,
esitetään se tarkemmin erillisessä luvussa 4.1.1.
Strategisen johtamisen suuntaus, joka korostaa strategiaa suunnitelmana asemoida
yritys toimintaympäristön suunnasta (outside – in), asettaa tavoitteeksi, että organisaatio
”istuu” toimintaympäristöönsä. Sen perusoletuksena on, että organisaation arvo,
kilpailukyky ja tulos perustuvat toimialan houkuttelevuuteen ja organisaation asemaan
toimialalla. Strategia määritellään analysoimalla uusien toimijoiden ja korvaavien
tuotteiden muodostamat uhat sekä organisaation asema suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja
ostajien ja toimittajien neuvotteluvoimiin. Nämä tekijät vaikuttavat tuloskehitykseen ja
kannattavuuteen, koska ne määrittävät toimialalla olevat hinnat, kustannukset ja
investointitarpeet. Organisaatiot eivät ole vain toimialojensa vankeina, vaan ne voivat
toiminnallaan myös vaikuttaa toimialan kehitykseen. (Porter 1980, 1985.) Strategian
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jalkauttaminen edellyttää strategian viestimistä, resurssien suuntaamista ja allokointia
sekä organisaatiorakenteen kehittämistä. Strategiset investoinnit ovat investointeja, jotka
vaativat pitkäjänteistä rahoitusta tai joiden tuotto on nähtävissä vasta pitkällä
aikajänteellä. Tämän strategisen viitekehyksen edustajia ovat mm. Porter (1980, 1985,
1991, 1996, Porter ja Millar 1985), Andrews (1980, 1981) ja Ansoff (1979, 1984, 1989).
(Amit ja Schoemaker 1993, Chakravarthy 1997, Hamel ja Prahalad 1993, Mintzberg ym.
1998, Powell 1992, Sampler 1998, Spanos ja Lioukas 2001, Zajac ym. 2000.)
Toimintaympäristöä painottava suuntaus ei huomioi organisaation sisäisiä tekijöitä
mahdollisina kilpailutekijöinä. Menestyksekkäät liiketoiminnat voivat yhtä lailla perustua
kokeiluihin tai tieteellisiin ja teknologisiin innovaatioihin ja organisaation kykyyn toimia
muista erottuvalla tavalla. Lisäksi organisaation oppimista tai venymistä siinä ei pidetä
kilpailutekijöinä eikä niitä siten huomioida organisaation arvon nousun, tuottavuuden ja
tuloksen lähteinä. (Vrt. Minzberg ym. 1998.) Porter (1996) vastaa tähän kritiikkiin
todeten, että operatiivisen toiminnan tehokkuus ja tuottavuus eivät kerro strategisesta
johtamisesta. Tehokkuus ja tuottavuus ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä tekijöitä
kestävän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Porter korostaa, että operatiivinen tehokkuus
viittaa organisaation kykyyn toimia kilpailijoitaan kustannustehokkaammin ja paremmin,
ei eri tavalla ja erottuen kilpailijoistaan. Vaikka organisaation suorituskyky perustuisikin
sisäisiin tekijöihin, niiden arvo voidaan mitata vain suhteessa kilpailijoihin. Organisaation
menestyminen perustuu viime kädessä toimialan houkuttelevuuteen ja organisaation
suhteelliseen asemaan toimialalla. Porter varoittaakin, että sisäisten tekijöiden
painottaminen suuntaa helposti toiminnan sisäänpäin ja jättää asiakastarpeet ja kilpailijat
liian vähälle huomiolle (Porter 1991, 1996).
Toinen strategisen johtamisen viitekehysryhmistä painottaa organisaation sisäisiä
tekijöitä organisaation arvon ja tuloksen lähteinä (inside - out) (Amit ja Schoemaker
1993, Chakravarthy 1997, Collins 1994, Eisenhardt ja Brown 1999, Hamel ja Prahalad
1993, 1994a, 1994b, 2005, Hoopes ym. 2003, Mahoney ja Pandian 1992, Mintzberg ym.
1998, Powell 1992, Rumelt ym. 1991, Spanos ja Lioukas 2001, Teece ym. 1997, Wall ja
Wall 1995). Niiden perusoletuksena on, että toimintaympäristöjen muuttuessa
dynaamisesti pitkäjänteinen strateginen suunnitelma ei voi perustua vain olemassa oleviin
kilpailija-analyyseihin, markkina-aseman tai asiakassegmenttien määrittelyyn (Grant
1996a). Kilpailutilanteet ja asiakastarpeet muuttuvat, mutta organisaation sisäiset tekijät
luovat pitkäjänteisen kilpailukyvyn perustan – tai muodostuvat sen esteiksi. Strategisen
johtamisen tarkoituksena on luoda tulevaisuuden kilpailukyky tarttumalla niihin tämän
päivän mahdollisuuksiin, jotka rakentavat tulevaisuuden kilpailutekijöitä (Hamel ja
Prahalad 1994a, 1994b). Tämän ryhmän viitekehyksien tutkijoiksi voidaan lukea mm.
Barney (1991), Chakravarthy (1997), Collins (2001, 2005), Collins ja Porras (1991, 1996,
2004), Eisenhardt ja Martin (2000), Grant (1991, 1996a, 1996b), Hamel ja Prahalad
(1993), Helfat ja Peteraf (2003), Petraf ja Bergen (2003), Ireland ym. (2003), LengnickHall ja Lengnick-Hall (2005), Rumelt (1984), Rumelt ym. (1991), Ulrich ja Smallwood
(2003a, 2003b), Teece (1982) ja Wernerfelt (1984, 1995). (Amit ja Schoemaker 1993,
Drucker 1999, Helfat ja Raubitschek 2000, Kaplan ja Norton 2001, 2004, Powell 1992,
Ulrich ja Smallwood 2003a ja 2003b.)
Yksi organisaation sisäisiä tekijöitä painottavan strategisen johtamisen suuntauksista
korostaa organisaation resursseja ja kyvykkyyksiä (resource-based view, RBV). Sen
mukaan strategia ei niinkään ole taistelua markkinavoimista ja markkinaosuuksista
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(returns to market power), vaan se on sellaisten resurssien hyödyntämistä (returns of
resources), jotka vahvistavat organisaation kilpailukykyä (Grant 1996a). Suuntaus syntyi
yli 20 vuotta sitten etsittäessä vastausta siihen, miksi saman toimialan joidenkin yritysten
suorituskyky ja tulos ovat systemaattisesti toisia parempia: organisaation kilpailukyky ja
tulokset perustuvat kilpailijoista erottuviin ja vaikeasti kopioitavissa oleviin sisäisiin
resursseihin ja kyvykkyyksiin (Amit ja Schoemaker 1993, Barney 1991, 1995, 2001,
Helfat ja Peteraf 2003, Petraf ja Bergen 2003, Wernerfelt 1984, 1995, Wernerfelt ja
Montgomery 1988). Palveluilla ja tuotteilla on elinkaarensa, mutta resurssit ja
kyvykkyydet pysyvät ja vahvistuvat. Ne ovat saman kolikon eri puolia: palvelut ja
tuotteet edellyttävät resursseja ja resurssit synnyttävät kilpailijoista erottuvia palveluita ja
tuotteita ja ovat siten organisaation arvon ja tuloksen lähteinä. (Amit ja Schoemaker
1993, Barney 1991, 1995, 2001, Collins 1994, Conner ja Prahalad 1996, Eisenhardt ja
Brown 1999, Grant 1991, 1996a, 1996b, Helfat ja Peteraf 2003, Helfat ja Raubitschek
2000, Hoopes ym. 2003, Lieberman ja Montgomery 1998, Rumelt ym. 1991, Teece ym.
1997, Wall ja Wall 1995, Wernerfelt 1984.)
Organisaation sisäisiä tekijöitä painottavat strategisen johtamisen suuntaukset
keskittyvät yrityksen ja toimintaympäristön yhteensovittamisen sijasta tulevaisuuteen
kurkottautumiseen ja mahdollisuuksien luontiin alati muuttuvassa toimintaympäristössä.
Organisaation arvon nousu ja kilpailukyvyn parantuminen perustuvat sen kykyyn venyä,
oppia ja parantaa tuottavuutta, jolloin strategisina kilpailutekijöinä voivat olla mm.
organisaation kulttuuri, yrittäjyys, oppiminen tai kyvykkyydet. Ne toimivat organisaation
arvon nousun ja kilpailukyvyn parantumisen lähteinä ja mahdollistavat nopeat strategiset
suunnanmuutokset. Suuntauksien mukaan strategiset valinnat perustuvat organisaation
sisäisten tekijöiden arviointiin ja suunnitelmaan siitä, mitä niiden avulla ja niitä kehittäen
voidaan saada aikaan. Porterin (1996) (outside – in) väittäessä, että strategisen
kilpailukyvyn tulee perustua asiakastarpeisiin, asiakkaiden saavutettavuuteen ja
kilpailijoista erottuviin tuote- ja palveluvalikoimiin, sisäisiä resursseja painottavat
viitekehykset (inside – out) korostavat, että nimenomaan sisäisillä tekijöillä luodaan
asiakaskontaktit, tuotteet ja palvelut ja erottaudutaan siten kilpailijoista.
Organisaation sisäisiä tekijöitä painottavien viitekehysten antina on havainto, ettei
organisaatio voi tehdä, mitä se ei osaa tehdä tai ei kykene tekemään. Mikäli yrityksellä ei
ole oppimiskykyä, resursseja, kompetensseja tai kyvykkyyttä toteuttaa tuotteita tai
palveluita, niiden strateginen asemointi ei auta. Strategian tulee perustua myös analyysiin
sisäisten tekijöiden tilasta. (Minzberg ym. 1998). Viitekehysten mukaan
toimintaympäristöt ovat dynaamisia ja ennustamattomasti muuttuvia, joten kilpailukyky
perustuu pitkäjänteiseen tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseen. Ne korostavat, että
organisaation oppiminen ja kyvykkyyksien kehittäminen ovat hitaita; toimintaympäristön
ja asiakastarpeiden muuttuessa yrityksellä ei ole enää aikaa kehittää uuden
toimintaympäristön edellyttämiä resursseja (Hamel ja Prahalad 1994a, 1994b). Viime
kädessä kyvykkyydet määräävät strategisen asemoinnin mahdollisuudet ja reunaehdot.
Sisäisiä tekijöitä painottavat viitekehykset ovatkin avanneet uusia ovia tuloksen,
tuottavuuden ja kyvykkyyksien johtamisen tutkimiselle (Eisenhardt ja Martin 2000,
Kirby 2005, Teece ym. 1997).
Sisäisiä tekijöitä (inside –out) painottavat viitekehykset eivät huomioi tarpeeksi
toimintaympäristön, investoijien eivätkä asiakkaiden tarpeiden muutoksia eivätkä
toimialan kehitys- ja uusiutumisvauhtia. Niiden mukaan kilpailukyky on saavutettavissa
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kehittämällä ja vahvistamalla resursseja ja kyvykkyyksiä. Ne eivät huomioi, että
nimenomaan toimintaympäristö määrittää, mitkä resurssit ovat ainutlaatuisia ja
arvokkaita ja miten nopealla vauhdilla niitä tulee vahvistaa. Jotta resursseja ja
kyvykkyyksiä voidaan kehittää, tulee toimintaympäristön tulevaisuuden trendit
analysoida. Muuten kosketus toimintaympäristön muutosnäkymiin, muutosvauhtiin ja
niiden edellyttämiin resursseihin katoaa. (Hoopes ym. 2003, Porter 1991, 1996.)
Lisäksi sisäisiä resursseja ja kyvykkyyksiä painottavat viitekehykset irrottavat
resurssit organisaation infrastruktuurista, sisäisistä prosesseista ja -järjestelmistä. Ne eivät
huomioi, että organisaatio koostuu sekä strategisesta että operatiivisesta organisaation
johtamisesta, jossa sekä strategia että organisaatio koostuvat abstrakteista ja
konkreettisista sekä aineellisista ja aineettomista elementeistä. Kaikkein abstraktisimpia
muutettavia asioita organisaatiossa ovat visio, organisaatiokulttuuri, ilmapiiri ja
osaaminen, kun taas niitä konkreettisimpia asioita ovat infrastruktuuri,
toimintajärjestelmät, prosessit ja kyvykkyydet. Vision tai strategian määrittäminen jää
tyhjäksi eleeksi, jos samanaikaisesti ei johdeta kaikkia näitä tekijöitä. Joko vain
toimintaympäristöä, strategiaa tai vain sisäisiä tekijöitä painottavat strategisen johtamisen
viitekehykset jäävät helposti retoriikaksi. Uusi strateginen asemointi ei toteudu, koska
organisaatiota ei johdeta kokonaisuutena. Organisaation rakenteet, sisäiset prosessit ja
järjestelmät muodostuvat strategian toimeenpanon esteiksi. (Mintzberg ym.1998,
Mintzberg ja Westley 1992.)
Kolmas strategisen johtamisen ryhmä (outside balanced with inside) integroi edellisiä
viitekehyksiä, liittäen toimintaympäristön ja strategian sekä organisaation suorituskyvyn
toisiinsa (Ansoff 1979, 1984, Amit ja Schoemaker 1993, Kaplan ja Norton 2001, 2004,
2005a, 2005b, 2006, Miller ja Eisenhardt 2002, Miller ja Friesen 1980, 1982, Mintzberg
ym. 1998, Mintzberg ja Westley 1992, Powell 1992, Spanos ja Lioukas 2001, Teece,
Pisano ja Shuen 1997). Suuntauksen mukaan strategisten tavoitteiden ja organisaation
sisäisen toiminnan tulee olla tasapainossa keskenään (Mintzberg ym. 1998) tai
organisaation tulee uusiutua ja oppia strategisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla
(Ansoff 1979, Kaplan ja Norton 2004, 2005a). Strateginen suunnitelma ei toteudu, mikäli
organisaatiolla ei ole strategisia valmiuksia (Ansoff 1979, 1984, Kaplan ja Norton 2004).
Strategisten viitekehysten kolmijaon pulmana on, etteivät ryhmät ole selkeitä ja niiden
välinen rajanveto on vaikeaa. Esimerkiksi Mintzberg ym. (1998) asemoivat Hamelin ja
Prahaladin viitekehyksen sisäisiä tekijöitä painottavaan ryhmään, koska heidän
ydinkompetenssi-ajattelunsa on vaikuttanut resursseja painottavan suuntauksen
kehittymiseen. Kuitenkin Hamel ja Prahalad (1994a) korostavat, että vision laatimisen
tulee perustua seikkaperäiseen toimialan tulevaisuuden trendien, teknologioiden ja
asiakkaiden tarpeiden analyysiin ja että strategia tulee muuttaa sisäiseksi strategiseksi
organisaatioarkkitehtuuriksi. Heidän asemointinsa vain yhteen ryhmään tekee vääryyttä
heidän ajattelulleen. Myös Porter (1991) painottaa strategisen johtamisen teoriassaan
organisaation sisäisiä tekijöitä (drivers), kuten esimerkiksi organisaation oppimista, eri
toimintojen integroitumista toisiinsa jne. Samoin Ansoff (1979, 1984, 1989) liitetään
usein Porterin tavoin vain toimintaympäristöä painottavaan viitekehykseen, vaikka
hänkin korostaa organisaation strategisen valmiuden merkitystä (Ansoff 1979).
Mintzberg ym. (1998) huomauttavatkin, että eri strategiset viitekehykset ovat tuoneet
aina uuden ulottuvuuden strategisen johtamisen kenttään ja ne täydentävät tosiaan.
Heidän mukaansa ne ovat ”saman norsun” osia, norsun, jota emme ehkä koskaan
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kokonaisuudessaan näe. Mintzberg ym. ihmettelevätkin, voiko mikään strateginen
johtaminen olla huomioimatta organisaation toimintaympäristöstä tulevia vaatimuksia,
organisaation inhimillisiä, sosiaalisia tai teknologisia puolia, visioiden ja johtajuuden
energisoivaa vaikutusta, muutoksen johtamista tai kieltää organisaation oppimisen,
mittaamisen tai kontrollin merkitystä. Porter (1991) lisää, että organisaation sisäisiä
tekijöitä painottava strategisen johtamisen viitekehys ei voi korvata suhteellista
markkina-asemaa painottavaa strategisen johtamisen viitekehystä; ne voivat olla vain
toisiaan täydentäviä viitekehyksiä. Hän toteaa kuitenkin (McGahan ja Porter 1997), että
organisaation sisäiset tekijät ovat kaksi kertaa toimintaympäristöä tärkeämpiä puhuttaessa
organisaation suorituskyvystä ja tuottavuuden kasvusta.
Vaikka strategiset viitekehykset ovatkin lähestyneet toisiaan (Mintzberg ym. 1998,
Kirby 2005, Spanos ja Lioukas 2001) ja niiden erottaminen on vaikeata, ryhmittely auttaa
strategiakeskeisen
kyvykkyyden
johtamisen
ydinperiaatteiden
määrittelyssä.
Ydinperiaatteiden määrittely on tärkeätä, koska ne luovat kontekstin kyvykkyyden
johtamismallin arvioimiseksi. Lisäksi ne avaavat mahdollisuuksia kyvykkyyden ja
organisaation strategisen valmiuden yhdistämiselle ja mittaamiselle.

4.1.1 Strategiakeskeinen organisaation johtaminen
Tässä tutkimuksessa lähdetään Kaplanin ja Nortonin (2001, 2005b) tavoin siitä, että
strategiakeskeinen organisaation johtaminen (strategy focused organization) tarkoittaa
johtamista, jossa 1) strategia (strategy) on kuvattu, kommunikoitu, ymmärretty ja
sisäistetty siten, että kaikki toimivat strategian mukaisesti, jossa 2) keskeinen-käsite
(focused) viittaa siihen, että organisaation infrastruktuuri – rakenteet, prosessit,
järjestelmät, teknologiat – on yhdensuuntainen strategisten päämäärien kanssa ja suuntaa
toiminnan keskittymään vain päämäärän saavuttamiseen ja 3) organisaatio (organization)
toimii kilpailijoista erottuvalla, poikkeuksellisella, organisatoriset rajat ylittävällä tavalla.
Strategiakeskeinen organisaation johtaminen perustuu ajatukseen, jonka mukaan
strateginen ja operatiivinen johtaminen ovat erilaisia, mutta toisiinsa vahvasti
kiinnittyneitä, jatkuvia prosesseja (kuva 11). Molemmilla prosesseilla on omat
informaatiolähteensä, aikaperspektiivinsä, kommunikointi-, raportointi-, arviointi- ja
oppimisprosessinsa ja molempien tulee lisätä organisaation arvoa, tulosta ja tuottavuutta
toimialalla toimivia kilpailijoita nopeammin strategiassa ilmaistujen lupausten
lunastamiseksi. (Kaplan ja Norton 2001, 2005b. Ks. myös Ansoff 1979, Hrebiniak 2006,
Morris ym. 2005, Simons 2000, Ulrich ja Smallwood 2003a ja 2003b).
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Strategia
Strategian
jatkuva
päivittäminen

Strategian
taustalla olevien
oletusten
toimintaympäristöstä
ja organisaation
suorituskyvystä
testaaminen

Strategisen johtamisen ja
oppimisen kehä

Strategiset tavoitteet ja mittarit
Raportointi

Kommunikointi

Tulossuunnitelma ja venymistä
edellyttävä tavoiteasetanta

Operatiivisen johtamisen ja
oppimisen kehä

Resursointi

Input
Resurssit

Operatiivinen toiminta

Suorituksen
arviointi

Output
Tulokset

Kuva 11. Strategisen ja operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehät (Kaplan ja Norton 2001,
2005b).

Kilpailukyky perustuu organisaation kykyyn tuottaa kilpailijoita enemmän arvoa
investoijilleen, asiakkailleen, henkilöstölleen ja muille sidosryhmilleen (Hoopes ym.
2003, Porter 1985, Powell 1992, Ulrich ja Smallwood 2003a ja 2003b). Se näkyy
liikevaihdon kasvuna, tuloksen parantumisena ja organisaation arvonnousuna, mitkä
voivat perustua strategisen johdon kykyyn havaita uusia asiakastarpeita ja -segmenttejä,
kehittää uusia, maailmanluokan palveluita ja tuotteita sekä uudistaa organisaation
toimintaa asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muuttuessa. Mutta yhtä lailla
operatiivinen johtaminen vaikuttaa organisaation kykyyn nostaa tuotteiden ja palveluiden
arvoa, välittää ja tuottaa niitä kilpailijoita vaikuttavammin sekä toimia
innovatiivisemmin, tuottavammin ja kustannustehokkaammin kuin muut samalla
toimialalla. (Day 1994, Hoopes ym. 2003, Porter 1985, Powell 1992, Simons 2000.)
Strategiakeskeinen organisaation johtaminen perustuu sekä strategisen johtamisen ja
oppimisen että operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehiin ja se huomioi
toimintaympäristön muutokset ja organisaation suorituskyvyn (outside balanced with
inside) (Kaplan ja Norton 2001, 2004, 2005b, ks. myös Ansoff 1979).
Strategisen johtamisen kehään sisältyy strategisten tekijöiden keskinäisten
vaikutussuhteiden analyysi, organisaatiotoiminnan yhdensuuntaistaminen strategisten
tavoitteiden kanssa, strategian kommunikointi, strategisten hankkeiden toimeenpano sekä
haasteellisten, venymistä edellyttävien strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta.
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Lisäksi strategisen johdon tehtävänä on varmistaa, että infrastruktuuri, rakenteet,
johtamisprosessit ja -käytännöt, järjestelmät, teknologiat, kehittämissuunnitelmat,
henkilökohtaiset tulostavoitteet, oppimissuunnitelmat, palkitseminen jne. ovat keskenään
integroituneita ja yhdensuuntaisia strategisten tavoitteiden kanssa, ja mikä tärkeintä,
niiden tulee vahvistaa organisaation strategista valmiutta. (Becker ja Huselid 1998,
Hrebiniak 2006, Kaplan ja Norton 2001, 2005b, 2006. Ks. myös MacDuffie 1995.)
Strategisen johtamisen kehä hyödyntää sekä strategista että operatiivisen toiminnan
informaatiota strategisten tavoitteiden muuntamiseksi tulos- ja toimintasuunnitelmiksi
sekä niiden toteutumisen ennakoimiseksi (Simons 2000). Strategisen oppimisen kehä
puolestaan
sisältää
strategiaprosessien
benchmarkingin
eli
parhaimpien
liiketoimintamallien, johtamisjärjestelmien ja -käytäntöjen tunnistamisen ja levittämisen
sekä jatkuvan strategisten tavoitteiden kyseenalaistamisen, uudelleensuuntaamisen ja
oppimisen toimintaympäristön muuttuessa. Strateginen johtaminen ja oppiminen ovat
jatkuvaa johtajiston työtä. Merkittävät muutokset toimintaympäristössä, strategisessa
johtamisessa tai operatiivisessa toiminnassa vaikuttavat aina kehämäisesti toisiinsa.
(Ansoff 1979, 1984, Kaplan ja Norton 2000, 2001, 2005b, 2006, Hamel ja Prahalad 1993,
1994a, 1994b, 2005, Mintzberg ja Westley 1992, Powell 1992, Simons 2000.)
Ulrichin ja Smallwoodin (2003a, 2003b), Hamelin ja Prahaladin (1989, 1993, 1994a,
1994b,) sekä Collinsin ja Porraksen (1991, 1996, 2004) mukaan strategiset tavoitteet ovat
aina venymisen tavoitteita (stretch): ne synnyttävät tavoitteiden edellyttämän ja
organisaation nykyisen suorituskyvyn välisen jännitteen. Tavoitteiden toteuttaminen ei
ole mahdollista nykyisin rakentein, toimintatavoin ja resurssein, vaan se edellyttää
organisaation oppimis- ja uusiutumiskykyä ja muista erottuvia, poikkeuksellisia,
organisaatiorajat ylittäviä toimintatapoja, so. organisaation venymistä. (Ansoff 1979,
Kaplan ja Norton 2004, 2001, 2000, Mintzberg ja Westley 1992, Mintzberg ym. 1998,
Simons 2000, Ulrich ja Smallwood 2003a ja 2003b.) Strategisen ja operatiivisen
oppimisen johtaminen on tämän venymisen jännitteen johtamista siten, että organisaation
suorituskyky paranee strategian edellyttämällä tavalla (Hamel ja Prahalad 1993, 1994a,
1994b, 2005, Ulrich ja Smallwoodin 2003a, 2003b. Ks. myös Ansoff 1979), ja muita
samalla toimialalla olevia kilpailijoita nopeammin (Hoopes ym. 2003, Porter 1991). (Ks.
myös Bergqvist 2005, Mishina ym. 2004.)
Operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehien tarkoituksena on parantaa organisaation
suorituskykyä,
uudistumista
ja
oppimista
strategisten
venymistavoitteiden
saavuttamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiseksi (Ansoff 1979, Fitzenz ja Phillips 1998, Kaplan ja Norton 2001, 2005b, Simons 2000, Ulrichin ja
Smallwoodin 2003a, 2003b). Operatiivisen johdon tehtävänä on vahvistaa asiakkaan
liiketoiminnan tuntemusta organisaation sisällä ja parantaa asiakasratkaisujen tuottamista
sekä lisätä henkilöstön ymmärrystä arvoista, toiminnan tarkoituksesta ja tulevaisuuden
tahtotilasta. Lisäksi johto huolehtii tavoitteiden haasteellisuudesta ja raportoi niiden
toteutumisesta, kyseenalaistaa ajatus- ja toimintamalleja, kehittää uusia ja vaikuttavia
toimintatapoja sekä kommunikoi ja koordinoi eri toimintoja yli organisatoristen rajojen.
(Fitz-enz ja Phillips 1998, Kaplan ja Norton 2001, 2005b.)
Kaplanin ja Nortonin (2004, 2000) mukaan sisäisillä prosesseilla lunastetaan
arvolupaukset. Suurin arvo syntyy, kun organisaation kaikki – aineettomat ja aineelliset –
pääoman erät ovat integroituneina toisiinsa ja yhdensuuntaisia strategisten tavoitteiden
kanssa. Jos organisaatiossa jotain osa-aluetta johdetaan irrotettuna muista osa-alueista,
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tulokset ovat vähäiset. Esimerkiksi ihmisten johtamisella on hyvin vähän arvoa, jos se ei
ole kytkeytynyt toiminta- ja palveluprosessien johtamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen. Aineettomien ja aineellisten pääomatekijöiden
integrointi ja sisäisten prosessien suorituskyvyn johtaminen ovat keinoja lisätä tulosta,
tuottavuutta ja luoda parempaa ja vaikuttavampaa palvelua poikkeuksellisella,
kilpailijoista erottuvalla tavalla. Organisaation oppimisen ja uudistumisen johtaminen on
keino johtaa venymisen strategian toimeenpanoa. (Ks. myös Fitz-enz 2000, Rampersad
2004.)
Johtaminen jaetaan perinteisesti asioiden (Management) ja ihmisten johtamiseen
(Leadership) (Beer 2001, Morris ym. 2005, Sadler 1988, Sosik ym. 2005, Yukl ja
Lepsinger 2005). Asioiden johtaminen liitetään esimerkiksi tuotteiden, palveluiden,
prosessien ja teknologian johtamiseen eli konkreettisiin, aineellisiin pääomiin. Ihmisten
johtaminen liitetään puolestaan esim. työyhteisön onnistumiseen, henkilöstöresursointiin,
koulutukseen ja kehittämiseen sekä työhyvinvointiin eli aineettomiin pääomiin. Asioiden
johtamisen ajatellaan edellyttävän strategista ajattelua, asiakassegmenttien ymmärtämistä
ja organisointikykyä, kun taas ihmisten johtamisen asiakassuhteiden, organisaatio- ja
ryhmädynamiikan ymmärtämistä ja ihmissuhdetaitoja. Asioiden ja ihmisten johtaminen
ovat erkaantuneet toisistaan (Fitz-enz ja Phillips 1998, Lorenz 2004, Ulrich ja Smallwood
2003a, 2003b, Sosik ym. 2005, Yukl ja Lepsinger 2005).
Koska tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että aineeton pääoma synnyttää arvoa vain
integroituneena sisäisiin prosesseihin ja muihin aineettomiin ja aineellisiin pääomiin, niin
oppiminen ja uudistuminen syntyvät johtamalla asioita ja ihmisiä integroituneina
toisiinsa, samanaikaisesti. Se tarkoittaa organisaation johtamista sosioteknisenä
kokonaisuutena (Beer 2001, Miller ja Rice 1975), jossa ’sosio’ viittaa ihmisyhteisöön ja
’tekninen’ organisaation infrastruktuuriin. Beer (2001) korostaa, että myös ihmisten
johtamisjärjestelmät, kuten suorituksen arviointikäytännöt, seuraajasuunnitelmat ja
koulutusohjelmat ovat teknisiä ratkaisuja, jotka vaikuttavat ihmisten vuorovaikutus- ja
valtasuhteisiin sekä ammatillisen pätevöitymisen ja turvallisuuden tunteiseen (Beer
2001).
Venymisen strategia edellyttää sellaista oppimisen ja uudistumisen johtamista, jossa
samanaikaisesti johdetaan asioita ja ihmisiä, aineettomia ja aineellisia pääomatekijöitä, ja
jossa organisaatiota johdetaan kokonaisuutena, yli organisatoristen rajojen. Tämä
tarkoittaa kyvykkyyden johtamista. Tässä tutkimuksessa on oletuksena, että kyvykkyyden
johtamisen tulee sisältää seuraavat strategiakeskeisen organisaation johtamisen
ydinperiaatteet.
1. Strategiakeskeinen organisaatio muodostuu strategisen ja operatiivisen johtamisen ja
oppimisen kehistä.
2. Strategiakeskeisen organisaation strategia on kuvattu, kommunikoitu, ymmärretty ja
sisäistetty siten, että kaikki toimivat sen mukaisesti.
3. Strategiakeskeinen organisaation johtaminen perustuu venymisen strategiaan.
Strategian toimeenpano edellyttää organisaation oppimisen ja uusiutumisen johtamista
poikkeuksellisella, kilpailijoista erottuvalla ja organisatoriset rajat ylittävällä tavalla.
4. Organisaation oppimis- ja uusiutumisnopeuden tulee vastata toimintaympäristön
kehitysvauhtia. Strategiakeskeisen organisaation kilpailukyky perustuu sen
suhteelliseen paremmuuteen omalla toimialallaan.
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5. Organisaation infrastruktuuri (rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat)
muodostaa strategian suuntaisen, ehyen kokonaisuuden ja ohjaa organisaatiota
keskittämään toimintansa vain haasteellisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
6. Sisäiset prosessit luovat arvoa ja vahvistavat organisaation arvonmuodostuskykyä.
7. Strategiakeskeinen organisaatio integroi asioiden, ihmisten ja prosessien johtamisen.
8. Organisaation strateginen valmius mittaa organisaation kykyä johtaa sekä strategista
että operatiivista oppimista ja uusiutumista strategisten haasteiden edellyttämällä
tavalla ja vauhdilla.
Seuraavassa tarkastellaan sitä, miten kyvykkyys ja sen johtaminen voivat avata
ymmärrystä strategiakeskeisen organisaation johtamiseen. Miten integroidaan
pääomatekijät sisäisten prosessien kanssa strategian suuntaisiksi? Miten varmistetaan,
että integrointi lisää organisaation uusiutumista ja oppimista venymistavoitteiden
saavuttamiseksi? Miten voidaan arvioida ja mitata kyvykkyyden johtamista organisaation
strategisen valmiuden varmistamiseksi?

4.2 Kyvykkyys
Kyvykkyys kertoo, mitä organisaatio osaa tehdä. Se viittaa organisaation ominaisuuteen
tai kilpailutekijään, ei yksittäisten ihmisten osaamisiin tai teknologian tuomaan hyötyyn.
Kyvykkyys määritellään hyvin eri tavoin ja sitä koskevan tutkimuksen käsitteiden käyttö
on hyvin kirjavaa (Korhonen ja Niemelä 2005).
Tässä tutkimuksessa kyvykkyys-viitekehykset jaetaan kolmeen ryhmään (kuva 12):
1. kyvykkyys aineettomien pääomien, erityisesti osaamisten integraatiokimppuina
(Conner ja Prahalad 1996, Curtis ym. 1995a, 1995b, 2001, 2002, 2003a, 2003b,
Galunic ja Rodan 1998, Gold ym. 2001, Grant 1996, Grant ja Badenfuller 1995, Hall
1992, Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall 2005, Nonaka ym. 1994, 2000, Saint-Onge
2000, Ulrich ja Smallwood 2003a, 2003b),
2. kyvykkyys aineettomien ja aineellisten pääomien integraationa (Amit ja Schoemaker
1993, Collins 1994, Day 1994, Eisenhardt ja Martin 2000, Grant 1991, 1996a,
Korhonen ja Niemelä 2005, Teece ym. 1997) ja
3. dynaaminen kyvykkyys (Adner ja Helfat 2003, Amit ja Schoemaker 1993, Eisenhardt
ja Martin 2000, Grant 1996a, Helfat ja Peteraf 2003, Leonard-Barton 1992, Galunic ja
Rodan 1998, Teece ym. 1997), jolla viitataan kyvykkyyden johtamiskykyyn.
Ryhmät eivät ole selkeitä: samatkin tutkijat (esim. Grant:n varhaisempi ja myöhäisempi
tuotanto) määrittelevät kyvykkyyden eri tavoin. Ryhmittely auttaa kuitenkin
strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen määrittelyssä ja kyvykkyyden
johtamismallien arvioimisessa.
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Viitekehys

Perusoletus kyvykkyydestä organisaation
kilpailukyvyn lähteenä

Viitekehysten tutkijoita

Aineettomia resursseja,
erityisesti osaamista
painottavat viitekehykset.

Organisaatio on sellainen aineettomien pääomien,
erityisesti osaamisten varanto, jossa yksilöllisten
osaamisten integrointi vahvistaa organisaation
kilpailukykyä. Aineettoman pääoman integrointi johtaa
inhimillisen pääoman ja sosiaalisen pääoman nousuun.

Curtis ym. 2002, Grant 1996b, Hall
1992, Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall
2005, Morris ym. 2005, Nonaka 1994,
Nonaka ym. 2000, Nonaka ja Toyama
2003, Saint-Onge 2000, Spender ja
Grant 1996, Ulrich ja Smallwood
2003a, 2003b

Sekä aineettomia että
aineellisia resursseja
painottavat viitekehykset.

Organisaation kyykkyys kehittyy kokemusten ja
toiminnan evolutionaarisena tuloksena. Kyvykkyys
perustuu sekä aineettomien että aineellisten pääomien
integraatioon ja ovat kietoutuneet organisaation
infrastruktuuriin.

Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994,
Eisenhardt ja Martin 2000, Ethiraj ym.
2005, Galunic ja Rodan 1998, Grant
1991, 1996a, Korhonen ja Niemelä
2005, Mahony ja Pandian 1992,
Makadok 2001, Markides ja
Williamson 1994, Teece ym. 1997

Dynaamisia kyvykkyyksiä
painottavat viitekehykset

Pitkällä aikavälillä organisaatio säilyttää
kilpailukykynsä, kun sen organisaation arvo, tulokset ja
tuottavuus parantuvat toimialan muutosvauhtia
nopeammin. Siksi kyvykkyyksien uusiutumisen
johtaminen (= dynaamiset kyvykkyydet) ovat
pitkäjänteisen kilpailukyvyn lähteinä.

Adner ja Helfat 2003,Eisenhardt ja
Martin 2000, Galunic ja Rodan 1998,
Helfat ja Peteraf 2003, Helfat ja
Raubitschek 2000, Makadok 2003,
2001, Teece ym. 1997, Winter 2000,
2003, Zollo ja Winter 2002, Zott 2003

Kuva 12. Kyvykkyys-viitekehysten suuntauksia.

Curtis ym. (2002), Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall (2005), Saint-Onge (2000) ja Ulrich
ja Smallwood (2003a, 2003b) painottavat kyvykkyyttä aineettomien resurssien
integraationa, jossa on kyse yksilöiden tiedoista, taidoista, osaamisista,
asiantuntijuuksista, sosiaalisesta kanssakäymisestä jne. Tällöin kyvykkyydellä viitataan
ennen kaikkea ajan saatossa syntyneeseen inhimilliseen tai sosiaaliseen pääomaan3.
Nonaka (1994) ja Nonaka ja Toyama (2003), Nonaka ym. (2000), Grant (1996b), Morris
ym. (2005) ja Spender ja Grant (1996) määrittelevät kyvykkyyden erilaisten osaamisten
integraationa, jolloin kyvykkyydellä viitataan organisaatiossa kehittyneeseen
osaamispääomaan. Hall (1992) korostaa aineettomien pääomien merkitystä organisaation
kyvykkyyden erottautumisen ja kilpailukyvyn rakentamisen lähteinä. Lengnick-Hall ja
Lengnick-Hall (2005) korostavat, että sosiaalinen kanssakäyminen rakentaa
vuorovaikutussuhteita, joissa osaamiset integroituvat kyvykkyyksiksi. Sosiaalinen
pääoma on välttämätön kyvykkyyksien syntymiselle ja se mahdollistaa ja vahvistaa
yhteisten, vakiintuneiden käytäntöjen kehittymisen. Saint-Onge (2000) määrittelee
strategisen kyvykkyyden kykynä luoda arvoa aineettomista pääomista. Strateginen
kyvykkyys luo valmiuden nykyiselle strategiselle toiminnalle ja mahdollisuuden sopeutua
tulevaisuuden strategisiin haasteisiin.
Kyvykkyys ymmärrettynä aineettomien pääomien integraatiokimppuina, pohjautuu
sisäisia resursseja painottavaan strategisen johtamisen ryhmään (inside – out). Tässä
3
Sosiaalinen pääoma kuvaa arvoa, joka perustuu sosiaalisiin
yhteenkuuluvuuden tunteeseen tai yhteisön jäsenyyteen (Saint-Onge 2000).

verkostoihin,

yhteisöllisyyteen,
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tutkimuksessa lähdetään Kaplanin ja Nortonin (2004) tavoin siitä, että aineeton pääoma
luo arvoa vain integroituneena muihin pääomiin ja sisäisiin prosesseihin, siksi näkemys
kyvykkyydestä aineettomien ja aineellisten pääomatekijöiden integraationa on erityisen
mielenkiinnon kohteena.

4.2.1 Kyvykkyys pääomatekijöiden integraationa
Tämä tutkimus perustuu ajatukseen, että kyvykkyys on sekä aineettomien että aineellisten
resurssien integroitumisprosessin tuloksena syntynyt yhteenliittymä, ”resurssien kimppu”
(bundle of resources). Kyvykkyys on kietoutunut organisaation infrastruktuuriin,
erityisesti sisäisiin prosesseihin, ja se ilmenee organisaation vakiintuneina käytäntöinä.
Kyvykkyys syntyy vähitellen, kehityspolkuja pitkin, organisaation oppimisen tuloksena.
(Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994, Eisenhardt ja Martin 2000, Ethiraj ym. 2005,
Galunic ja Rodan 1998, Grant 1991, 1996a, Korhonen ja Niemelä 2005, Lengnick-Hall ja
Lengnick-Hall 2005, Mahony ja Pandian 1992, Makadok 2001, Markides ja Williamson
1994, Simons 2000, Teece ym. 1997, Ulrich ja Smallwood 2003b, Winter 2000).
Organisaation kyvykkyys voi ilmetä mm. kykyinä kehittää uusia, maailmanluokan
tuotteita, tarjota vaikuttavaa ja hyvää palvelua, toimia erityisen kustannustehokkaasti,
sopeuttaa tuotanto asiakasvaatimusten muutoksiin ja synnyttää uusia asiakastarpeita.
Strategiset kyvykkyydet erottavat organisaation muista toimijoista, ja ovat siten
organisaation strategisia kilpailutekijöitä. Ne luovat arvoa, jota kilpailijoiden on vaikea
kopioida. (Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994, Eisenhardt ja Martin 2000, Grewal ja
Tansuhaj 2001, Hamel 2000, Hunt ja Morgan 1995, King ja Zeithaml 2001, Korhonen ja
Niemelä 2005, Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall 2005, Markides ja Williamson 1994,
Saint-Onge 2000, Teece ym. 1997, Vorhies ym. 1999, Wernerfelt 1984, 1995, Zander ja
Kogut 1995.)
Vaikka itse kyvykkyydet ovat organisaation sisäisiä tekijöitä ja perustuvat
organisaation sisäisiä tekijöitä painottavaan strategisen johtamisen kenttään, niin tässä
tutkimuksessa liitytään siihen strategisen johtamisen ryhmään, joka integroi ja balanssoi
toimintaympäristön, strategian ja organisaation sisäiset tekijät toisiinsa (outside balanced
with inside), kuten edellä on kuvattu. Simonsin (2000) mukaan nimenomaan
kyvykkyydet yhdistävät sekä organisaation sisäiset (inside-out) että ulkoiset (outside-in)
strategisen johtamisen näkökulmat. Day (1994) luokittelee kyvykkyydet kolmeen
kategoriaan sen mukaan, mikä on prosessien pääfokus: outside-in, inside-out ja niiden
yhdistämisprosesseiksi (outside balanced with inside) (kuva 13). Hänen mukaansa
toimintaympäristö ja strategia määrittävät, mitkä kyvykkyydet ovat keskeisiä. Jos
yrityksen toimintamallina on erottautua asiakaslähtöisyydellä, sen tulee kehittää
markkinoiden aistimiseen, asiakkaiden linkittämiseen ja toimitus- ja palvelukanavien
yhdistämiseen liittyvät kyvykkyydet. Niiden kyvykkyyden tehokas johtaminen on
keskeisintä ja ne ovat ohjaavina tekijöinä kaikille muille prosesseille. (Day 1994.)
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Organisaation
sisäisiä tekijöitä
painottavat
kyvykkyydet

Toimintaympäristöä
painottavat
kyvykkyydet

Ulkoapäin-sisälle
prosessit

Sisältäpäin-ulos
prosessit
Yhdistävät
prosessit

• Markkinoilla tapahtuvien
muutosten aistiminen
• Asiakkaiden linkittäminen
• Toimitus- ja palvelukanavien
sitominen
• Teknologiakehityksen
seuraaminen

•
•
•
•
•

Asiakastilausten toimitus
Hinnoittelu
Ostotoiminta
Asiakaspalvelu
Uusien tuotteiden/
palveluiden kehittäminen
• Strategian kehittäminen

•
•
•
•
•

Talousjohtaminen
Kustannusten seuranta
Teknologian kehittäminen
Integroitu logistiikka
Valmistuksen/ muuntumisen
prosessit
• Henkilöstöjohtaminen
• Ympäristön ja turvallisuuden
johtaminen

Kuva 13. Kyvykkyyksien luokittelu (Day 1994).

Resurssit

Infrastruktuuri

Integrointiprosessi

•Teknologia
• Rakenne
• Kulttuuri

•Arvon vahvistaminen
• Vakiinnuttaminen
• Uusiutuminen

Kyvykkyys

Kyvykkyydet erotetaan resursseista (Amit ja Schoemaker 1993, Collins 1994, Day 1994,
Galunic ja Rodan 1998, Grant 1991, 1996b, Korhonen ja Niemelä 2005, Lengnick-Hall ja
Lengnick-Hall 2005, Makadok 2001, Winter 2000). Korhonen ja Niemelä (2005) ovat
esittäneet kuvan resurssien ja kyvykkyyksien keskinäisistä suhteista (kuva 14). Kuten
kuvasta ilmenee, kyvykkyydet hyödyntävät organisaatiossa olevia resursseja
integroimalla ne keskenään ja infrastruktuurin kanssa, ja lisäävät siten resurssien
synnyttämää arvoa. Resurssit ovat siis kyvykkyyksien välttämätön edellytys, mutta vasta
kyvykkyydet kuvaavat, mitä organisaatio osaa tehdä.

Kuva 14. Kyvykkyydet resurssien integraatioina (Korhonen ja Niemelä 2005).

Amitin ja Schoemakerin (1993) sekä Korhosen ja Niemelän (2005) mukaan resurssit ja
kyvykkyydet eroavat toisistaan kolmella tavalla. (Ks. myös Foss 1999, Grant 1996b,
Helfat ja Peteraf 2003, Mahoney ja Pandian 1992, Makadok 2001, Petraf ja Bergen 2003,
Vorhies ym. 1999, Warren 2000, Winter 2000.)
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1. Resurssit ovat joko aineettomia tai aineellisia pääomatekijöitä ja kyvykkyyksillä
tarkoitetaan aineellisten ja aineettomien pääomatekijöiden muodostamaa
yhteenliittymää (Ks. myös Barney 1991, 1995, 2001, Wernerfelt 1984, 1995).
2. Toisin kuin resurssit, kyvykkyyksillä on operatiivinen, prosessien ja työketjujen
toimintaan viittaava merkitys. Ne eivät ole olemassa sinänsä, vaan ovat liikkeessä
olevia, virtaavia tekijöitä. Kyvykkyydet kuvaavat, miten organisaatio osaa hyödyntää
resurssejaan. (Day 1994, Grant 1991, Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall 2005, Ullrich
ja Smallwood 2003b, Wernerfelt 1984, 1995.)
3. Kyvykkyydet saavat usein vakiintuneen käytännön muodon ja ovat riippuvaisia
sisäisistä prosesseista. Resurssit luovat edellytykset vakiintuneille käytännöille ja
niiden suorituskyvylle. Jos organisaatio hajoaa, sen kyvykkyydet katoavat, mutta
resurssit eivät. (Ks. myös Barney 1991, 1995, 2001, Grant 1991, Teece ym. 1997,
Wernerfelt 1984, 1995.)
Kyvykkyydet erotetaan myös osaamisesta. Resurssit, erityisesti inhimilliset resurssit,
sisältävät osaamista (Loasby 1998). Osaaminen on hämärän peitossa, kunnes se tulee
näkyviin toiminnassa (Conner ja Prahalad 1996, Galunic ja Rodan 1998, Grant ja
Badenfuller 1995, Nonaka 1994). Osaaminen on tarkoituksenmukaista ja sillä on arvoa,
kun se on liittynyt infrastruktuuriin ja integroitunut sisäisiin prosesseihin (Gold ym. 2001,
Siggelkow 2002). Siten yksilöllinen osaaminen voi muuntua sisäisten prosessien kautta
kyvykkyydeksi (Fitz-enz 2000, Grant 1996b, Lapré ja Wassenhove 2002, Peteraf ja
Bergen 2003, Sosik ym. 2005, Spender ja Grant 1996). Piilossa olevan ja abstraktin
luonteensa takia osaamista on vaikea johtaa. Sen sijaan organisaation infrastruktuuriin ja
prosesseihin kietoutuneet, toiminnassa näkyvät kyvykkyydet on johdettavissa; ne ovat
näkyviä, kuvattavissa, mitattavissa, arvioitavissa ja siksi myös johdettavissa. Niitä
voidaan johtaa infrastruktuurin, käytäntöjen, prosessien, työketjujen kehittämisen ja
parantamisen kautta. (Ks. myös Ansoff 1979, Fitz-enz ja Phillips 1998.) Siksi
nimenomaan toimintaan viittaavan luonteensa takia kyvykkyydet avaavat uusia ovia
myös strategiakeskeisen organisaation oppimisen ja uudistumisen johtamiskäytännöille.
(Curtis 2002, Fitz-enz 2000, Phillips ym. 2001.) Kyvykkyydet sisältävät ajatuksen
resurssien erilaisista merkityksistä (Huselid ym. 2005b, Simons 2005a). Jotkut resurssit,
ja siten myös osaamiset, ovat kyvykkyyksien kannalta kriittisiä ja erityisen arvokkaita,
jotkut välttämättömiä tai sitten vain avustavia ja helposti korvattavissa. Oleellista on
kuitenkin huomioida, että resurssien ja osaamisten, merkitykset määräytyvät
kyvykkyyksistä käsin. (Becker ym. 1999, 2001, Huselid ym. 2005a, 2005b, Johnson ja
Scholes 2002, Morris ym. 2005, Rummler ja Brache 1995.)
Kyvykkyydet muodostavat hierarkian. Ne voivat olla yksinkertaisia, yksittäisten
resurssien integraatioita tai monimutkaisia, koko organisaation kokonaissuoritusta
koskevia kyvykkyyksien ”kimppuja” (Curtis ym. 2002, Brown ja Eisenhardt 1999,
Galunic ja Rodan 1998, Korhonen ja Niemelä 2005, Nelson 1991, Winter 2003).
Yksinkertaisimmat kyvykkyydet liittyvät yksittäisten tehtävien suorittamiseen ja
edellyttävät vain yksilön tietojen ja taitojen sekä teknologian integroimista organisaation
infrastruktuuriin, erityisesti prosesseihin. Monimutkaisemmat kyvykkyydet ilmentävät
organisaation kokonaistoimintaa. Ne koostuvat yksinkertaisimpien kyvykkyyksien
edelleen integroimisesta yli hallintokunta-, osasto- ja yksikkörajojen. Mitä korkeammalla
hierarkiatasolla kyvykkyydet ovat, sitä vaikeammin ne ovat kopioitavissa (Barney 1991,
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1995, 2001, Grant 1991, 1996b). Korkeimman hierarkiatason kyvykkyydet ovat
integroituneet koko organisaation kyvykkyydeksi (Helfat ja Peteraf 2003, Petraf ja
Bergen 2003), jolloin voidaan sanoa, että organisaatio on kyvykäs. Ehyt, kyvykäs
organisaatio on kustannustehokas, koska siinä on minimoitu yksikkö- ja organisaatiorajat
ja niiden synnyttämät toiminnan epäjatkumot. (Barney 2001, Eisenhardt ja Martin 2000,
Galunic ja Rodan 1998, Grant 1996b, Korhonen ja Niemelä 2005, Priem ja Butler 2001,
Wernerfelt 1984, Winter 2000, 2003, Zander ja Kogut 1995, Zott 2003).
Yksinkertaisemmat kyvykkyydet ovat välttämättömiä, jotta monimutkaisemmat
kyvykkyydet voivat kehittyä ja säilyä (Curtis ym. 2002, Nelson 1991, Winter 2003).
Helfatin ja Peterafin (2003) mukaan kyvykkyyksien hierarkian merkitys liittyy
kyvykkyyksien elinkaareen ja niiden synnyttämän arvon kasvun rajoihin. Kyvykkyyksillä
on elinkaarensa, aivan kuten tuotteilla ja palveluillakin. (Ks. myös Beer 2001, Laurie ym.
2006, Simons 2005b.) Myös Laurie ym. (2006) ovat osoittaneet, miten organisaation
oppimisen ja uusiutumisen mahdollisuus on uusien kyvykkyyksien portfolion
uudistamisessa ja uudella tavalla integroimisessa. He korostavat, että liian usein
organisaatiot hakevat kasvua vain tuotteita ja palveluita kehittämällä. Organisaatiot
menettävät paljon potentiaalisia ja käyttämättömiä kasvun mahdollisuuksiaan. Liittämällä
toimintaympäristön muutokset, strategia ja kyvykkyydet toisiinsa, avautuu uusia
potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Grant (1996b) tekee kyvykkyyksien hierarkiasta kaksi kyvykkyyden johtamiseen
liittyvää päätelmää: 1) organisaation infrastruktuuri ja 2) organisaation johtamisvastuut
tulee määrittää kyvykkyyden hierarkiatason näkökulmasta: vuorovaikutus alasysteemien
sisällä on aina intensiivisempää kuin alasysteemien välillä. Organisaation rakenne tulee
suunnitella niin, että se vahvistaa tehtävien, resurssien ja prosessien integroitumista
seuraavan hierarkiatason kyvykkyyksiksi. Hierarkiatason kypsyysaste määrittää sen
rakenteen (kts. myös Curtis ym. 2002). Toiseksi, johtamisen fokus tulee suunnata
yksittäisten ihmisten, tehtäväkokonaisuuksien tai erillisten teknologioiden sijasta niiden
uudella tavalla yhteensovittamiseen ja koordinointiin. Se edellyttää Grantin mukaan
koordinaatio- ja kommunikaatiotoiminnan rakentamista, funktionaalisesta tai
asiantuntijuutta korostavasta toimintatavasta luopumista sekä eri osa-alueiden, kuten
tuotekehityksen, tuotannon ja markkinoinnin integroinnin johtamista. Johtajien tehtävänä
on johtaa eri tekijöiden yhteensopivuutta kyvykkyyden rakentumisen ja uusiutumisen
näkökulmasta.
Amit
ja
Schoemaker
(1993)
jakavat kyvykkyydet toimialakohtaisiin
peruskyvykkyyksiin (Strategic Industry Factors, SIF) ja organisaatiokohtaisiin strategisiin
kyvykkyyksiin (Strategic Assets, SAS). Olemassaolon säilyttäminen toimialalla edellyttää,
että organisaatiolla on toimialan peruskyvykkyydet. Ne eivät kuitenkaan ole
kilpailutekijöitä kilpailtaessa samalla toimialalla ja samoilla markkinoilla. Toimialalla
menestyminen on mahdollista vasta silloin, kun organisaatiolla on peruskyvykkyyksien
lisäksi kilpailijoista erottuvia strategisia kyvykkyyksiä. (Ks. myös Adner ja Helfat 2003,
Amit ja Schoemaker 1993, Capasso ym. 2005, Douglas ja Ryman 2003, Hoopes ym.
2003, Korhonen ja Niemelä 2005, Rumelt 1991). Tästä on pääteltävissä, että toimiala
määrittää kyvykkyyksien kontekstin: kyvykkyydet, toimialan peruskyvykkyydet ja
strategiset kyvykkyydet on aina määriteltävä suhteessa toimialaan ja suhteessa
kilpailijoihin. Mitä korkeammalla tasolla organisaation kilpailutekijät ovat
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kyvykkyyksien hierarkiassa, sitä vaikeampi niitä on kopioida. (Amit ja Schoemaker
1993, Korhonen ja Niemelä 2005, Spanos ja Lioukas 2001, Zott 2003.)
Strategiset kyvykkyydet erottavat organisaation samalla toimialalla olevista
kilpailijoistaan (Ulrich ja Smallwood 2003a ja 2003b). Ne luovat perustan strategian
mukaiselle toiminnalle ja valmiuden kohdata tulevaisuuden haasteet. Strategisen
johtamisen näkökulmasta strategiset kyvykkyydet ovat välttämättömiä strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiset kyvykkyydet siis liittävät toimialan, strategian,
organisaation infrastruktuurin, resurssit ja strategian toimeenpanon toisiinsa. Strategisten
kyvykkyyksien johtaminen on strategian toimeenpanon johtamista. (Amit ja Schoemaker
1993, Capasso ym. 2005, Christensen 1997, Day 1994, Hoopes ym. 2003, Johnson ja
Scholes 2002, Grant 1991, Markides ja Williamson 1994, Saint-Onge 2000, Spanos ja
Lioukas 2001.)
Sampler (1998) korostaa, että tuotteiden, palveluiden ja asiakastarpeiden muutosvauhti
on kasvanut dramaattisesti ja toimialojen rajat ovat hämärtyneet: organisaatioiden
muutoskyvyn nopeudesta on tullut keskeinen kilpailutekijä. (Ks. myös Hay ja Williamson
1991.) Toimialan muutos- ja uusiutumisnopeus vaikuttaa kyvykkyyksien kehittymis- tai
uusiutumisnopeuden vaateeseen.
Toimialat eroavat siis niiden dynaamisuutensa eli muutos- ja uusiutumisvauhtinsa
suhteen (Hoopes ym. 2003, Korhonen ja Niemelä 2005, Rumelt 1991, Sampler 1998).
Täten myös kyvykkyyksien arvo vaihtelee toimialoittain. Hetken aikaa kilpailuetuna
oleva kyvykkyys muuttuu pian toimialan peruskyvykkyydeksi. Viime kädessä
organisaation kilpailuetu on sen kyky johtaa kyvykkyyksien uusiutumista kilpailijoita
nopeammin ja vaikuttavammin. (Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994, Eisenhardt ja
Martin 2000, Hamel ja Prahalad 1993, 1994a, 1994b, Hunt ja Morgan 1995, Markides ja
Williamson 1994, Nonaka ja Toyama 2003, Winter 2003.) Day (1994) korostaakin, että
mikäli organisaatio ei johda kyvykkyyksien uusiutumista vaikuttavammin kuin
kilpailijansa, sen tulos- ja tuottavuuskehitys asettuvat toimialan keskivertotasolle. Tai jos
kilpailijoiden kyvykkyydet kehittyvät nopeammin ja niiden tuottavuuskehitys on
nopeampaa, organisaation suhteellinen asema huononee.
Resurssien, kyvykkyyksien ja kilpailukyvyn keskinäiset vaikutussuhteet eivät ole
suoraviivaisia eivätkä itsestään selviä: runsaatkaan resurssit eivät takaa kyvykkyyksiä,
eivätkä kyvykkyydet hyvää kilpailukykyä (Grant 1991, Hamel ja Prahalad 1993, Powell
1992, Zott 2003). Vasta kilpailijoita nopeampi kyvykkyyksien uusiutumisvauhti
mahdollistaa kilpailukyvyn. Resurssien integroitumista kyvykkyyksiksi tulee johtaa.
Tieteellisessä keskustelussa onkin alkanut korostua dynaamisten kyvykkyyksien merkitys.
(Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994, Grant 1996b, Hoopes ym. 2003, Korhonen ja
Niemelä 2005, Zott 2003).

4.2.2 Dynaamiset kyvykkyydet
Dynaamisten kyvykkyyksien lähtökohtina ovat toimialojen uusiutumisnopeus ja
organisaatioiden kehitysvaatimukset. Dynaamisilla kyvykkyyksillä tarkoitetaan kykyä
johtaa kyvykkyyksien uusiutumista toimintaympäristön muuttuessa; niiden merkitys on
erityisen suuri nopeasti muuttuvilla toimialoilla (Eisenhardt ja Martin 2000, Galunic ja
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Rodan 1998, Helfat ja Peteraf 2003, Helfat ja Raubitschek 2000, Rumelt 1991, Teece ym.
1997, Winter 2003, 2000, Zott 2003). Adner ja Helfat (2003) määrittelevät dynaamiset
kyvykkyydet johtajien kyvyiksi rakentaa, integroida ja uudistaa kyvykkyyksiä. Teece ym.
(1997) kuvaavat, että dynaamisia kyvykkyyksiä ovat mm. resurssien integrointi,
strateginen päätöksenteko, organisointi, resursointi, uusien yhteenliittymien ja
yhteistyösuhteiden rakentaminen. Vaikka dynaamiset kyvykkyydet ja operatiivisemmat
kyvykkyydet ovat lähes sama asia (vrt. esim. Williamson 1999), niiden esiin nostaminen
ja erottaminen ovat tässä tutkimuksessa tärkeää, koska dynaamiset kyvykkyydet
viittaavat kyvykkyyksien johtamiseen (Zott 2003). Teece ym. (1997) jopa toteaa, että hän
mieluummin puhuisi johtamiskäytännöistä dynaamisten kyvykkyyksien sijaan, mutta
voidakseen asemoida näkökulmansa kyvykkyyksien tieteelliseen keskusteluun hän
käyttää käsiteparia dynaamiset kyvykkyydet, kyvykkyyden johtamisen sijaan.
Eisenhardt ja Martin (2000) ja Teece ym. (1997) perustelevat dynaamisten
kyvykkyyksien erottamista muista kyvykkyyksistä todeten, että 1) niiden erottaminen
johtaa niiden merkityksen tutkimiseen, jolla taas on vaikutusta kyvykkyyksien
johtamiskäytäntöjen ymmärtämiseen, 2) koska niiden vaikutus organisaation
suorituskyvyn kehittymiseen on merkittävä, dynaamisten kyvykkyyksien avulla
johdetaan muista erottuva tulos, 3) ne kehittyvät eri polkuja kuin kyvykkyydet ja 4) ne
vaikuttavat sekä tämän päivän ja ennen kaikkea tulevaisuuden kyvykkyyksien
rakentumiseen. Lisäksi Eisenhardtin ja Martinin (2000) mukaan dynaamiset kyvykkyydet
eivät ole koskaan itsessään strategisia kilpailutekijöitä, mutta niillä on merkitystä sekä
organisaation koossa pitävänä liimana että organisaation oppimisen ja uusiutumisen
lähteinä.
Zott (2003) osoittaa, kuinka dynaamiset kyvykkyydet vaikuttavat epäsuorasti
organisaation suorituskyvyn parantumiseen. Niiden päämääränä on integroida resursseja
ja vakiinnuttaa käytäntöjä kyvykkyyksiksi, jotka puolestaan muuntuvat talousluvuista
havaittavissa oleviksi suorituskyvyksi. Zott (2003) viittaa eräisiin (Eisenhardt ja Martin
2000, Teece ym. 1997, Zollo ja Winter 2002) tutkimuksiin ja osoittaa, kuinka yhä
yksimielisempiä ollaan siitä, että nimenomaan dynaamiset kyvykkyydet vaikuttavat
epäsuorasti organisaation suorituskykyyn (kuva 15). Hän määrittelee dynaamiset
kyvykkyydet käytännöiksi, joilla johdetaan, kehitetään, integroidaan, valitaan ja
vakiinnutetaan resurssit organisatorisiksi kyvykkyyksiksi.
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Dynaamiset
kyvykkyydet
(kyvykkyyksien
johtaminen)

Kyvykkyydet,
vakiintuneet käytännöt,
resurssien asemointi

• Resurssien ja kyvykkyyksien
integrointi, rakentaminen ja
uusiminen (Teece et. al. 1997)
• Resurssien ja kyvykkyyksien
hyödyntäminen, uusiminen,
integrointi, vapauttaminen
(Eisenhardt & Martin 2000)

Organisaation
suorituskyky

• Kyvykkyyksien suuntaaminen
muuttuvan toimintaympäristön
mukaisesti (Teece et. al. 1997)
• Tehokkuuden parantaminen
(Zollo & Winter 2002)
• Toimialan muutosten luominen
(Eisenhardt & Martin 2000)

Kuva 15. Dynaamisten kyvykkyyksien yhteys suorituskykyyn (Zott 2003).

Resurssien integroituminen kyvykkyyksiksi ja kyvykkyyksien vahvistuminen edellyttävät
ihmisten toimintaa ja ihmisten johtamista (Burke ja Cooper 2005, Christensen 1997,
Curtis ym. 2002, Fitz-enz 2000, Heskett ja Schlesinger 1997, Lengnick-Hall ja LengnickHall 2005, Pfeffer 1998, Rampersad 2004, Saint-Onge 2000, Ullrich ja Smallwood
2003b). Ihmiset toimivat ”integraatioliimana”, aineettomia ja aineellisia pääomia
yhdistävinä kudoksina. Kaikki muut pääomatekijät ovat luonteeltaan liikkumattomia ja
siksi yksinään tehottomia. Niiden integroituminen kyvykkyyksiksi edellyttää ihmisten
interventioita ja ihmisten korkeatasoista johtamista (Beer 2001, Christensen 1997, Laurie
ym. 2006). Ihmisten johtamiskäytännöillä rakennetaan strategiset kyvykkyydet.
Ihmistenjohtamisprosessit ja -käytännöt edustavat organisaation tapaa integroida eri
pääomatekijät arvoa tuottaviksi kyvykkyyksiksi. Koska kyvykkyys muodostuu
inhimillisten tekijöiden, materiaalien, koneiden ja laitteiden, infrastruktuurin jne.
integraation tuloksena, viime kädessä organisaation kyvykkyys perustuu siihen, miten
paljon ihmisten toiminta ja ihmisten johtaminen vaikuttavat arvonmuodostuskyvyn
parantumiseen. Ihmisten toiminta luo arvon muille pääomatekijöille. Fitz-enz (2000)
pukee ajatuksensa käytännön kysymyksiksi. Miten paljon henkilöstön toiminta lisää
muiden pääomien arvoa? Miten tehokkaasti henkilöstö hyödyntää esimerkiksi tieto- ja
viestintäteknologiaa?
Christensenin (1997), Ulrichin ym. (1997) ja Ulrich ja Smallwoodin (2003a, 2003b)
mukaan strategiset kyvykkyydet ovat välittävänä tekijänä toimintaympäristön, strategian,
ja ihmisten johtamisen välillä (kuva 16). Mutta myös toisin päin: ihmisten
johtamiskäytäntöjen avulla integroidaan ja kehitetään kyvykkyydet strategiassa
ilmaistujen lupausten lunastamiseksi. Siksi ihmisten johtamisjärjestelmät, -prosessit ja käytännöt, jotka ovat vertikaalisesti yhdensuuntaisia strategian kanssa ja muodostavat
horisontaalisesti toisiaan tukevan verkoston, ovat toimintaympäristön, strategian,
kyvykkyyden johtamisen, organisaation suorituskyvyn ja strategian toimeenpanon
kivijalkana ja keinoina (ks. myös Becker ym. 2001, Hay ja Williamson 1991).
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Toimintaympäristö

Visio, strategiat ja strategiset tavoitteet

Strategiset kyvykkyydet

Toimintaedellytysten
ja organisaation
kehittäminen
Osaamisen
johtaminen

Työsuhdeasiat

Ihmisten
johtaminen

Kannustava
palkitseminen
Suorituksen
johtaminen

Resurssointi
Kommunikaatio ja
koordinaatio

Kuva 16. Ihmisten johtamisen integrointi vertikaalisesti ja horisontaalisesti (Christensen
1997).

Mutta koska kyvykkyys on sekä aineettomien ja aineellisten pääomatekijöiden
integraatio, ihmisten johtamisen fokuksena eivät ole ihmiset sinänsä, irrallaan muista
pääomatekijöistä, vaan eri pääomatekijät integroidaan ihmisten johtamiskäytäntöjen
avulla toisiinsa kyvykkyyksiksi. Johtamisjärjestelmän, johtamisprosessien ja -käytäntöjen
tulee vahvistaa tätä toimintaa.
Eisenhardt ja Brown (1999), Mahoneyn ja Pandianin (1992) ja Makadok (2001)
korostavat, että menestyneissä organisaatioissa on organisaation kattava, eri
pääomatekijöitä integroiva ja organisaatiokokonaisuutta luova johtamisjärjestelmä.
Yhteisillä johtamiskäytännöillä rakennetaan yhteiset kyvykkyydet. Teecen ym. (1997)
mukaan hyvä kyvykkyyden johtamisjärjestelmä koostuu johtamisprosesseista, nykytilaa
kuvaavasta asemoinnista ja kehittämispoluista. Johtamisprosessit rakentavat
organisaation tulevaisuuden kilpailuaseman, asemoinnilla määritellään nykytilaa ja
poluilla tarkoitetaan käytettävissä olevien kehittämisvaihtoehtojen ja niistä seuraavia
kilpailukyvyn parantumisen mahdollisuuksia.
Helfatin (2000) ja Helfatin ja Raubitschekin (2000) mukaan suorituksen ja osaamisen
johtaminen sekä kommunikaatio- ja koordinaatiotoiminta luovat pohjan kyvykkyyksien
rakentumiselle hierarkiatasolta toiselle. (Ks. myös Brown ja Eisenhardt 1999, Curtis
2002, Gillies ja Howard 2003, Helfat 2000, Helfat ja Raubitschek 2000, Mankins ja
Steele 2005, Rockart ja Short 1989, Rummler ja Brache 1995, Teece ym. 1997.) He
yhdistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, tuote- ja palveluprosessien
parantamisen, kyvykkyyksien johtamisen ja organisaation suorituskyvyn johtamisen
toisiinsa. Heidän mukaansa asiakkaiden kokema arvonnousu perustuu tuotteiden ja
palveluiden portfolion kehittymiseen, joka puolestaan perustuu kyvykkyyksien
kehittymiseen. Tuotteet ja palvelut tuotetaan eri pääomatekijöitä integroivissa tuote- ja
palveluprosesseissa. Kehittämällä prosesseja kehittyvät myös kyvykkyydet. Prosessien
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johtaminen tarjoaa siten toiminnallisen kartaston kyvykkyyden johtamiselle ja
suorituskyvyn parantamiselle. Prosessien kuvausten avulla johtamisen fokus on myös
helpompi siirtää kokonaisuuden johtamiseen ja eri työketjujen ja pääomatekijöiden
keskinäiseen integrointiin. Suorituskykyä voidaan parantaa johtamalla prosessien
yksinkertaistamista, sujuvuutta ja tehostumista ja kytkemällä eri työvaiheet uuden
teknologian avulla toisiinsa. Prosessien avulla resurssit, erilaiset osaamiset ja
kyvykkyydet voidaan integroida ja koordinoida kilpailijoista erottuvalla,
poikkeuksellisella tavalla. (Rummler ja Brache 1995.)
Prosessit kuvaavat, minkälaisista kyvykkyyksistä organisaation arvontuottokyky
koostuu. Prosessien kuvaukset perustuvat asiakastarpeisiin, jolloin niiden keskinäisellä
kytkennällä pakostakin ylitetään organisatorisia ja ammatillisia raja-aitoja ja luodaan
horisontaalisia yhteyksiä. Vaikuttavimmat käytännöt ja parhaimmat mahdolliset tulokset
määritellään koko organisaation tulos- ja laatustandardeiksi. Henkilöstön
oppimissuunnitelmilla ja ammatillisen pätevöitymisen poluilla tuetaan kaikkien
oppimista, jotta kaikki saavuttaisivat nämä tulokset. Yksittäisten ihmisten aikaisemmin
saavuttamista tuloksista muodostuu vähitellen kaikkien saavuttama kyvykkyyden
perustaso (capability baseline). Organisaatiokokonaisuus ja kyvykkyys alkavat
hahmottua. Kaikki tämä johtaa Helfatin ja Raubitschekin mukaan suorituskyvyn ja
kilpailukyvyn vahvistumiseen ja edellyttää resursointiin, kommunikointiin ja
koordinointiin, suorituksen johtamiseen, osaamisen johtamiseen liittyvien prosessien ja käytäntöjen integroimista toisiinsa. Käytäntöjä, johtamiskäytäntöjäkin, voidaan kuvata,
joten niitä voidaan myös kehittää ja opettaa, jopa suorastaan harjoitella. (Ks. myös Fitzenz ja Phillips 1998, Rampersad 2004, Rummler ja Brache 1995, Teece 1986, Stratton
ym. 2004, Zott 2003.)
Lisäksi
kyvykkyyksien
johtaminen
edellyttää
koordinaatioja
kommunikaatiotoimintaa. Koordinaatiotoiminnalla integroidaan erilaiset resurssit,
kyvykkyydet, toiminnot ja prosessit toisiinsa organisaatiokokonaisuuden eheyttämiseksi
ja kokonaistuottavuuden parantamiseksi (Hansen ja von Oetinger 2001, Helfat ja
Raubitschek 2000). Kommunikaation tarkoituksena on myös liittää strategisen ja
operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehät toisiinsa siten, että johtajisto voi seurata
strategisten lupausten toteutumista ja organisaation suorituskyvyn kehittymistä suhteessa
niihin (Grant 1996b, Kaplan ja Norton 2005b, Simons 2000, Ulrich 1996, 1997, Ulrich ja
Smallwood 2003a ja 2003b).
Yhteenvetona voidaan sanoa, että kestävä kilpailukyky ja kilpailijoista erottuva
suorituskyvyn jatkuva parantaminen edellyttävät kyvykkyyksien johtamista (Amit ja
Schoemaker 1993, Eisenhardt ja Martin 2000, Galunic ja Rodan 1998, Helfat ja
Raubitschek 2000, Makadok 2001, 2003, Teece ym. 1997, Zollo ja Winter 2002, Zott
2003). Kyvykkyydet sinänsä eivät takaa kestävää kilpailukykyä. Yhtä lailla ne voivat
muuttua toiminnan esteiksi toimintaympäristön muuttuessa: vakiintuneet käytännöt, jotka
eivät ole enää relevantteja, kahlitsevat toimintaa. Kilpailukyvyn kannalta oleellisinta on
kyky johtaa kyvykkyyksiä. (Adner ja Helfat 2003, Collins 1994, Helfat ja Peteraf 2003,
Helfat ja Raubitschek 2000, Makadok 2001, 2003, Spender 1989, Spender ja Grant
1996.) Kyvykkyyksien johtamisen kivijalkana ja integroivana liimana ovat ihmisten
johtamisprosessit ja -käytännöt, erityisesti resurssointi, suorituksen ja osaamisen
johtaminen sekä kommunikaatio- ja koordinaatiotoiminta. Kyvykkyyksien johtaminen
rakentaa suurta strategista potentiaalia (Laurie ym. 2006). Dynaamisilla toimialoilla
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olevien organisaatioiden kilpailukyky perustuu yhä uusiutuviin ja hierarkkisesti
korkeammalla tasolla ja vaikeammin kopioitavissa oleviin kyvykkyyksiin. Näillä
toimialoilla kyvykkyyksien johtamiskyky on keskeisin kilpailutekijä. (Adner ja Helfat
2003, Eisenhardt ja Martin 2000, Galunic ja Rodan 1998, Helfat ja Raubitschek 2000,
Spender 1989, Spender ja Grant 1996, Teece ym. 1997, Wernerfelt 1984). Viime kädessä
organisaatioiden kyky johtaa ja uudistaa kyvykkyyksiä on organisaation tuloksen kannalta
vaikuttavinta (ks. myös Adner ja Helfat 2003, Galunic ja Rodan 1998, Helfat ja Peteraf
2003, Helfat ja Raubitschek 2000, Kogut ja Zander 1992, Makadok 2001, 2003, Zander
ja Kogut 1995, Zott 2003).
Seuraavassa on kiteytetty tämän tutkimuksen kyvykkyyden johtamisen
ydinperiaatteet:
1. Kyvykkyydet kuvaavat, mitä organisaatio osaa tehdä. Ne perustuvat organisaation
aineettomien ja aineellisten resurssien integraatioon ja ovat kietoutuneet
organisaation infrastruktuuriin ja sisäisiin prosesseihin sekä kehittyneet organisaation
oppimisen ja johtamisen tuloksena.
2. Organisaation kyvykkyys viittaa organisaatiokokonaisuuteen. Se on syntynyt
kyvykkyyksien hierarkkisen integroitumisen tuloksena: korkeimmalla tasolla
organisaatio on integroitunut ehyeksi kokonaisuudeksi.
3. Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen liittää toimialan, strategian,
kyvykkyydet, strategian toimeenpanon sekä oppimisen ja uusiutumisen toisiinsa.
Toimiala määrittää, mitkä kyvykkyydet ovat arvokkaita, strategia määrittää mihin
kyvykkyyksiin organisaation strategiset lupaukset perustuvat ja kyvykkyydet
takaavat strategiassa ilmaistujen lupausten lunastamisen. Strategiakeskeinen
kyvykkyyden johtaminen tarkoittaa, että johdetaan niiden kyvykkyyksien
vahvistumista ja uusiutumista, jotka ovat keskeisiä strategian toimeenpanon kannalta.
4. Kyvykkyydet jaetaan toimialakohtaisiin peruskyvykkyyksiin ja organisaation
strategisiin kyvykkyyksiin. Strategiset kyvykkyydet ovat organisaation
kilpailutekijöitä, kun taas toimialan peruskyvykkyydet ovat toimialalla säilymisen
perusedellytyksiä. Niiden välttämättömyys ja etu vaihtelevat toimialoittain. Mikäli
organisaatiolla on kilpailijoihinsa nähden suhteellisesti paremmat ja nopeammin
kehittyvät kyvykkyydet, ja ennen kaikkea mikäli kyvykkyyksien tuottama arvo
nousee toimialan kehitys- ja uusiutumisvauhtia nopeammin, kyvykkyydet ovat sen
strateginen kilpailutekijä.
5. Organisaation kyvykkyyden johtamisen merkittävyys riippuu toimialan
uusiutumisnopeudesta. Toimialoilla, joilla kyvykkyydet kehittyvät nopeasti,
kyvykkyyksien johtaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
6. Ihmisten toiminta on kyvykkyyksien rakennusaines, ”integraatioliima”. Kyvykkyys
perustuu siihen, miten paljon ihmisten toiminta ja ihmisten johtaminen vaikuttavat
arvonmuodostuskyvyn parantumiseen. Ihmisten toiminta luo arvon muille
pääomatekijöille. Ihmistenjohtamisprosessit ja -käytännöt edustavat organisaation
tapaa integroida eri pääomatekijät arvoa tuottaviksi kyvykkyyksiksi. Tämä edellyttää
korkeatasoista ihmisten johtamista.
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4.3 Organisaation strateginen valmius
Strategiakeskeisen organisaation johtamisen perusperiaate on, että kaiken toiminnan, niin
myös kyvykkyyden johtamisen, tulee vahvistaa organisaation valmiutta strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation strateginen valmius kuvaa organisaation
kykyä toimeenpanna strategia. Mutta koska strategiset tavoitteet ovat venymisen
tavoitteita – niitä asetettaessa organisaatiolla ei ole olemassa vielä toimeenpanon
edellyttämiä kyvykkyyksiä – niin valmiudella tarkoitetaan organisaation kykyä venyä,
oppia ja johtaa kyvykkyyksien vahvistumista ja uusiutumista strategisten haasteiden
edellyttämällä tavalla ja vauhdilla. Kyvykkyyden johtaminen liitetään tässä
tutkimuksessa siis toimintaympäristön dynaamisuuteen, venymisen strategiaan sekä
organisaation johtamis- ja oppimiskykyyn organisaation strategisen valmiuden
varmistamiseksi. (Ansoff 1979, Kaplan ja Norton 2004.) Ansoffin (1979) mukaan (kuva
17) toimintaympäristö voi olla stabiili, reaktiivinen, ennakoiva, uutta etsivä tai luova.
Strategian ja organisaation strategisen valmiuden tulee vastata toimintaympäristön
dynaamisuutta. Strateginen suunnitelma ei toteudu, mikäli toimintaympäristö, strategiset
valinnat ja organisaation strateginen valmius eivät kehity samassa tahdissa.

Stabiili

Reaktiivinen

Ennakoiva

Uutta etsivä

Luova

Ympäristö

Strategia

Strateginen
valmius

A - Strategia ja strateginen valmius laahaavat jäljessä
B - Strateginen valmius on johtava, mutta strategia laahaa jäljessä

Kuva 17. Ympäristö, strategia ja organisaation strateginen valmius (Ansoff 1979).

Organisaation kykyä luoda tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja kykyä
toimeenpanna strategiset tavoitteet ei voi havaita tilinpäätöksistä tai vain taloudellisia
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tunnuslukuja seuraamalla. Ne mittaavat menneen ajan johtamispäätöksien
aikaansaannoksia ja ovat siksi riittämättömiä kuvaamaan organisaation strategista
valmiutta. (Becker ym. 2001, Fitz-enz ja Phillips 1998, Dutta ym. 2005, Ichniowski ym.
1996, Lengnick-Hall ja Lengnick-Hall 2005, Phillips ym. 2001, Rummler ja Brache
1995, Rumelt ym. 1991, Sampler 1998, Simons 2000, Simons ja Dávila 1999, Teece ym.
1997, Ulrich ja Smallwood 2003a, 2003b, 2005.) Ulrich ja Smallwood (2005) viittaavat
Baruch Levin ja Paul Zarowin tutkimukseen, jonka mukaan vuosina 1960–1990
organisaation tuloskehitys oli 75–90-prosenttisesti ennustettavissa taloudellisista
tunnusluvuista, mutta sen jälkeen ennustettavuus on laskenut huomattavasti, koska
johtamisen fokus on aineettomassa pääomassa.
Organisaation strategisella valmiudella viitataan kykyä luoda tulevaisuutta. Sitä ei siis
voida mitata liiketoiminnan jo saaduilla tuloksilla, vaan johtamisen vaikuttavuuden ja
tuoton mittareilla. Simonsin (2000, 2005b) mukaan mittaamisen tarkoituksena on tukea
tulevaisuuden rakentamisen päätöksentekoa ja seurantaa, auttaa heikkojen signaalien
huomaamisessa, osoittaa johtamiskäytäntöjen ja -investointien tuotto, tarjota
mahdollisuutta verrata organisaation suorituskyvyn parantumisvauhtia suhteessa
strategisten tavoitteiden haasteellisuuteen sekä tunnistaa erinomaiset suoritukset niiden
palkitsemiseksi (ks. myös Becker y. 2001, Fitz-enz ja Phillips 1998, Huselid ym. 2005b,
Rummler ja Brache 1995). Mittaamisen tarkoituksena on saada objektiivinen kuva
organisaation strategisesta valmiudesta. Grantin (1991) mukaan johtajistolla on taipumus
yliarvioida organisaation valmiutta. Johtajat uskovat, että itse organisaatiota johdetaan
riittävän hyvin; epäonnistumista strategisten tavoitteiden toimeenpanossa selitellään
toimintaympäristötekijöillä. (Ks. myös Hamel ja Prahalad 1993.)
Organisaation strategisen valmiuden mittaristo tulee valita huolellisesti, koska se on
vahva väline organisaation toiminnan ohjauksessa (Becker y. 2001). Simonsin (2000) on
jäsentänyt mittareiden valintakriteereitä (taulukko 8). Hänen mukaansa tilanteessa, jossa
saavutettuja tuloksia ei vielä voida mitata, on mielekästä mitata prosesseja, joilla toivotut
tulokset halutaan saavuttaa. Simonsin jäsennystä hyödyntäen, voidaan päätellä, että
organisaation strategista valmiutta mitattaessa on mielekästä mitata niitä prosesseja,
joiden syy-vaikutussuhteiden on osoitettu johtavan organisaation strategisen valmiuden,
vahvistumiseen. Edelleen, koska strategian toimeenpano toteutetaan strategisia
kyvykkyyksiä vahvistamalla, on pääteltävissä, että organisaation strategista valmiutta
voidaan mitata kyvykkyyden johtamisinvestointien tuoton näkökulmasta. (Ks. Becker ym.
2001, Huselid 2005b.)
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Taulukko 8. Mittareiden valintaperusteet (Simons 2000).
Mitataan inputteja,

Mitataan prosesseja,

Mitataan outputteja,

kun on mahdotonta mitata

kun prosesseja voidaan kuvata,

kun outputteja voidaan kuvata,

prosesseja ja outputteja eli

seurata ja/tai mitata.

seurata ja/tai mitata.

kun inputtien kustannukset ovat

kun prosessien mittaamisen/

kun outputtien mittaamisen/

suuret suhteessa outputtien arvoon

seuraamisen kustannukset ovat

seuraamisen kustannukset ovat

(esim. arvometallien kustannukset

alhaiset.

alhaiset.

kun laatu ja/tai turvallisuus ovat

kun standardointi on keskeistä

kun syy-seuraussuhteet ovat

tärkeitä.

turvallisuuden tai laadun kannalta.

epäselvät.

kun syy-vaikutussuhteet ovat

kun innovatiivinen vapaus on

selkeitä.

toivottavaa.

inputtien mittaaminen on viimeinen
keino.

komponenteissa).

kun prosessien parantaminen ja
vahvistaminen voi johtaa
strategisiin kilpailukykytekijöihin.

Myös Phillips (2001) kuvaa mittaamisen kehittymisestä puhuessaan ihmisten johtamisen
mittaamisesta (kuva 18). Hänen mukaansa mittaaminen tulee suuntautua yhä enemmän
johtamis- ja kehittämisinvestointien vaikuttavuuden mittaamiseen. Ajatuksena on, että
johtaminen on investointi, jonka tuottama arvo tulevaisuuden rakentumiseksi tulee
laskea. Tällöin mittaamisen tulee kohdistua johtamisprosessien investointien tuottoon
(ROI), niiden tehokkuuteen (Effectiveness), niiden vaikuttavuuteen inhimillisen pääoman
kasvuun (Human Capital) ja kaiken kaikkiaan johtamisen tuottamaan lisäarvoon (Profit
Center).
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IHMISTEN
JOHTAMISEN
RAPORTOINTI
JA SEURANTA

Ihmisten johtaminen
lisäarvoa tuottavana
tulosyksikkönä
Johtavat
raportointikäytännöt tai
mittaristot

Inhimillisen pääoman
mittaristo
Ihmisten johtamisen
vaikuttavuus
Ihmisten johtamisen
ROI

Säännönmukaiset
raportointikäytännöt tai
mittaristot

Ihmisten johtamisen
Benchmarkingtulosten seuranta
Ihmisten johtamisen
maineen seuranta
Ihmisten johtamisen
Kustannustehokkuuden seuranta

Ihmisten johtamisen
avaintunnuslukujen seuranta
Varhaiset
raportointikäytännöt tai
mittaristot

Ihmisten johtamisen
Auditointitulosten raportointi
Ihmisten johtamisen casien tutkinta ja raportointi
Henkilöstökyselyjen mittaamistulosten raportointi

Tulostavoitteiden johtaminen
AIKA
1960

1970

1980

1990

2000

Kuva 18. Ihmisten johtamisen mittaamisen kehittyminen (Phillips ym. 2001).

Phillips ym. (2001) ovat esittäneet myös aineettoman pääoman ROI:n kaavan ja
laskentaprosessin, jotka on tarkoitettu henkilöstön kehittämisprojektien investointien
tuoton laskemiseksi (kaava 1).
ROI % =

NetJohtamismallin implementoinnin tuomat hyödyt
× 100
Johtamismallin implementoinnin kustannukset

(1)

Phillipsin ym. (2001) tavoin, Ulrich ja Smallwood (2005) korostavat, että aineettoman
pääoman johtamista tulee pitää investointina, jonka tuotto (Return on Intangibles) tulee
mitata (vrt. myös Simons ja Dávila 1999). He korostavat, että kyvykkyydet ovat
aineettoman pääoman johtamisen, erityisesti inhimillisen pääoman johtamisen tuloksia.
Henkilöstön ammattitaito, organisaation muutosnopeus, jaettu tietoisuus strategisista
tavoitteista, vastuunotto, kommunikaatio ja koordinaatio (collaboration), oppimiskyky ja
johtajuus ovat tekijöitä, joilla aineeton pääoma on muutettavissa kyvykkyydeksi ja
aineelliseksi arvoksi. Henkilöstöjohtamisen tulee liittää inhimillisen pääoman johtamisen
tuotto kyvykkyyksien johtamisen tuottoon ja siten raportoida kyvykkyyksien johtamisen
vaikuttavuus (investoinnin tuotto) organisaation arvon luontiin ja tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien rakentamiseen. Kyvykkyyden johtaminen, niiden
toimintaan ja prosesseihin viittaavan luonteensa takia, tarjoaa tähän mahdollisuuden ja
toimii tässä hyvänä välittävänä linkkinä. Aineeton pääoma muuntuu prosesseissa
organisaation kyvykkyydeksi ja prosessien johtamisen kautta aineelliseksi arvoksi. (Fitz-
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enz 2000, Fitz-enz ja Phillips 1998, Pfau ja Kay 2002, Phillips ym. 2001, Simons ja
Dávila 1999, Ulrich ja Smallwood 2005.) Tämän takia Ulrichin ja Smallwoodin (2005)
korostavat, että aineettoman pääoman johtamisen tuoton mittaaminen (Return on
Intangibles) edellyttää kyvykkyyden johtamismallia. Tunnistamalla keskeiset
kyvykkyyden johtamisprosessit ja -käytännöt, voidaan arvioida onko organisaatiolla
riittävät johtamisprosessit ja –käytännöt johtaa kyvykkyyksien vahvistumista ja
uusiutumista strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. (Ks. myös Fitz-enz 2000, Fitz-enz
ja Phillips 1998, Simons ja Dávila 1999.)
Kaplan ja Norton (2004) ovat esittäneet organisaation strategisen valmiuden raportin
(kuva 19), joka koostuu inhimillisen pääoman (Human Capital), organisaatiopääoman
(Organizational Capital) ja informaatiopääoman (Information Capital) muodostamasta
kokonaisuudesta. Mittariston avulla mitataan organisaation oppimis- ja uudistumiskykyä
tulevaisuuden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Inhimillisen pääoman oppiminen
ja uudistuminen näkyy henkilöstön strategisen valmiuden vahvistumisena.
Informaatiopääoman arvo on korkea, kun informaation kulku tukee organisaatiota
venymään poikkeukselliseen suoritukseen. Organisaatiopääoman arvo on korkea, kun
organisaation infrastruktuuri, kulttuuri, johtaminen, johtamisjärjestelmät, rakenteet,
sitoutuminen, organisaatiorajat ylittävä kommunikointi ja koordinointi vahvistavat
strategian toimeenpanon edellyttämää oppimista ja uudistumista. Mikään näistä
pääomista ei itsenäisenä ja erillisenä lisää organisaation strategista valmiutta. Kun ne
kaikki ovat strategian suuntaisia ja integroituneina toisiinsa, muodostavat ne yhdessä
korkean strategisen valmiusasteen.
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Strategisen valmiuden raportti
Tavoite

Inhimillinen
pääoma

Henkilöstön strateginen valmius:
Strategisten tehtäväperheiden käytettävissä
olevan osaamisen ja vaadittavan osaamisen
välinen kuilu on tunnistettu ja eliminoitu

Strategisten tehtävien
valmiusaste

75 %

65 %

Johtajuus:
Organisaation jokaisella tasolla esimiehet johtavat
organisaatiota strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi

Johtamisen kuilu

90 %

92 %

Kulttuuri:
Strategian toimeenpanon edellyttämät missio,
visio, ja ydinarvot on tiedostettu ja sisäistetty

Ydinarvojen
saavuttaminen

80 %

52 %

Yhdensuuntaisuus:
Tavoitteet ja kannustimet ovat strategian
suuntaiset organisaation joka tasolla

Strateginen tietoisuus

80 %

75 %

Tiimityö:
Osaamisen jakaminen ja henkilöstöresurssit on
varmistettu potentiaalisten
liiketoimintamahdollisuuksien turvaamiseksi

Parhaimpien käytäntöjen
jakaminen

75 %

80 %

Informaatiopääoman portfolio:
Strategian edellyttämät IT-sovellukset on
käytettävissä

Informaatioportfolion
valmius

95 %

70 %

Organisaatiopääoma

Informaatiopääoma

Mittari

Tavoitearvo

Pääoma

Nykytila

Kuva 19. Organisaation strateginen valmius (Kaplan ja Norton 2004).

Inhimillinen pääoma mitataan hyödyntämällä heidän (Kaplan ja Norton 2004)
esittämäänsä henkilöstön strategisen valmiuden mittaamistapaa (kuva 204). Sen mukaan
henkilöstön strateginen valmiusaste on mitattavissa strategisten tehtäväperheiden
käytettävissä olevan osaamisen (tietojen, taitojen arvojen) ja vaadittavan osaamisen
välisestä kuilusta (tavoitearvo ja nykytila). Siinä strategia muunnetaan organisaation
toimintamalliksi ja prosesseiksi, strategisiksi tehtäväperheiksi ja rooleiksi sekä niiden
edellyttämiksi osaamisprofiileiksi. Henkilöstön nykyinen strateginen valmius saadaan
selville mittaamalla kuinka monta prosenttia henkilöstöstä täyttää strategian
toimeenpanon edellyttämän profiilikuvauksen. Inhimillisen pääoman (Human Capital)
arvon nostaminen tarkoittaa käytettävissä olevan ja vaadittavan osaamisen välisen kuilun
kuromista umpeen, henkilöstön strategisen valmiuden lisäämistä. Värit kuvassa auttavat
päätöksentekoa: vihreä väri tarkoittaa, että tavoitearvon ja nykytilan välinen kuilu on
pieni, keltainen, että kuilu on suurempi ja punainen, että kuilu on hälyttävä.

4
Kuva perustuu Kaplanin ja Nortonin (2004) esittämään henkilöstön strategisen valmiuden -malliin, mutta
mallin sovellusesimerkki perustuu tutkijan työhön erään pienen suomalaisen kunnan kehittämiseksi.
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Strategiset
prosessit

Roolikuvaukset

Osaamisprofiilit

Tarvittava
henkilötyömäärä

Strateginen
valmiusaste

Asukkaiden
tarpeiden
tunnistaminen
ja ennakointi

Aluevastaavat

Asukkaiden
tarpeiden
ymmärtäminen
ja ennakointi
Anlyyttinen
ajattelu
Palveluiden
tuntemus

8

100 %

Palvelutarjonnan ja
tarjoajien
johtaminen

Hallintojohtajat

Palveluiden
kehitys
Palveluprosessin
johtaminen
Palvelujohtajat

Palveluiden
informointi ja
koordinointi

Tiimivastaavat

Palveluiden tuotteistaminen
Palveluiden kehityksen
Ostopalveluiden ja yh- johtaminen
teistyösuhteiden
Prosessijohtamis- osaaminen
johtaminen
Syvä substanssi-osaaminen
KuntannustehokkuudenEsimiestaidot
johtaminen
Tulos- ja kustannustietoisuus
Kannattavuuden
laskenta

4

90 %

15

40 %

Asiakaspalvelu

Vaikuttavuuden
seuranta

Asiakaspalvelu
henkilöstö

Aluevastaavat

Esimiestaidot
Yhteistyökykyä
Koordinaatio ja
organisointitaitoa

Syvää substanssi-osaamista
Asiakaspalveluhenkeä
Yhteistyökykyä

30

126

120 %

50 %

60
%
Henkilöstön
strateginen
valmiusaste

Kuva 20. Henkilöstön strateginen valmius (Kaplan ja Norton 2004).

Ulrich (1998) sisällyttää inhimilliseen pääomaan osaamisen lisäksi sitoutuneisuuden. Hän
korostaa, että vaikka henkilöstöllä olisikin vaadittava osaaminen, niin sitoutuneisuus
vaikuttaa osaamisen käytettävyyteen ja intensiteettiin. Sitoutuneisuutta syntyy, kun
toiminnan tarkoitus on innostava ja ilmenee energisenä henkilöstön tilana (Collins 2001,
Collins ja Porras 2004, Hamel ja Prahalad 1989, 1993, 1994a, 2005, Senge 1994). Tästä
seuraa, että henkilöstön strateginen valmius sisältää myös henkilöstön sitoutuneisuuden
mittaamisen. Se voidaan mitata henkilöstökyselyn avulla (Becker ja Huselid 1998,
Becker ym. 2001, Fitz-enz ja Davison 2002, Fitz-enz ja Phillips 1998, Phillips ym. 2001).
Organisaatiopääomaan Kaplan ja Norton (2004) sisällyttävät johtajuuden, kulttuurin,
toiminnan yhdensuuntaisuuden ja tiimiytymisen. Johtajuudella he tarkoittavat
organisaation kaikkien organisaatiotasojen esimiehien yhtenäisiä ja yhdenmukaisia
johtamiskäytäntöjä. Strategiakeskeisen toimintakulttuurin kehittyminen edellyttää
mission, vision ja arvojen tiedostamista ja sisäistämistä, koska ne rakentavat yhtenäistä,
strategian suuntaista toimintakulttuuria ja siten organisaation strategista valmiutta.
Yhdensuuntaisuus viittaa tavoitteiden, kannustimien ja organisaation infrastruktuurin
strategiakeskeisyyteen. Tiimiytyminen tarkoittaa, että osaamisen jakaminen ja
henkilöstöresurssit on varmistettu tulevaisuuden potentiaalisten liiketoimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.
Kaplan ja Norton (2004) eivät esitä konkreettista mallia organisaation strategisen
valmiuden mittaamiseksi. He mainitsevat, että tärkeätä on mitata organisaation kykyä
lisätä organisaation arvoa ja kykyä toimeenpanna strategia, mutta jättävät em. strategisen
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valmiuden osatekijät abstraktille tasolle. Kun johtajuutta, mission, vision ja arvojen
tietoisuuden astetta, strategiasuuntaisuutta ja tiimityötä vahvistetaan, organisaation
strateginen valmius paranee ja se on mitattavissa organisaatiopääoman arvon nousuna.
Muutokset edellyttävät mm. asiakaslähtöistä toimintatapaa, jatkuvaa toimintatapojen
kyseenalaistamista ja toimintakulttuurin innovatiivista kehittämistä ja riskinottoa,
tulostietoisuutta ja tulosten aikaansaamista, mission, vision ja arvojen ymmärtämistä,
vastuullisuutta ja hyvän suorituskyvyn kehittämistä, avointa kommunikaatiota ja
kokonaisuudesta lähtevää yhteistyötä. Kaplanin ja Nortonin esittämät tekijät ovat tärkeitä,
mutta ne ovat kuitenkin liian hajanainen kokonaisuus toimiakseen strategisen valmiuden
mittaajina. He toteavat itsekin, että edellä mainitut tekijät eivät perustu mihinkään
strategiakeskeisen organisaation viitekehykseen, koska sellaista ei ole olemassa. Ne ovat
vain yhteenveto heille esitetyistä kriteereistä.
Kuvassa (kuva 21) on hyödynnetty Kaplanin ja Nortonin (2004) esittämää mittaristoa,
rakennettaessa strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen mittaristo. Mittaristo lähtee
oletuksesta, että keskeiset kyvykkyyden johtamisen prosessit ja -käytännöt on määritelty.
Arvioimalla, onko organisaatiolla riittävän kattavat strategian toimeenpanon edellyttämät
kyvykkyyden johtamisprosessit ja käytännöt, soveltavatko kaikilla tasoilla esimiehet
näitä yhteisiä, prosesseja ja käytäntöjä ja kehittyykö kyvykkyyden johtamisen tuotto
(Return on Intangibles), riittävän nopeasti suhteessa toimialan kehitysvauhtiin, voidaan
arvioida onko organisaatiolla riittävät prosessit ja käytännöt johtaa kyvykkyyttä
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli organisaation johtamiskäytäntöjen
vaikuttavuus on riittävä, on organisaatiolla strateginen valmius toimeenpanna strategiset
tavoitteet. Luonnollista on, että Kaplanin ja Nortonin (2000, 2004) tavoin
strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen edellyttää johtamisen prosessien ja
käytäntöjen vaikuttavuuden lisäksi riittävän selkeätä, kommunikoitua ja sisäistettyä
strategiaa ja henkilöstön strategista valmiusastetta ja sitoutuneisuutta.

84
Organis aation s trategis en valmiuden raportti
Pääoma

Inhimillinen
pääoma

Tavoite
Henkilös tön s trateginen valmius :
S trategis ten kyvykkyyks ien käytettävis sä olevan
os aamis en ja vaadittavan os aamis en välinen kuilu
on määritelty ja eliminoitu

Mittari

Tavoitearvo

Nykytila

Henkilös tön s trateginen
valmius as te

90 %

95 %

Henkilös tön tila: Henkilös tö on s itoutunutta ja
motivoitunut. Tulevais uuden vis io
on innos tava.

Henkilös tön tila.
Henkilös tökys elyn tuloks et

90 %

95 %

S trategis en tietois uuden as te:
Tarkoitus , arvot ja us komuks et, tulevais uuden
tahtotila ja s trategiat on kommunikoitu, ymmärretty
ja sis äis tetty.

S trategis en tietois uuden
as te.
Henkilös tökys elyn tuloks et

90 %

52 %

S trategiakes keis ten
kyvykkyyden
johtamis pros es s ien ja
–käytäntöjen kyps yys as te.
Arviointitulos .

80 %

58 %

80 %

58 %

12 %

8%

Organis aatio- K yvykkyyden johtamis pros es s it ja – käytännöt
ovat yhdens uuntais ia s trategis ten tavoitteiden
pääoma

kans s a: S trategiakes keiset kyvykkyyden
johtamis pros es sit ja –käytännöt on kehitetty ja
toimeenpantu
S trategiakes keisen kyvykkyyden
johtamis pros es s ien ja –käytäntöjen
implementointias te:
K aikki esimiehet (80 %) kaikilla organis aation tasoilla
s oveltavat kyvykkyyden johtamis pros es seja ja käytäntöjä
K yvykkyyden johtamis en inves toinnin tuoton
kasvu:
Organis aation kyvykkyys paranee toimialan
kehitys vauhtia nopeammin.

S trategiakes keisen
kyvykkyyden
johtamis pros es s ien ja –
käytäntöjen
s oveltamis as te.
Arviointitulos .
K yvykkyyden johtamis en
inves toinnin tuoton kas vu
R OI, R eturn on Intangibles

Kuva 21. Organisaation strategisen valmiuden mittaaminen.

Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ja organisaation strategisen valmiuden
mittaamisen kannalta keskeinen kysymys on, mitä ovat strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamisen prosessit ja -käytännöt. Seuraavassa testataan kahta kyvykkyyden
johtamismallia.

4.4 Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteet ja
johtamismallien arviointikriteerit
Strategiakeskeisen organisaation johtaminen ja kyvykkyyttä koskevat luvut kiteytettiin
sekä strategiakeskeisen organisaation että kyvykkyyden johtamisen keskeisiksi
ydinperiaatteiksi. Seuraavassa yhdistetään edellä esitetyt periaatteet strategiakeskeisen
kyvykkyyden johtamismallin ydinperiaatteiksi. Tässä tutkimuksessa testattavia
kyvykkyyden johtamismalleja arvioidaan näiden ydinperiaatteiden kontekstissa. Siksi
seuraavat periaatteet ovat myös johtamismallien arviointikriteerit.
Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin tulee täyttää seuraavat viitekehyksistä
johdetut strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteet:
1. Johtamismallin tulee perustua ajatukseen, että kyvykkyydet kuvaavat, mitä
organisaatio osaa tehdä. Ne perustuvat organisaation aineettomien ja aineellisten
resurssien integraatioon, ovat kietoutuneet organisaation infrastruktuuriin ja sisäisiin
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

prosesseihin ja kehittyneet organisaation oppimisen ja johtamisen tuloksena. Sisäiset
prosessit luovat arvon, koska ne integroivat eri pääomatekijät toisiinsa. Suurin arvo
syntyy, kun organisaation kaikki – aineettomat ja aineelliset – pääomatekijät ovat
integroituneina toisiinsa ja yhdensuuntaisia strategisten tavoitteiden kanssa.
Johtamismallin tulee tukea venymisen strategiaa. Venymisen strategia sisältää
ajatuksen, että strategisia tavoitteita asettaessaan organisaatiolla ei ole vielä niiden
toimeenpanon edellyttämiä kyvykkyyksiä. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää organisaation oppimisen ja uusiutumisen johtamista poikkeuksellisella,
kilpailijoista erottuvalla ja organisatoriset rajat ylittävällä tavalla. Tästä seuraa, että
organisaation kyvykkyyden tulee vahvistua yhtä jalkaa venymisen tavoitteiden
kanssa, jotta strategiset tavoitteet toteutuisivat. Strategian toimeenpanon johtaminen
on sen edellyttämien kyvykkyyksien vahvistumisen, uusiutumisen ja oppimisen
johtamista. Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen on strategian toimeenpanon
johtamista.
Johtamismallin tulee liittää toimialan dynamiikka, strategiakeskeinen organisaation
johtaminen ja kyvykkyyksien johtaminen toisiinsa. Toimialan dynamiikka määrittää
sen, mikä on toimialan kehitysvauhti ja mitkä kyvykkyydet ovat arvokkaita. Strategia
määrittää, minkä kyvykkyyksien vahvistumiseen strategiset tavoitteet perustuvat.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen tarkoittaa niiden kyvykkyyksien
vahvistumisen johtamista, jotka ovat keskeisiä strategian toimeenpanon kannalta.
Johtamismallin tulee tukea strategisten kyvykkyyksien määrittelemistä ja johtamista
toimialan kehitysvauhtia nopeammin, jotta organisaation kilpailukyky säilyy.
Kyvykkyydet erotetaan toimialakohtaisiin peruskyvykkyyksiin ja organisaation
strategisiin kyvykkyyksiin. Toimialan peruskyvykkyydet viittaavat kyvykkyyksiin,
jotka ovat toimialalla säilymisen perusedellytyksiä. Niiden välttämättömyys ja etu
vaihtelevat toimialoittain. Jos organisaatiolla on kilpailijoihinsa nähden suhteellisesti
paremmat ja nopeammin kehittyvät kyvykkyydet ja jos kyvykkyyksien tuottama arvo
nousee nopeammin kuin sen lähimpien kilpailijoiden, niin kyvykkyys on
organisaation strateginen kilpailutekijä. Kilpailukyky perustuu organisaation
toimialallaan olevasta suhteellisesta paremmuudesta.
Johtamismallin tulee tarjota polku kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn
vahvistamiseksi ja integroitumiseksi hierarkiatasolta toiselle. Kyvykkyydet ovat
organisaation arvon, tuloksen ja tuottavuuden parantumisen lähteitä. Arvon ja
tuottavuuden lisäys edellyttää kyvykkyyksien vahvistumista ja integroitumista
hierarkiatasolta toiselle.
Johtamismallin avulla tulee voida varmistaa, että organisaation infrastruktuuri,
rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat muodostavat strategiansuuntaisen,
toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaation toimintaa keskittymään
vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtamismallin avulla tulee voida
arvioida kyvykkyyden johtamisjärjestelmän kypsyys- ja soveltamisasteet sekä
tarvittavat kehittämistarpeet organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi.
Johtamismallin tulee tarjota kansainvälisen tason kyvykkyyden johtamiskäytäntöjä.
Kyvykkyyttä johdetaan organisaation toiminnan, sisäisten prosessien ja
infrastruktuurin
kautta
sekä
ihmisten
johtamiskäytäntöjen
avulla.
Johtamiskäytäntöjen tulee siis mahdollistaa asioiden, ihmisten ja prosessien
johtamisen integroituminen toisiinsa.
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8. Johtamismallin toimeenpanon tulee varmistaa organisaation strateginen valmius.
Organisaation strateginen valmius kuvaa, onko organisaatiolla riittäviä prosesseja ja
käytäntöjä johtaa kyvykkyyksiä strategian toimeenpanon edellyttämällä nopeudella.
Se ennakoi strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa samalla viitteitä
tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksista.
Kyvykkyyden
johtamisen
vaikuttavuuden tulee olla mitattavissa.
9. Kyvykkyyden johtamisen vaikuttavuuden tulee olla laskettavissa kaavalla 2:
ROI % =

NetJohtamismallin implementoinnin tuomat hyödyt
× 100
Johtamismallin implementoinnin kustannukset

10. Johtamismallin tulee aueta organisaation johdolle käyttökelpoisena, käytännön
johtamistyötä ohjavana mallina. Johtajiston tulee ymmärtää johtamismallin
toimeenpanon vaikutukset kyvykkyyden kehittymiselle ja sen tulee pitää
johtamismallia käytännöllisenä ja riittävän yksinkertaisena.

5 Johtamismallin testaus
5.1 Johtamismallin kuvaus
Curtisin ym. (1995a, 1995b 2001, 2002, 2003a, 2003b) P-CMM (People Capability
Maturity Model) on kyvykkyyksien johtamisprosessien ja -käytäntöjen johtamismalli,
jonka avulla voidaan vahvistaa organisaation valmiutta toteuttaa strategia. He toteavat,
että se tarjoaa kehittämispolun jatkuvasti uusiutuvien kyvykkyyksien johtamiselle.
P-CMM perustuu Garnegie Mellon yliopistossa kehitettyyn tietojärjestelmien
kyvykkyyttä kuvaavaan Capability Maturity Model for Software - kypsyysmalliin5
(Curtis y. 2002). Se on johtamisen konstruktio, jonka 1.0 -versio on rakennettu vuonna
1995. Tässä tutkimuksessa testataan P-CMM:n versiota 2.0; liitteessä 2 on kuvattu
versioiden erot. P-CMM-mallin teoreettisista lähtökohdista on julkaistu hyvin vähän
tutkimusta (Gillies ja Howard 2003, Jokela ym. 2006, Vakaslahti 1997). Siksi tässä
tutkimuksessa jouduttiin rakentamaan strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen
ydinperiaatteet strategiakeskeisen organisaation ja kyvykkyyden viitekehyksistä.
P-CMM:n perusperiaatteet ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5

Kyvykkyyden johtaminen on erottamaton osa liiketoiminnan johtamista.
Kyvykkyys on strateginen kilpailutekijä.
Kyvykkyys määritellään strategialähtöisesti.
Tietointensiivinen työ edellyttää, että johtamisen fokus muuttuu erillisten
työtehtävien johtamisesta kyvykkyyksien johtamiseksi.
Kyvykkyyttä johdetaan ja mitataan kaikilla organisaatiotasoilla samanaikaisesti
(yksilöt, työryhmät, henkilöstö, organisaatio).
Vain liiketoiminnan kannalta strategisten kyvykkyyksien parantamiseen
investoidaan.
Operatiivinen johto on vastuussa kyvykkyyden parantamisesta.
Kyvykkyyttä johdetaan yhteisin prosessein ja hyväksi koetelluin käytännöin.

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on tuote- ja palveluprosessien kyvykkyyden kypsyysmalli,
joka tarjoaa organisaatiolle tehokkaat prosessien johtamisen ja kehittämisen työkalut. CMM for Software on
CMMI:n aikaisempi versio. CMMI ja P-CMM kuuluvat samaan kyvykkyyden kypsyysmallien perheeseen.
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9. Henkilöstölle tarjotaan kehittymismahdollisuuksia. Ihmiset itse vastaavat
kehittymisestään.
10. Ihmisten johtamiskäytäntöjä parannetaan ja uusia kompetensseja kehitetään
jatkuvasti, jotta organisaation toiminta vastaa nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä
ja jotta se voi hyödyntää uutta teknologiaa. (Curtis ym. 2002.)
Johtamismalli myötäilee kyvykkyyksien hierarkiaa: johtamisprosesseissa on viisi
kypsyystasoa (kuva 22). Kypsyystasot kuvaavat kyvykkyyksien johtamisen kypsyyttä
(mature): mitä kypsemmällä tasolla ovat johtamisprosessit ja -käytännöt, sitä
integroituneempia ja korkeammalla hierarkiatasolla ovat sen kyvykkyydet. Kyvykkyyden
johtaminen etenee kypsyystasoittain hierarkiatasolta toiselle. Jokaisen tason
johtamisprosessit kehittävät uusia, yhä integrointuneempia kyvykkyyksiä ja luovat
edellytyksiä seuraavalle kypsyystasolle ja ovat samalla sen välttämätön edellytys. Mallin
avulla kyvykkyyden johtaminen voidaan kehittää järjestelmälliseksi ja hierarkkisesti
eteneväksi, pitkäjänteiseksi johdon ja esimiesten työksi.

Kypsyystaso 5
OPTIMOITU

Kypsyystaso 4
ENNAKOITU

Kypsyystaso 3
MÄÄRITELTY

Kypsyystaso 2
JOHDETTU

Muutoksen johtaminen
Jatkuvan
parantamisen
tähtäävät

Kyvykkyyden
johtaminen

Mitattavissa olevat
ja voimaannuttavat
käytännöt

Kompetenssien
johtaminen

Ihmisten johtaminen

Kompetenssiperusteiset
käytännöt

Valkiintuneet
käytännöt
Kypsyystaso 1
PERUSTASO

Epäjohdonmukaista
johtamista

Kuva 22. Kyvykkyyden johtamisen kypsyystasot (Curtis ym. 2002).

Perustasolla 1 (Initial) organisaatiossa on epäjohdonmukaiset ja epäyhtenäiset
johtamiskäytännöt. Jotkut esimiehet voivat soveltaa hyviäkin johtamiskäytäntöjä, toiset
ymmärtävät johtamisen vain hallinnollisina asioina ja jotkut voivat ajatella, ettei
asiantuntijoita voi johtaa ollenkaan. Organisaatiota ei johdeta yhtenäisin laatu- ja
tulostavoitestandardein eikä toimintaperiaattein. Esimiehet ovat selvillä vastuustaan
tulostavoitteiden saavuttamisesta ja budjetissa pysymisestä, mutta heillä ei ole yhteisiä
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johtamisprosesseja ja -käytäntöjä vastuualueensa kyvykkyyden kehittämiseksi tulosten
saavuttamiseksi budjetin määrittämissä puitteissa. Vastuualueen tulokset määritellään
yksilöllisten tai erillisten yksiköiden tulostavoitteiden ja työsuoritusten kautta, jolloin
organisaation toiminta jää pirstaleiseksi ja epäyhtenäiseksi. Se näkyy palveluiden ja
toimintojen yhteensopimattomuutena, toiminnan pullonkauloina ja odotteluina,
päällekkäisyyksinä, tietokatkoksina, yllättävinä viime hetken tilanteina, virheinä jne.
Syntyy tulipalopesäkkeitä ja hankaluuksia, joihin suhtaudutaan yksittäisinä ongelmina, ei
toiminnallisina tai rakenteellisina oireina. Toiminnan laatu, kustannustehokkuus ja
tulokset vaihtelevat ennustamattomasti. Tulostavoitteiden saavuttaminen on
sattumanvaraista, eikä yhtenäistä, ammattimaista työkulttuuria synny. Kasvuodotukset
eivät toteudu odotetusti. (Curtis ym. 1995a, 2003.)
Johdetun tason 2 (Managed) päätavoite on luoda ja vakiinnuttaa yhtenäiset ihmisten
johtamiskäytännöt ja siten integroida erilliset resurssit toisiinsa. Se sisältää resursointiin,
kommunikointiin ja koordinointiin sekä työympäristön kehittämiseen, suorituksen
johtamiseen, koulutukseen ja kehittämiseen sekä palkitsemiseen liittyvät johtamisen
prosessit ja käytännöt.
Resursoinnin tarkoituksena on tasapainottaa organisaation tehtävät ja resurssit toisiinsa
sekä rekrytoida osaavia ihmisiä. Kommunikoinnin ja koordinoinnin tarkoituksena on
varmistaa, että kommunikointia tapahtuu organisaatiossa ja että henkilöstöllä on
informaation jakamisen ja koordinaation edellyttämät taidot. Kommunikaatiolla ja
koordinaatiolla luodaan perusta työryhmien omatoimisuudelle (empowerment).
Työympäristön kehittämisen tarkoituksena on luoda sellainen fyysinen työympäristö, joka
mahdollistaa tehokkaan ja häiriöttömän työnteon. Suorituksen johtamisen tarkoituksena
on asettaa mitattavissa olevat tulostavoitteet ja keskustella suorituksen jatkuvasta
parantamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituksen arviointikeskustelut eivät
kohdistu vain ihmisiin, vaan myös prosessien, resurssien ja muiden tekijöiden
kehittämiseen suorituksen parantamiseksi. Arviointikeskustelut ovat myös palkitsemista,
henkilökohtaista kehittymistä, uralla etenemistä sekä tehtäväsiirtoja koskevien päätösten
pohjana. Suoritusta haittaavat ongelmat ratkaistaan ja erinomainen suoritus huomioidaan.
Koulutuksen ja kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla on tehtävän
edellyttämät tiedot, taidot ja prosessikyvyt. Palkitsemisen tavoitteena on varmistaa
kaikille suoritusta vastaava palkka ja etuudet. Tämä edellyttää organisaation strategian
mukaista palkitsemisstrategiaa ja oikeudenmukaista palkitsemisjärjestelmää. (Curtis ym.
1995a, 1995b, 2002.)
Määritelty taso 3 (Defined). Johdetulla tasolla 2 on tunnistettu vaikuttavimmat
toimintatavat. Ne analysoidaan ja määritellään tasolla 3 vakiintuneiksi käytännöiksi ja
henkilöstön ydinkompetensseiksi. Johtaminen suunnataan näiden kompetenssien
vahvistamiseen. Määritellyn tason 3 päätavoitteena on saavuttaa kilpailukykyiset
kompetenssit. Henkilöstön osaaminen sekä tietoisuus oman työn vaikutuksista
kokonaisuuden onnistumiseksi vahvistuvat. Työkokonaisuuksien keskinäiset yhteydet
ovat selkeämmin havaittavissa. Toiminnan koordinointi helpottuu ja kokonaistehokkuus
lisääntyy. (Curtis ym. 1995a, 1995b, 2001, 2002, 2003a.)
Ennakoidulla tasolla 4 (Predictable) henkilöstön kompetensseja ja suorituskykyä
johdetaan mittarein ja niiden kehittymistä vahvistetaan entisestään mentoritoiminnalla. Se
mahdollistaa suorituksen tulosten ennakoinnin. Curtisin ym. (2002) mukaan henkilöstön
kompetenssien vahvistuminen vaikuttaa organisaation tuloksen kehittymiseen kolmella
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tavalla: 1) Kompetenttien ihmisten hyviksi koeteltujen käytäntöjen tulos vakiintuu
standardiksi, mikä synnyttää luottamusta haluttujen tulosten saavuttamiseen ja
mahdollistaa organisaation tulosten ennakoinnin ja vakiintuneiden käytäntöjen
kehittämisen organisatorisena pääomana. Käytäntöjen levittäminen organisaatiossa on
helpompaa ja se johtaa tuottavuuden kasvuun. 2) Syntynyt luottamus rakentaa esimiesten
uskoa työryhmien suorituskykyyn, jolloin esimiehet ovat yhä valmiimpia delegoimaan
valtuuksia ja vastuuta työryhmille. Tulosyksiköiden toimintaedellytykset kehittyvät
osaavien
asiantuntijoiden,
tehokkaiden
toimintaprosessien
ja
osallistavan
toimintakulttuurin avulla. 3) Kun työryhmien jäsenet hallitsevat toimintaprosessit, on
toimintaja
palveluprosessit
mahdollista
integroida
moniammatillisiksi
palveluprosesseiksi, jolloin voidaan määritellä eri prosessien koordinaatio- ja
integroitumispisteet. Moniammatilliset prosessit vahvistavat organisaation kyvykkyyttä ja
tuloksenteko- ja kilpailukykyä, mikä puolestaan mahdollistaa organisaation
kyvykkyyksien mittaamisen ja kehittämisen. (Curtis ym. 1995a, 1995b, 2001, 2002,
2003.)
Optimoidulla tasolla 5 (Optimizing) muutoskyvystä ja kokonaistehokkuuden
jatkuvasta parantamisesta on tullut vakiintunut toimintatapa. Organisaatio saavuttaa
muutoskyvyn, kun sillä on riittävän kypsä (mature) johtamisjärjestelmä ja riittävän kypsät
johtamiskäytännöt toteuttaa muutos. (Curtis ym. 1995a, 1995b, 2001, 2002, 2003.)
Johtamisjärjestelmä ja -prosessit
P-CMM:n johtamismalli koostuu sekä strategian toimeenpanon että johtamisjärjestelmän
johtamisen edellyttämistä johtamisprosesseista ja -käytännöistä. Johtamismalli sisältää
yhteensä 22 johtamisprosessia ja ne sisältävät yhteensä 498 johtamiskäytäntöä. Ne kaikki
yhdessä muodostavat osan organisaation infrastruktuuria. Johtamisprosessit ja niiden
tavoitteet on kuvattu liitteessä 3.
Strategian
toimeenpanon
edellyttämät
johtamisprosessit
on
jäsennetty
kypsyystasoittain ja kehittämispoluittain (kuva 24). Ne ovat resursointi, kommunikaatio
ja koordinaatio, työympäristön kehittäminen, suorituksen johtaminen, koulutus ja
kehittäminen,
palkitseminen,
kompetenssien
analyysi,
henkilöstösuunnittelu,
kompetenssien kehittäminen, urapolut, kompetenssiperusteiset käytännöt, työryhmien
kehittäminen,
osallistava
kulttuuri,
kompetenssien
integrointi,
työryhmien
omatoimisuuden rohkaiseminen (empowerment), kompetenssilähtöinen arviointi,
suorituksen mittaaminen, organisaation kyvykkyyden johtaminen, mentorointi, jatkuva
kyvykkyyden parantaminen, organisaation suorituksen yhdensuuntaistaminen ja jatkuva
innovatiivinen uudistaminen.
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Kuva 23. Johtamismallin johtamisprosessit (Curtis ym. 2002).

Kehittämispolut (kuva 23) ovat kuvassa sarakkeittain ja viittaavat strategisiin
painopistealueisiin. Valitun painopistealueen (yksilöiden kyvykkyyksien kehittäminen,
työryhmien ja kulttuurin kehittäminen, ihmisten motivointi ja suorituksen johtaminen,
henkilöstövoimavarojen uudistaminen) kyvykkyyksiä voi lähteä kehittämään ko.
painopistealuetta tukevaa kehittämispolkua pitkin.
Johtamisjärjestelmän
johtamisella
tarkoitetaan
strategian
toimeenpanon
johtamisprosessien ja -käytäntöjen kuvaamista, implementoimista ja vakiinnuttamista
organisatoriseksi, vakiintuneeksi johtamisjärjestelmäksi. Ne viittaavat siihen, että
kyvykkyyden johtaminen edellyttää yhteisiä johtamiskäytäntöjä ja vahvaa
johtamisjärjestelmää. Ei riitä, että yksittäiset esimiehet toimivat hyvin, vaan kaikkien
esimiesten tulee noudattaa yhteisiä johtamiskäytäntöjä. Erillisten tehtäväalueiden
integroituminen ja kokonaisuuden koordinointi organisaatiokokonaisuudeksi edellyttää
johtamisjärjestelmän
johtamista.
Johtamisjärjestelmän
johtamisprosesseilla
toimeenpannaan strategian toimeenpanon johtamiskäytännöt. Johtamisjärjestelmän
johtamisprosessit ovat sitoutumisen varmistaminen, toiminnan mahdollistaminen,
toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen, toiminnan mittaaminen ja analysointi sekä
toiminnan seuraaminen. Käytännössä se tarkoittaa, että johtamisprosessit ja -politiikat on
suunniteltu ja määritelty ja ne on liitetty osaksi organisaation vuosirytmiä. Johtajisto on
päättänyt, miten prosessien onnistumista tuetaan. Johtamisprosessien tehtävät ja vastuut
on määritelty selkeästi ja prosessikuvausten mukaisiksi. Prosessien työkalut, lomakkeet ja
ohjeistukset ovat yksinkertaisia ja toimivia. Esimiehille ja henkilöstölle on tarjottu
riittävästi informaatiota, tukea ja ohjausta niiden käyttöön. Prosessien toimivuutta ja
vaikuttavuutta kuvaavat mittarit on määritelty ja toimintaa analysoidaan ja parannetaan
mitattujen tulosten perusteella. Johto katselmoi, että toiminta on toimintapolitiikkojen ja
prosessien mukaista sekä tehokasta ja vaikuttavaa. Lisäksi johtajisto arvioi ja
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benchmarkkaa johtamisjärjestelmän aika-ajoin. Jos johtamisjärjestelmää ei johdeta, se
rapautuu. (Curtis ym. 2002, 2003b.)
Liitteessä 3 on lueteltu P-CMM-mallin johtamisprosessit tavoitteineen.

5.2 Johtamismallin testaus
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla haettiin vastausta siihen, miten arvioiduissa
organisaatioissa johdetaan kyvykkyyttä organisaation strategisen valmiuden
varmistamiseksi. Organisaatioiden johtamisprosesseja ja -käytäntöjä arvioitiin
hyödyntämällä P-CMM-johtamismallia. Oletuksena oli, että arvioimalla P-CMM:n
kyvykkyyden johtamisprosessien ja -käytäntöjen kattavuutta ja soveltamisastetta saadaan
samalla arvio johtamismallin toimivuudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkia
organisaatioiden kyvykkyyttä, vaan testata kahta kyvykkyyden johtamismallia, joten osa
itsearvioinneista tehtiin tuotantotalouden osaston professorin ja yliassistentin ohjauksessa
olevien tutkimusapulaisten avustamana.

5.2.1 Kyvykkyyden johtamisen arviointitulokset
Kuten luvussa Tutkimuksen operationaalinen kulku (luku 3) on esitetty, P-CMM:n
arviointi tehtiin johtamisprosesseista ja -käytännöistä laaditun arviointikriteeristön avulla.
Johtamiskäytäntöjen kattavuutta ja soveltamisastetta arvioitiin pisteytystaulukon
mukaisesti. Käytäntö hyväksyttiin organisaation johtamisjärjestelmän käytännöksi, kun
itsearvioijat tunnistivat käytännön ja arvioivat sen olevan organisaatiossa laajasti (75prosenttisesti) käytössä eli antoivat käytännölle pisteytysskaalan mukaiset 5 pistettä.
Johtamisjärjestelmän kypsyys (mature) määriteltiin P-CMM:n esittämien kypsyystasojen
mukaisesti: organisaatio saavutti tietyn kypsyystason, kun kypsyystason edellyttämät
johtamisprosessit ja käytännöt tavoitteineen toteutuivat laajasti (ainakin 75 %)
organisaatiossa. Johtamisjärjestelmän kypsyysaste määriteltiin prosentteina sen mukaan,
kuinka monta prosenttia (%) P-CMM:n kypsyystason käytännöistä arvioijat pitivät osana
organisaationsa johtamisjärjestelmää. Jos kaikki P-CMM:n mukaiset käytännöt oli todettu
omassa organisaatiossa käytössä oleviksi, johtamisjärjestelmän kypsyysasteeksi tuli 100
%. Kaikilla käytännöillä on siis sama painoarvo. Arviointituloksissa oleva x-akselin
prosentit (%) kuvaavat sitä, kuinka monta prosenttia organisaation käytännöistä arvioitiin
osaksi johtamisjärjestelmää.
Kuvassa 24 on esitetty organisaatiokohtaiset kyvykkyyden johtamisjärjestelmien
kypsyysasteet. Kuvassa ei ole kaikkien 19 organisaation tulokset, vaan ainoastaan niiden,
jotka arvioivat kaikki P-CMM:n mukaiset kypsyystasot. Osa organisaatioista
(organisaatiot 11 ja 19) arvioi vain tason 2, joten niiden tuloksia ei ole kuvassa.
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Kuva 24. Kyvykkyyden johtamisjärjestelmien kypsyysasteet. Arviointitulokset.

Johtamisjärjestelmien kypsyysasteet vaihtelivat suuresti. Mukana oli organisaatioita,
joilla havaittiin olevan hyvät, kypsät johtamiskäytännöt ja organisaatioita, joilla oli vain
muutamia johtamiskäytäntöjä. Organisaatio (organisaatio 12), jonka johtamisjärjestelmän
kypsyysaste oli lähes 100 %, tunnisti 94-prosenttisesti kaikkien kypsyystasojen kaikkien
johtamisprosessien käytännöt. Organisaatio (17), jonka johtamisjärjestelmän kypsyysaste
oli lähes nolla, tunnisti vain 1 % kaikkien kypsyystasojen kaikkien johtamisprosessien
käytännöistä.
Parhaimpien
organisaatioiden
ja
muiden
organisaatioiden
johtamisjärjestelmien kypsyysaste-erot vaihtelivat yli 60 prosenttiyksikköä, heikoimman
ja parhaan organisaation eron ollessa yli 90 prosenttiyksikköä. Yritysten
johtamisjärjestelmät eivät poikenneet julkisen sektorin johtamisjärjestelmistä.
Johtamisjärjestelmiltään kypsimmät organisaatiot olivat kuitenkin kaikki yrityksiä, jotka
ovat mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa ja ovat vahvoja toimialoillaan.
Kuvasta 25 on nähtävissä P-CMM:n mukaisten kyvykkyyden johtamisprosessien
kypsyysasteet organisaatioittain merkittyinä seuraavin väritunnistein:
−
−
−
−
−
−

Kypsyysaste 60–100 %, solu merkitty vihreällä.
Kypsyysaste 40–59 %, solu merkitty sinisellä.
Kypsyysaste 20–39 %, solu merkitty punaisella.
Kypsyysaste 0–19 %, solu merkitty harmaalla.
Kun kypsyystasoa ei ole arvioitu ollenkaan, solu jätetty valkoiseksi.
Lisäksi kypsyystasojen prosessit on erotettu eri värein.

Kuvassa organisaatiot 1–12 ovat yrityksiä ja 13–18 edustavat julkisia organisaatioita.
Organisaatio 19 on myös yritys, mutta edustaa poikkeuksellista toimialaa.
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Kuva 25. Kyvykkyyden johtamisprosessien kypsyysasteet (%).

Kuvassa 25 on nähtävissä, että P-CMM:n tason 2 käytännöt ovat yleisimpiä
johtamiskäytäntöjä. Tuloksia esitettäessä on huomioitava, että tuloksissa näkyvät vain
käytännöt, joita sovelsi 75 % tai yli 75 % organisaation esimiehistä. Organisaatioissa oli
käytäntöjä, jotka eivät ole luettavissa tuloksista, koska esimiehet (75 prosenttisesti) eivät
soveltaneet niitä esimiestyössään. Kuvasta on myös nähtävissä, että 17 organisaatiosta
kahdeksalta puuttui P-CMM:n tasolta 3 lähtien lähes kaikki johtamiskäytännöt. Näihin
organisaatioihin sisältyivät käytännöllisesti katsoen kaikki julkiset organisaatiot ja 3
yritystä.
P-CMM:n tason 2, ihmisten johtamisprosesseista (henkilöresursointi, kommunikaatio
ja koordinaatio, työympäristö, suorituksen johtaminen, koulutus ja kehittäminen,
palkitseminen) palkitsemisprosessin käytäntöjä on sovellettu yrityksissä laajasti.
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Palkitsemisen kannustavuutta seurattiin ja sen kilpailukykyä tutkittiin. Suurimpana
puutteena yrityksien palkitsemisessa oli se, ettei palkitseminen perustunut
palkitsemisstrategiaan. Vaarana on, etteivät palkitsemiskäytännöt vahvista yrityksen
strategian toteutumista. Julkisissa organisaatioissa kannustavan palkitsemisen käytännöt
olivat olemattomat.
Arvioiduissa organisaatiossa rekrytointikäytännöt olivat suunnitelmalliset, mutta
resursointi ymmärrettiin vain rekrytointina ja resursointiongelmia pidettiin
lisäresurssitarpeina. Joissakin organisaatioissa ajateltiin, että resurssien vahvistamisen ja
organisaation johtamisen esteenä on taloudellisten resurssien niukkuus. Organisaation 17
edustajan sanoin:
Kyllähän me kehitettäis meidän organisaatiota, jos me saatais lisää porukkaa. Nyt
ei voi tehdä mitään, kun on tää rekrytointikielto.
Henkilöstöresurssien suuntaamista strategian suuntaisiksi ei varmistettu. Samoin
resurssien, työtehtävien ja työmäärien tasapainottumista ei johdettu. Olemassa olevia
resurssien ja tehtävien rakenteita pidettiin vakioina.
Myös kommunikaatio- ja koordinaatiokäytännöt olivat vieraita. Monissa
organisaatioissa niiden ymmärrettiin tarkoittavan henkilöstön informaatiotilaisuuksien
järjestämistä tai sosiaalista kanssakäymistä – ei toimintaprosessien ja tehtävien
integroimista ja yhteensovittamista. Lisäksi systemaattinen toiminta aloitteiden
keräämiseksi, arvioimiseksi ja toteuttamiseksi oli vähäistä.
Monissa arvioiduissa organisaatioissa hyvä työympäristö mahdollistettiin turvaamalla
toimiva työympäristö sekä tarjoamalla hyvät työvälineet. Työtilojen siisteys, turvallisuus
ja ergonomisuus varmistettiin. Työn edellyttämiä tukipalveluja oli tarjolla ja henkilöstö
oli perehdytetty niiden käyttöön. Hyvän työn edellytyksiä osattiin ajatella, tosin ennen
kaikkea fyysisinä työympäristötekijöinä. Työtä henkisesti kuormittavia tekijöitä ei ollut
havaittu eikä minimoitu. Esimerkiksi toiminnan kokonaistehokkuutta heikentäviä
toiminnan keskeytyksiä, toimintatapoja ja pullonkauloja ei ollut otettu huomioon eikä
minimoitu.
Suorituksen johtamiskäytännöt olivat yllättävän vähän sovellettuja sekä yrityksissä
että julkisissa organisaatioissa. Suorituksen johtamiskäytännöistä sovellettiin kehitys-/
tuloskeskustelukäytäntöjä, joissa sovittiin seuraavan toimintakauden tavoitteista.
Tavoitteet johdettiin strategiasta, mutta suorituksen parantumista tavoitteiden
saavuttamiseksi ei tuettu päivittäisin johtamiskäytännöin. Suorituksen kehittämiskohteita
ei ollut määritelty eikä tarvittavia suorituksen parantamistoimenpiteitä toteutettu.
Organisaation 7 edustajan sanoin:
Mä nään mun esimiehen vain vuoden alussa, jolloin me käydään kehityskeskustelut.
Sen jälkeen mä en sitä nää. En mä tiedä missä se on…..Seuraavan vuoden
kehityskeskustelussa me katsotaan, onko tavoitteet saavutettu.
Johtaminen siis konkretisoitui kerran vuodessa käytäviin kehityskeskusteluihin.
Koulutusja
kehittämistoiminta
käytäntöinä
olivat
hyvin
yleisiä.
Kehityskeskusteluissa sovittiin henkilökohtaiset kehittymistavoitteet, joiden toteutumista
ei kuitenkaan tehty mahdolliseksi eikä seurattu. Koulutus- ja kehittämistoiminnan
ymmärrettiin tarkoittavan etupäässä koulutuspäivien suunnittelua.
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Meillä on meidän koulutusmäärärahat supistettu. Ne on nyt jäissä. Ei me voida
kehittää nyt meitä.
Yhteenvetona P-CMM:n mukaisista ihmisten johtamiskäytännöistä voidaan sanoa, että
19 organisaatiosta 14:llä oli alle 60 % P-CMM:n mukaisista ihmisten
johtamiskäytännöistä (kuva 25). Organisaatioissa 4, 13, 14, 15, 16, 17 sovellettiin vain
alle 20 % P-CMM-mallin mukaisista ihmisten johtamiskäytännöistä. On tärkeää
huomata, että P-CMM:n mukaan korkeamman kypsyystason käytännöt perustuvat
alemman tason johtamiskäytäntöihin. Korkeamman kypsyystason johtamiskäytännöillä ei
ole näin ollen arvoa, jos alemman tason käytännöt eivät ole käytössä.
Johtamisjärjestelmän ”tyhjät aukot”, jotka jäävät todetun kypsyysasteen ja 100 %:n
kypsyysasteen väliin, nakertavat organisaation johtamisjärjestelmän ja infrastruktuurin
vahvuutta ja kyvykkyyttä. Organisaatio 2 edustajan sanoin:
Olen aavistanutkin tuon aukon tuossa. Se on ollut kuin kivi kengässä, kuin reikä
verkossa, mutten ole tiedostanut mistä se johtuu, että mikä oikein puuttuu.

5.2.1.1 Organisaatiokohtaisia arviointituloksia ja kommentteja
P-CMM:n mukainen kyvykkyyden johtamisen arviointi kuvasi ja erotteli
organisaatioiden johtamiskäytäntöjä. Myös organisaatioiden edustajien reaktiot tuloksiin
poikkesivat toisistaan. Kuvista 26, 27, 28 ja 29 on nähtävissä neljän eri organisaation
johtamisjärjestelmän kypsyydet tasoittain6. Kaikki organisaatiot ovat yrityksiä, jotka
toimivat eri toimialoilla. Kuvissa esitetyistä tuloksista on nähtävissä, miten eri tavoin
arvioiduissa yrityksissä johdetaan kyvykkyyttä. Organisaatiossa 12 (kuva 26) on erittäin
systemaattiset ja kattavat vakiintuneet johtamiskäytännöt, joita esimiehet soveltavat yli
75-prosenttisesti kaikkialla ja kaikilla organisaation tasoilla. Myös organisaatiossa 3
(kuva 27) on P-CMM:n tasojen 2 ja 3 mukaiset systemaattiset ja kattavat
johtamiskäytännöt. Sen sijaan sekä organisaatiossa 7 (kuva 28) ja organisaatiossa 4 (kuva
29) kyvykkyyttä ei johdeta yhteisin vakiintunein johtamiskäytännöin.
Organisaatio 12: Tuloksia oli kuuntelemassa 12 organisaation avainhenkilöä. Lisäksi
tilaisuuteen oli kutsuttu pääkonttorista CMMI:sta vastaavat henkilöt, jotta he voivat
jatkossa hyödyntää myös P-CMM:a organisaation kehittämisessä.

6
Organisaatiot (organisaatiotnumerot 12, 3, 7 ja 4), jotka kuvataan seuraavassa tarkemmin, on valittu siksi
esimerkkiorganisaatioiksi, että tutkija itse oli mukana niiden arvioinnissa. Organisaatioiden (12, 3,7,4)
esitysjärjestys perustuu saatuihin arviointituloksiin: organisaatio 12 sai parhaimmat arviointitulokset ja
organisaatio 4 matalimmat. Esitysjärjestys helpottaa organisaatioiden edustajien reaktioiden seurantaa.
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Kuva 26. Kyvykkyyden johtaminen kypsyystasoittain. Organisaatio 12.

Organisaation 12 edustajien reaktioita:
Me odotetaan jännittyneenä, miten me voitais’ kehittää vielä tätä toimintaa.
Hämmästyttävää, että me ollaan noin hyviä! Meillä on ku’ 22-vaihteinen tuliterä
pyörä, kun muilla on vielä rämät, vanhat pyörät käytössä.
Tää P-CMM ei ole riittävä. Ikään kuin ei olis enää kehitettävää. Tän P-CMM:n
skaala (pisteytys) on liian matala. Tätä skaalaa täytyy kehittää enemmän
laatupisteytyksen mukaiseksi.
Tässä ei huomioida riittävästi yrityksen liiketoimintaa, ett meidän pitää tehdä
tulosta. Jotenkin tässä jää kaipaamaan strategiaa.
Arviointi avasi meille yrityksen käytäntöjä. Me hyödytään tästä paljon. Arviointi
toimi hyvänä mittarina meidän nykytilanteesta ja tuo näkökulmaa monesti itsestään
selviin käytäntöihin.
Tää malli käsittelee monipuolisesti organisaation toimintaa. Se on hyvä uusien
ideoiden lähde. Pelkästään, että käytiin tää läpi, niin saatiin, tai oppi hyvistä
johtamiskäytännöistä.
Laaja kysymyspatteristo takaa sen, että joka ikinen kivi tulee käännettyä.
Pelkästään tää kysely jo tuotti meille hyviä oivalluksia tulevaisuuden kehittämistä
varten.
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Pohdinta. Organisaatio on saanut hyvät arviointitulokset, mutta sen tietoisuus
johtamiskäytäntöjensä erinomaisuudesta ei ollut kaikilta osin tiedostettua, vaikka sen
taloudelliset tulokset ja kilpailukykyisyys ovat julkisestikin yleisesti tiedossa.
Organisaation edustajat hämmästyivät, miten paljon heidän tuloksensa poikkesi muiden
organisaatioiden tuloksista.
Organisaation toimintakulttuuri näyttää olevan kehityshakuinen. Siellä odotettiin
kiinnostuneina arviointituloksia, jotta saataisiin uusia ajatuksia toiminnan parantamiseksi.
Jotkut olivat jopa pettyneitä, ettei tulos tuonut merkittäviä parannusehdotuksia.
Keskustelussa korostettiin, ettei P-CMM:n pisteytys ja käytännöt olleet riittäviä
toiminnan kehittämiseksi kilpailukykyiseksi. P-CMM-mallin ja pisteytysskaalan
kehittämistä ideoitiin, jotta ne paremmin palvelisivat toiminnan kehittämistä. Vaikka
tulokset olivat hyviä ja oleellisia kehittämiskohtia ei noussut, niin itse arviointi todettiin
kuitenkin tärkeäksi. Toimialan kilpailutilanne on niin haastava, että nyt saavutetun tason
ei todettu olevan riittävä.
Organisaatio 3: Tuloksia oli kuuntelemassa henkilöstö- ja kehittämispäällikkö.
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Kuva 27. Kyvykkyyden johtaminen kypsyystasoittain. Organisaatio 3.

Organisaation edustajien reaktioita:
Tosi kiva kuulla, että ollaan parempien joukossa.
Tästä näkyy, että ollaan tehty paljon työtä. Ollaanhan me saatu konsernin
laatupalkinto, joten olis ihme, jos se ei tässä näkys.
Jos nyt ajattelee tätä meidän kokonaisuutta, miten tämä on rakennettu silloin
aikanaan vuodesta 1996 lähtien. Kun lähdettiin selvittää nää palkkausjärjestelmät,
tehtiin (työn)kuvaukset ja ne koulutussysteemit, joilla niitä vietiin eteenpäin, niin
kyllä, tavallaan tähän meidän ympäristöön, kyllä tämä (viittaa P-CMM:ään) tuntuu
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järkeenkäyvältä. Kun katsoo tätä suoritusten johtamista… Mää ehkä voisin olettaa,
että tuo saattais olla meillä tällä hetkellä ehkä vähän korkeempikin, kun meillä on
nämä meidän mestarit ottaneet aivan erilaisen otteen tähän. Ja sitten taas tässä
kommunikaatio ja koordinaatiokyvyn kohdalla, se tuntuu aivan oikealta… jos
ajattelee näitä muutamia, joilla on tämä koordinaatiorooli, niin koordinaatiorooli
ei ole selvä meidän organisaatiossa, joka tarkoittaa siis sitä, että myöskään se
kokonaisuus ei sillä lailla toimi. Nämä on hirveen tärkeitä tietoja.
Tää kommunikaatio ja koordinaatio on tärkeää. Tätä täytyy kehittää! Me ei olla
huomattu korostaa tätä esimiesten koordinaatiotoimintaa. Itse asiassa tähänhän
tulokseen on tultu aikaisemminkin…. se että ihmisten täytyy kommunikoida ja
koordinoida samalla tavalla, kun tuotantoprosessi etenee. Muuten se näkyy heti
tuloksessa, aivan kuten meidän kone yskis.
No niin joo.. Mutta ihan hyvä tää on…(viittaa P-CMM:ään). Tosi tärkee… Tuo on
kyllä hyvä tapa kuvata tuo kyvykkyys tuolla lailla… Se tekee siitä ymmärrettävää ja
jotenkin kun mä koko ajan kelaan sitä omaa aineistoa, niin mä pystyn ihan suoraa
tekeen tästä linkkejä, että mitä täällä on viimeisen puolentoista vuoden aikana
ollu...Et mitä me ollaan tehty. Tää tuntuu ihan selvästi linkittyvän siihen, mitä
meillä on. Täällä tosi vaikeen kautta tullu ilmi..et meidän täytyy johtaa. Et tää on
tosi tärkee.
Mutta sitten just tää suhteellisuudentaju, että kyllähän tästä kaikesta näkyy, että
miten moderni organisaatio meillä on. Mää teen tästä raportin.. tää täytyy kertoa
meidän johdolle…se on oma keskustelupaikkansa, että näin Suomessa voidaan
johtaa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä. Eikö se tunnu teistä oudolta, että
tämmöisestä savupiipputeollisuudesta, jota pidetään perinteisesti jäykkänä ja
vanhoillisena voi tämmöstä löytyä? /7 Joo, semmonen yleinen mielipide jotenkin
on, että ikään kuin nuoret hightech yritykset olisivat vain innovatiivisia. / Niin! /
Niin, esimerkiksi *** (viittaa toiseen teollisuusorganisaatioon) ja me esimerkiksi,
niin mää luulen, että aika tavalla negatiivinen käsitys on tuolla. Kaikesta se tulee
esiinkin. Ja meillä on kuitenkin täällä tällaista.
Pohdinta. Organisaation edustajat olivat ilahtuneita arviointituloksista. He vertasivat
tuloksia saamiinsa laatuarviointituloksiin ja tuntumaansa organisaatiossa vallitsevaan
tilanteeseen. Organisaatio kykeni heti määrittelemään kehittämiskohdan, ja mikä
tärkeintä, oivalsivat kehittämiskohdan merkityksen liiketoimintansa kehittämiseksi.
Lisäksi he ymmärsivät, miten paljon työtä saavutettu taso oli edellyttänyt heiltä ja koko
organisaatiolta. Keskustelusta kävi ilmi, että organisaation edustajat olivat olleet tiukoilla,
mutta arviointitulos näytti heille heidän toimintansa vaikuttavuuden. Lisäksi
keskustelijoilla oli ollut mielikuva organisaatiostaan vanhanaikaisena ja jäykkänä, koska
yleinen mielikuva ”savupiipputeollisuudesta” on negatiivinen.
Organisaatio 7: Tuloksia oli kuuntelemassa iso osa organisaation esimiehistä, yhteensä
23 esimiestä.

7

Keskusteluissa eri henkilöiden puheenvuorot on erotettu /-viivalla.
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Kuva 28. Kyvykkyyden johtaminen kypsyystasoittain. Organisaatio 7.

Organisaation edustajien reaktioita:
Toi tulos oli odotettavissa. Onhan meillä se J-levy (viittaa yhteisiin tiedostoihin),
jossa on kaikkia ohjeita, muttei kukaan sovella niitä.
Meillä nää kehityskeskustelut on sellaisii terapeuttisia keskusteluja.
Tässä mun mielestä on tärkeä pointti. Meidän tehtävänä on toteuttaa käytäntöjä, ei
luoda esimerkiksi omia kehityskeskustelu-templateja. Tää jotenkin korostaa
perusasioiden johtamista enemmän! Me täällä uskotaan, että tulokset syntyy
itsestään, että ei tarvitsis johtaa!
Mistä meiltä löytää noita käytäntöjä? / No, sieltä J-levystä, muttei ne ihan noin oo
kuvattu….me kehitetään niitä vasta.
Me ollaan nyt vasta menossa tohon suuntaan. Tää on tärkeetä… Tästä näkee
kehittämissuunnan.
Se keskustelu näistä kysymyksistä oli tärkeintä. Me oltiin ihan eri mieltä eri puolilla
taloa. Miten meillä menee. Siitä kaikilla eri näkemys.
Pohdinta. Organisaatio on havahtunut johtamisen kehittämisen tarpeellisuuteen, mutta
yhteiset käytännöt eivät olleet vielä muuntuneet esimiesten arkipäivän toiminnaksi.
Arviointi palveli yhteisten käytäntöjen merkityksen ymmärtämistä. Organisaation
nykyiset käytännöt ovat vielä hallinnollisina ohjeina eikä niitä siksi sovelleta eikä
mielletä esimieskäytännöiksi. Organisaatio on taloudellisessa kriisissä ja juuri
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aloittamassa yhteistoimintamenettelyä henkilöstönsä vähentämiseksi tuotannollisista ja
taloudellisista syistä. Tämä tilanne oli aistittavissa palautetilaisuudessa: toimintaa
haluttiin kehittää ja tarttua uusiin ajatuksiin.
Organisaatio 4: Tuloksia oli kuuntelemassa 3 johtajistoon kuuluvaa avainhenkilöä ja 2
asiantuntijaa.
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Kuva 29. Kyvykkyyden johtaminen kypsyystasoittain. Organisaatio 4.

Organisaation edustajien reaktioita:
Mä en ymmärrä tota. Ei me voida täällä vaan tehdä noita. Meidän tulee tehdä
töitäkin välillä.
Minusta tämä on tärkeätä nähdä, että on tällaisia johtamistapoja. Minusta
meidänkin kannattais oppia tosta.
Meillä on kehityskeskustelut ja meillä on Balance Scorecard ja me tehdään joka
toinen vuosi se ilmapiirikartoitus! Miksei ne näy tuloksissa? (Tutkija selittää, että
arviointulos kertoo, ettei 75 % esimiehistä sovella käytäntöjä.)
Ei näytetä nyt näitä tuloksia vielä henkilöstölle, koska ne ilmapiiritulokset on vielä
ihmisten mielissä.
Pohdinta. Organisaation edustajat pitivät P-CMM käytäntöjä osittain epärelevantteina itse
työn tekemisen kannalta. He eivät ymmärtäneet, miksi olemassa olevat käytännöt eivät
ole riittäviä. Organisaatiossa asetetaan Balance Scorecardin mukaiset tulostavoitteet,
mutta
tavoitteiden
asettamisen
jälkeen
kyvykkyyttä
ei
johdeta.
Kehityskeskustelukäytäntöäkään kaikki esimiehet eivät sovella. Organisaatiossa oli
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vastikään tehty ilmapiirikartoitus, jonka tulosten mukaan organisaatiossa on tulehtunut
ilmapiiri. Organisaatio on kamppaillut viimeiset viisi vuotta taloudellisissa vaikeuksissa.
Arviointituloksia peitellään.

5.2.1.2 Kyvykkyyden johtamisen arviointitulokset kypsyystasoittain
Johdettu taso 2, ihmisten johtaminen. Kuvassa 30 on esitetty kaikkien organisaatioiden
johdetun tason 2, ihmisten johtamisen kypsyysaste. Kuvasta on luettavissa, että kaikilla
organisaatioilla oli jokin käytäntö johtaa ihmisiä. Organisaatiossa numero 17 se liittyi
rekrytointiin.
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Kuva 30. Johdettu taso 2: Ihmisten johtaminen.

Määritelty taso 3, kompetenssien johtaminen. P-CMM:n mukaisen määritellyn tason 3
johtamisprosessien arviointitulokset ovat kuvassa 31.
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Kuva 31. Määritelty taso 3: Kompetenssien johtaminen.

Kuvasta 31 on nähtävissä, että arvioitujen organisaatioiden P-CMM:n määritellyn tason
3, kompetenssien johtamisen kypsyysasteet vaihtelivat entisestään. P-CMM:n
määritellyllä kypsyystasolla 3, 17 organisaatiosta 3:lla oli yli 80-prosenttisesti määritellyn
tason käytännöt: organisaatiossa 12 todettiin olevan 95-prosenttisesti, organisaatiossa 5
92-prosenttisesti ja organisaatiossa 3 82-prosenttisesti määritellyn tason
johtamisprosessien käytännöt. Kaikki kolme ovat yrityksiä, jotka edustavat eri toimialoja,
toimivat kansainvälisesti ja ovat vahvoja toimijoita toimialoillaan. Sen sijaan 17
organisaatiosta 9:llä oli puutteelliset (alle 20 %) johtamiskäytännöt. Tosin näiden 9
organisaation ei olisi ollut mielekästäkään investoida tason 3 käytäntöihin, koska niiden
tason 2 käytännöt olivat vielä hyvin puutteelliset. Näistä 9 organisaatiosta 3 oli yritystä ja
6 julkisen sektorin organisaatiota, eli kaikki tutkimuksessa mukana olevat julkiset
organisaatiot.
Yleisesti yrityksissä todettiin olevan määritellyn tason 3 johtamisprosesseista
kompetenssien analyysi, kompetenssiperusteiset käytännöt, työryhmien kehittäminen ja
osallistava kulttuuri. Urapolkujen rakentamis- ja johtamiskäytäntöjä todettiin olevan
varsin vähän. Myös henkilöstöresurssien suunnittelu ja johtaminen olivat vähäisempää.
Henkilöstösuunnittelu ei perustunut pitkäjänteiseen tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin,
resursseja ei suunnattu ja tarkennettu vuosittaisten painopisteiden, tulostavoitteiden eikä
toimintamallin mukaiseksi, tehtävärooleja ei muunnettu toiminnan painopisteiden
muuttuessa eikä työmäärien ja nykyisten henkilöstöresurssien keskinäistä tasapainoa
johdettu. Henkilöstösuunnittelukäytännöt eivät tukeneet strategisten tavoitteiden
toteutumista. Strategiset painopistealueet ja henkilöstörakenteen johtaminen kulkivat
omia ratojaan.
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Yrityksissä strategian edellyttämä toimintamalli oli muunnettu strategiaa tukevaksi
organisaation rakenteeksi ja työryhmiksi. Työryhmät oli perustettu keskinäisissä
riippuvuussuhteissa olevien töiden koordinaation ja suorituskyvyn tehostamiseksi.
Työryhmien vastuualueet oli määritelty ja niiden suoritusta johdettiin mittarein.
Työryhmätyöskentelyn parantamisen edellyttämiä tietoja ja yhteistyötaitoja kehitettiin ja
työryhmillä oli hyvät tiedonsiirtokäytännöt. Sen sijaan eri työryhmien toiminnan
koordinaation ja yhteistyön parantumista ei johdettu.
Useimmissa yrityksissä johtamiskulttuuri oli selkeä. Organisaation ja yksiköiden
tulokset olivat nähtävissä, päätöksentekovastuut ja -valtuudet oli määritelty ja ne oli
delegoitu mielekkäille organisaatiotasoille. Liiketoimintaymmärrystä oli lisätty ja sekä
yksilöt että työryhmät olivat tietoisia heidän liiketoiminnalle tuomastaan lisäarvosta.
Organisaation arvostama johtamisfilosofia oli määritelty.
Ennakoitu taso 4, kyvykkyyksien johtaminen, ja optimoitu taso 5, muutoksen johtaminen.
Monista yrityksistä ja julkisilta organisaatioilta puuttuivat lähes kaikki strategisten
tavoitteiden toteutumisen ennakointiin (taso 4) (kuva 32) sekä innovatiivisuuteen,
kokonaistehokkuuteen ja strategiseen muutokseen (taso 5) (kuva 33) liittyvät
johtamiskäytännöt. Käytännössä tämä tarkoittaa, että useimmilla tutkimuksessa mukana
olleilla organisaatioilla ei ole riittäviä P-CMM:n mukaisia käytäntöjä johtaa kyvykkyyttä
eikä muutosta. Vain organisaatiolla 12 todettiin olevan näiden tasojen 4 ja 5 kypsät
johtamiskäytännöt, tason 4 kypsyystason ollessa 97 % ja tason 5 se oli 87 %.
Tutkimuksessa mukana olevista organisaatiosta useimmat toivat keskustelussa esille
tulevaisuuden haasteensa ja niiden edellyttämät muutostarpeensa, mutta tutkimustulosten
mukaan vain organisaatiolla 12 oli riittävät käytännöt johtaa organisaation kyvykkyyttä ja
muutosta. Organisaatio 12 toimii toimialalla, joka edellyttää nopeata reagointia ja vahvaa
organisaation muutoksen johtamista.
P-CMM -KONSTRUKTION ENNAKOITU TASO 4: KYVYKKYYKSIEN JOHTAMINEN
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Kuva 32. Ennakoitu taso 4: Kyvykkyyksien johtaminen.
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P-CMM -KONSTRUKTION OPTIMOITU TASO 5: MUUTOKSEN JOHTAMINEN
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Kuva 33. Optimoitu taso 5: Muutoksen johtaminen.

5.2.1.3 Johtamisjärjestelmän johtaminen
Organisaatiot
arvioivat
myös
P-CMM:n
mukaiset
johtamisjärjestelmän
johtamiskäytännöt. Johtamisjärjestelmän johtamiskäytännöissä tutkittiin sitä, 1) oliko PCMM:n mukaiset johtamisprosessit ja käytännöt kuvattu ja määritelty osaksi vuosirytmiä,
2) oliko prosessien vastuut määritelty selkeiksi ja vastasivatko ne prosessikuvauksia, 3)
olivatko käytäntöjen edellyttämät työkalut, lomakkeet, ohjeistukset toimivia, 4) oliko
organisaatiossa luotu edellytykset (informointi, kommunikointi, valmennus, resursointi ja
tuki) käytännön soveltamiseksi, 5) oliko prosesseille määritelty toimivuuden ja
vaikuttavuuden analysoimiseksi mittarit, 6) hyödynnettiinkö mittareita ja 7) oliko
organisaatiossa riittävät katselmointi-, auditointi-, arviointi- ja benchmarking-käytännöt
toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Arviointitulokset ovat kuvassa 34.
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Kuva 34. Johtamisjärjestelmän johtamisen käytännöt. Johdettu taso 2.

Kuvasta 34 on nähtävissä, että monet tutkimuksessa mukana olevat organisaatiot
(organisaatiot 2, 3, 10, 19 ja 12) johtavat systemaattisin käytännöin ihmisten
johtamisjärjestelmää, johdettua tasoa 2. Osa organisaatioista (organisaatiot 1, 18) oli
ymmärtänyt johtamisen merkityksen ja ryhtynyt vasta nyt tähän. Kun edellä luetellut
organisaatiot päättivät johtamiskäytännön käyttöön otosta, ne toteuttivat sen
järjestelmällisesti: kuvasivat käytännön, määrittelivät vastuut, tarjosivat työkalut ja
ohjeistukset, loivat käytännön soveltamiselle mahdollisuuksia, seurasivat käytännön
soveltamista ja toimivuutta mittarein ja kehittivät toimintaa. Organisaatiot toimivat lähes
samalla tavalla jokaisella kypsyystasolla, vaikka oheisessa kuvassa on vain johdetun
tason 2 johtamisprosessien johtamiskäytännöt. On oletettavissa, että johtamisjärjestelmää
johtavien organisaatioiden johtamiskäytännöt kehittyvät tulevaisuudessa. Yleisesti
tuloksista on nähtävissä, että organisaatioiden implementoidessa käytäntöjä ne
vastuutetaan ja tarjotaan työkalut niiden soveltamiseksi, mutta käytäntöjen toimivuutta ja
vaikuttavuutta ei mitata eikä mittareita hyödynnetä käytäntöjen kehittämiseksi.
Seuraavassa kuvaryhmässä ovat organisaatioiden 12, 3, 7, ja 4 johtamisjärjestelmän
johtamisen käytäntöjen, P-CMM:n johdetun tason 2 kypsyysasteet (kuva 35). Lisäksi
kuva 36 kuvaa organisaation 12 tason 5, optimoidun tason johtamisjärjestelmän
käytännöt.
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Kuva 35. Johtamisjärjestelmän johtaminen. Organisaatiot 12, 3, 7 ja 4.

Kuten kuvasta 35 on nähtävissä, organisaatio 12 käyttää johtamiskäytäntöjä tehokkaasti.
Sen tuloksia heikentää ainoastaan se, että organisaatiossa mitataan saavutettuja
oppimistuloksia, mutta ei aina analysoida mitattuja tuloksia toiminnan parantamiseksi,
eikä liioin järjestetä koulutuksen ja kehittämisen tai palkitsemisprosessien katselmointeja.
Organisaatiossa 3 olemassa olevat käytännöt oli kuvattu ja vastuutettu sekä tarvittavat
työkalut ja edellytykset oli kehitetty. Organisaatiosta 3 puuttuivat suorituksen johtamisen
mittarit toiminnan parantamiseksi ja arvioimiseksi. Organisaatio 7 oli vasta havahtunut
johtamiskäytäntöjen merkitykseen ja niiden johtamiseen: käytäntöjä ei ollut riittävän
selkeästi kuvattu eikä nivottu osaksi vuosirytmiä. Tämän takia esimiehet eivät vielä
tienneet käytäntöjen olemassaolosta. Vasta arviointituloksia läpikäydessään esimiehet
ymmärsivät käytäntöjen (”J-levyllä” olevien käytäntöjen) merkityksen. Tuloksista on
nähtävissä, että myös organisaation ylin johto oli havahtunut johtamiskäytäntöjen
kehittämiseen. Se arvioi ja katselmoi käytäntöjen kehittymistä. Organisaatiossa 4
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sovellettiin hyvin vähän johdetun tason 2 ihmisten johtamiskäytäntöjä. Syy on nähtävissä
kuvasta: organisaatiossa 4 ei johdeta johtamisjärjestelmää. Yksikään johtamisjärjestelmän
johtamiskäytännöistä ei ylittänyt hyväksyttyä rajaa (5 pistettä): kuva on tyhjä.
Organisaatiossa todettiin olevan joitakin johtamiskäytäntöjä, mutta koska käytäntöjä ei
johdettu, esimiehet eivät niitä soveltaneet.
Organisaatiossa 12 jopa P-CMM:n optimoidun tason 5 johtamiskäytännöt (kuva 36)
ovat verrattain hyvät: ne on enimmäkseen kuvattu, vastuutettu ja niille on kehitetty
työkalut ja luotu edellytykset. Ainoastaan mittareita sekä kehittämis- ja
katselmointikäytäntöjä puuttui.
P-CMM -KONSTRUKTION MUKAINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN
JOHTAMINEN. OPTIMOITU TASO 5
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Kuva 36. Johtamisjärjestelmän johtaminen: optimoitu taso 5. Organisaatio 12.

5.2.2 Kyvykkyyden johtamisen kehittäminen
Toisena tutkimuskysymyksenä oli, miten P-CMM:n mukaan arvioiduissa organisaatioissa
tulee kehittää kyvykkyyden johtamista organisaation strategisen valmiuden
varmistamiseksi. Tarkoituksena oli tutkia, onko P-CMM johtamismalli toimiva
kyvykkyyden johtamisen kehittämistarpeiden määrittelemiseksi ja johtamisen
kehittämissuunnitelmien laatimiseksi. Kaikille tutkimuksessa mukana olleille
organisaatioille laadittiin organisaatiokohtaiset kehittämissuunnitelmat kyvykkyyden
johtamiseksi.
Kehittämissuunnitelmat
perustuivat
organisaation
saamiin
kyvykkyyden
arviointituloksiin, P-CMM:n kyvykkyyden kypsyystasojen hierarkiaan ja eri
kypsyystasojen johtamisprosessien keskinäisiin riippuvuus- ja vaikutussuhteisiin. Lisäksi
kyvykkyyden johtamisen kehittämissuunnitelmia laadittaessa hyödynnettiin 5-asteisen
pisteytysskaalan tuomaa lisäinformaatiota; ensin on viisasta viimeistellä ne
johtamiskäytännöt, joita organisaatiossa oli kokeiltu (4 pistettä), koska niistä
organisaatiossa oli jo kokemuksia. Tällaisia olivat mm. tilanteet, joissa organisaatiossa oli
jo olemassa hyvä käytäntö, mutta sitä eivät kaikki (75 %) esimiehet noudattaneet. Usein
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tällaisissa tilanteissa riitti, että esimiesten kanssa keskusteltiin, jotta he ymmärsivät, mikä
vaikutus heidän toiminnallaan on organisaation kokonaistoimintaan. Seuraavaksi
kehittämissuunnitelmissa huomioitiin käytännöt, joista organisaatioissa oli tehty jo päätös
ja käytäntö oli jo suunnitteilla (3 pistettä). Vasta näiden käytäntöjen johtamisen jälkeen
kehittämissuunnitelmissa suositeltiin uusien käytäntöjen implementointia (2 pistettä ja 0
pistettä).
P-CMM:n kyvykkyyden kypsyystasojen hierarkia perustuu siihen, että ylemmällä
tasolla olevat johtamisprosessit hyödyntävät alemmalla tasolla olevia johtamisprosesseja.
Useimpien organisaatioiden kehittämissuunnitelmat kohdistuivatkin P-CMM:n tason 2
ihmisten
johtamisprosessien
kehittämiseen
ja
niiden
implementointiin.
Johtamisprosessien keskinäiset riippuvuus- ja vaikutussuhteet (ks. kuva 43) vaikuttivat
myös kehittämissuunnitelmiin.
Kehittämisehdotusten laadinnassa keskeisiä olivat strategian toimeenpanon kannalta
olennaiset suorituksen johtamiskäytännöt: strategian mukaisten tavoitteiden asettaminen
ja seuranta, suorituksen johtaminen, työkulttuuria hankaloittaviin asioihin puuttuminen
sekä hyvien työsuoritusten huomioiminen. Arvioiduissa organisaatioissa suorituksen
johtamiskäytännöt eivät olleet riittäviä. Toimintaa ei suunniteltu niiden ihmisten kanssa,
joita asia koski tai sisäisiä prosesseja ei kuvattu näkyviksi ja mitattaviksi, joten niiden
johtaminen ja suorituksen parantaminen eivät olleet mahdollisia. Suorituksia mitattiin,
mutta suorituskykyä ei parannettu mitattua kokemusta hyödyntäen. Koska monissa
arvioiduissa organisaatioissa suorituksen johtamiskäytännöt olivat riittämättömät,
kehittämissuunnitelmat
sisälsivät
ennen
kaikkea
suosituksia
suorituksen
johtamiskäytäntöjen toimeenpanosta.
Kehittämissuunnitelmat perustuivat myös ajatukseen, että organisaation resurssit eivät
ole strategian suuntaisia, ellei organisaation missiota, visiota, arvoja ja strategisia
tavoitteita ole kommunikoitu koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee ymmärtää
organisaation tavoitteet, nykytila ja sen keskeiset haasteet asetettujen tulosten
saavuttamiseksi. Lisäksi henkilöstön tulee olla tietoinen organisaation yleisistä arvoista ja
toimintaperiaatteista. Kaiken kommunikaation tulee olla strategialähtöistä.
Organisaation suorituskykyä ehdotettiin tehostettavaksi koordinaatiokäytännöin,
joiden avulla integroidaan ja tehostetaan erillisten työtehtävien yhteensopivuutta
organisaation kokonaistehokkuuden vahvistamiseksi. Koordinaatio onnistuminen
edellyttää, että tehtävien keskinäiset riippuvuussuhteet sekä asiakkuus- ja työketjut on
määritelty ja että henkilöstö ymmärtää työsuorituksensa vaikutukset kokonaisuuden
onnistumiseen. Toiminnan kapeikot, päällekkäiset työt ja hoitamattomat tehtäväalueet
tulee määritellä ja korjata. Töiden sujuminen tulee varmistaa asiakkuusketjujen ja
organisaation toimintamallin mukaisesti. Sujumista haittaavat koordinaatio-ongelmat
tulee korjata välittömästi.
Kuten johtamismallin vaikutussuhteet (kuva 43) osoittavat, suorituksen johtaminen
määrittää, mitä resursseja hyvä suoritus edellyttää, mihin resurssit tulee suunnata ja
minkälaista osaamista tulee vahvistaa suorituskyvyn parantamiseksi. Myös työympäristön
kehittäminen liittyy suorituksen johtamisedellytysten parantamiseen. Lisäksi
palkitseminen perustuu sekä tehtäväroolien (resurssien määrityksen) vaativuuteen että
suorituskyvyn parantumiseen. Kehittämissuunnitelmissa näitä johtamisprosesseja ja käytäntöjä suositeltiinkin vasta sitten, kun suorituksen johtamiskäytännöt ja
kommunikaatio ja koordinaatiokäytännöt oli toimeenpantu. Kehittämissuunnitelmia
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laadittaessa tutkija oli hyvin tietoinen kaikkien johtamiskäytäntöjen välttämättömyydestä
suorituskyvyn kehittämiseksi, mutta organisaatioiden ylikuormittumisen välttämiseksi
kehittämisehdotukset pyrittiin pitämään kohtuullisina.
Organisaatiokohtaiset kehittämisehdotukset laadittiin vaiheittain eteneviksi. Ohessa on
esimerkkejä kyvykkyyden kehittämissuunnitelmista organisaatioille 7, 3 ja 4. (kuvat 37,
38 ja 39). Kuvissa nykytila on merkitty harmaalla palkilla, 1. vaiheen käytännöt
tummansinisellä, 2. vaiheen lilalla ja vaiheen 3. käytännöt vaaleansinisellä. Käytäntöjen
toimeenpanoa johdetaan johtamisjärjestelmän johtamiskäytännöin. Siksi käytäntöjen
toimeenpano vahvistaa myös johtamisjärjestelmän johtamisastetta (kuvissa aina ylin
palkki). Organisaatiolle 12 ei laadittu kehittämissuunnitelmaa, vaan heidän kanssaan
keskusteltiin heidän suorituskykymittaristonsa kehittämisestä kyvykkyyden mittaristoksi.

Kyvykkyyden kehittäminen JOHDETTU TASO 2
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Kuva 37. Kyvykkyyden johtamisen kehittämissuunnitelma. Organisaatio 7.

Organisaatiolle 7 (kuva 37, tummansiniset palkit) suositeltiin suorituksen
johtamiskäytäntöjen
tehostamista,
ennen
kaikkea
esimiesten
päivittäisten
johtamiskäytäntöjen toimeenpanoa. Organisaatiossa asetettiin tavoitteet, mutta esimiesten
johtamiskäytännöt suorituksen parantamiseksi puuttuivat. Suorituskyvyn parantumista
vahvistettiin poistamalla hyvän suoritusten esteitä (työympäristö) sekä kehittämällä
kommunikaatiota ja koordinaatiokäytäntöjä. Resursointikäytännöistä henkilöresurssien
suunnittelu ja tasapainottaminen oli ajankohtainen ja akuutti asia, koska organisaatiossa
suunniteltiin henkilöstön vähentämistä. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli varmistaa
organisaation suorituskyvyn ja tulosten parantuminen ja tuottavuuden tehostuminen.
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Kyvykkyyden kehittämissuunnitelma: JOHDETTU TASO 2
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Kuva 38. Kyvykkyyden johtamisen kehittämissuunnitelma. Organisaatio 3.

Organisaatiolle 3 ehdotettiin (kuva 38, tummansiniset palkit) suorituksen
johtamisprosessin mittareiden määrittämistä suorituksen johtamisen vaikuttavuuden
toteamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Se arvioitiin tärkeimmäksi, eniten organisaation
liiketoimintaan ja strategian toimeenpanoon vaikuttavaksi tekijäksi. Lisäksi
organisaatiolle suositeltiin kommunikaatio- ja koordinaatiokäytäntöjen toimeenpanoa,
lähinnä töiden keskinäisten riippuvuussuhteiden, päällekkäisten töiden ja koordinaatio- ja
kommunikaatiokatkojen tunnistamiseksi. Siihen liittyi myös palaverikäytäntöjen
kehittäminen. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli viimeistellä organisaation hyviä
ihmisten johtamiskäytäntöjä ja siten lisätä niiden vaikuttavuutta organisaation tulosten
parantamiseksi.
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Kyvykkyyden kehittämissuunnitelma: JOHDETTU TASO 2
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Kuva 39. Kyvykkyyden johtamisen kehittämissuunnitelma. Organisaatio 4.

Organisaatiolle 4 (kuva 39, tummansiniset palkit) suositeltiin suorituksen
johtamiskäytäntöjen aloittamista: työryhmille ja yksilöille tulee asettaa strategialähtöiset
tulostavoitteet, tulostavoitteista tulee sopia asianomaisten ihmisten kanssa, päälliköiden
tulee johtaa vastuualueensa suorituskyvyn parantumista päivittäisjohtamiskäytännöin ja
heidän tulee seurata ja raportoida tavoitteiden toteutumisesta. Kehittämissuunnitelma
sisälsi myös suositukset tehtäväroolien uudelleen määrittämisestä strategian suuntaisiksi.
Lisäksi kehittämissuunnitelmassa ehdotettiin tehokkaan toiminnan edellyttämien
tukipalveluiden kehittämistä siten, että ne ovat käytettävissä oikea-aikaisesti ja että
henkilöstö
on
perehdytetty
työvälineiden
ja
tukipalveluiden
käyttöön.
Kehittämisehdotusten tavoitteena oli varmistaa strategisten tavoitteiden mukainen
toiminta organisaation tulosten parantamiseksi ja strategisten tavoitteiden toteutumisen
ennakoimiseksi.

5.3 Johtamismallin toimivuus
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, onko P-CMM toimiva johtamismalli arvioitaessa
kyvykkyyden johtamista organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi. Luvussa
4.4
esitettiin
strategiakeskeisen
kyvykkyyden
johtamismallin
toimivuuden
arviointikriteerit. P-CMM:n toimivuutta arvioidaan suhteessa niihin. Arviointi perustuu
tutkimuksessa mukana olleiden organisaatioiden johtajilta sekä tutkimusapulaisilta
saatuihin palautteisiin, P-CMM:n testauksessa ja kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja
raportoinnissa tutkijan saamiin kokemuksiin sekä luvussa 4 esitettyihin viitekehysten
ydinperiaatteisiin. Ennen kaikkea vastaukset 1 – 3 toimivuuden kriteereihin perustuvat
strategiakeskeisen organisaation ja kyvykkyyden johtamisen viitekehyksiin.
Johtamismallin toimivuudesta ei saatu kovin paljoa palautetta organisaatioiden
edustajilta.
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Arviointikriteeri 1. Lähteekö johtamismalli ajatuksesta, että kyvykkyydet kuvaavat, mitä
organisaatio osaa tehdä? Perustuuko se ajatukseen kyvykkyyksistä aineettomien ja
aineellisten resurssien integraatioina, jotka ovat kietoutuneet organisaation
infrastruktuuriin ja sisäisiin prosesseihin ja kehittyneet organisaation oppimisen ja
johtamisen tuloksena? Korostaako johtamismalli, että sisäiset prosessit luovat arvon,
koska niiden avulla voidaan integroida eri pääomatekijät toisiinsa?
Vastaus: Ei ja kyllä.
P-CMM painottaa kyvykkyyttä aineettomien pääomien integraatioina. Curtis ym.
(2002) ovat sitä mieltä, että kyvykkyys muodostuu ihmisten tietojen, taitojen ja
prosessikykyjen integraatiosta. P-CMM on siis etupäässä ihmisten tai työyhteisön
kyvykkyyksien johtamismalli: sen johtamiskäytäntöjen avulla voidaan vahvistaa
yksilöiden ja henkilöstön kapasiteettia suoriutua tehtävistään hyvin. Curtis ym. (2002)
tosin sanovat, että henkilöstön kyvykkyydet voivat edelleen integroituessaan olla osana
koko organisaation kyvykkyyttä8. Tämän teoreettisen näkemyseron tunnistaminen on
erittäin tärkeätä tämän tutkimuksen kannalta, koska sillä on merkittäviä kontribuutioita
kyvykkyyden johtamisprosesseihin ja -käytäntöihin. P-CMM-johtamismalli ei täytä
useimpia kyvykkyyden johtamismallin toimivuudelle asetettuja kriteereitä, kuten
jäljempänä esitetään.
Vaikka P-CMM on etupäässä ihmisten kyvykkyyden johtamismalli, sen mukaan
ihmisten kyvykkyyden johtaminen toteutetaan linkittyneinä prosessien ja laadun
johtamiseen. Mallin mukaan kyvykkyyttä johdetaan siten, että sisäiset prosessit kuvataan
näkyviksi ja mitattavaksi, jolloin niitä voidaan johtaa. Kuvatut prosessit auttavat myös
mielekkäiden mittareiden valitsemisessa, jolloin käytäntöjä ja ihmisten suoritustasoa
voidaan parantaa mitattua kokemusta hyödyntäen. Käytännöt vakiinnutetaan
organisatorisiksi käytännöiksi ja organisaation kyvykkyyksiksi, jolloin parhaimmista
käytännöistä muodostuu organisaation toiminnan standardoitu laatutaso. Kuvatut ja
vakiintuneet sisäiset prosessit ja käytännöt ovat organisaation suorituskyvyn kartasto.
Kyvykkyyden johtaminen sisäisten prosessien avulla luo mekanismin organisaation
suorituskyvyn parantamiselle ja yhä monimutkaisempien kyvykkyyksien kehittymiselle.
Edellisestä voidaan päätellä, että johdettaessa ihmisiä sisäisten prosessien avulla ja
integroitaessa yksilölliset osaamiset henkilöstön kompetensseiksi (P-CMM taso 3), siitä
vääjäämättä seuraa organisaation kyvykkyyden rakentumista (P-CMM taso 4). Vaikka PCMM ei perustu strategiakeskeinen organisaation johtaminen, johtamismallin avulla
voidaan, huomaamattakin, rakentaa organisaation kyvykkyyttä. Toinen kysymys on
sitten, rakentuuko kyvykkyys toimialan kehitysvauhdin ja strategisten tavoitteiden
kannalta riittävän tehokkaasti. Edellä kuvatut teoreettiset erot huomioiden P-CMM
tarjoaa kuitenkin varsin toimivan mallin strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen
rakentamiseksi, koska myös strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen kivijalkana on
ihmisten johtaminen.
Arviointikriteeri 2. Perustuuko johtamismalli venymisen strategiaan? Sisältääkö se
ajatuksen, että strategisia tavoitteita asetettaessa organisaatiolla ei ole vielä niiden
toimeenpanon edellyttämiä kyvykkyyksiä, vaan organisaation tulee oppia ja venyä
8
Curtis ym. (2002) käytävät termiä ydinkompetenssi, kun he viittaavat kyvykkyyteen aineettomien ja
aineellisten pääomatekijöiden integraationa.

114
poikkeuksellisella, kilpailijoista erottuvalla ja organisatoriset rajat ylittävällä tavalla?
Voiko mallin avulla varmistaa, että organisaation kyvykkyys vahvistuu samanaikaisesti
venymisen tavoitteiden kanssa strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi?
Vastaus: Ei ja kyllä.
P-CMM:n ja strategiakeskeisen organisaation johtamisen lähtökohtien välillä on myös
se ero, että P-CMM ei integroi strategisen ja operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehiä
toisiinsa. P-CMM kuvaa operatiivisen oppimisen kehää ja jopa siinä olevaa oppimisen
mekanismia hyvin, mutta johtamismallin avulla ei voida varmistaa, että operatiivinen
oppiminen on riittävää strategiassa ilmaistujen kasvun, tuloksen tai tuottavuustavoitteiden
saavuttamiseksi. Lisäksi P-CMM laiminlyö strategisen oppimisen prosessin. P-CMM:ssa
korostetaan kyvykkyyden johtamisen merkitystä, mutta sen avulla ei voida varmistaa,
onko organisaatio strategian toimeenpanon kannalta riittävän kyvykäs. Tämä ero on
nähtävissä ennen kaikkea P-CMM:n käytännöistä ja implementointivinkeistä.
Esimerkiksi resursoinnissa P-CMM:n käytäntöjen avulla määritellään nykytehtävät ja
niiden edellyttämät toimenkuvat ja koulutus- ja kehittämistarpeet. Tai suorituksen
johtamiskäytännöillä ei varmisteta suorituksen paraneminen tulosodotusten linjaamalla
tavalla. P-CMM:n käytäntöjen avulla ei luoda strategisten tavoitteiden ja nykytilan välistä
venymisen jännitettä. P-CMM ei siis tarjoa mahdollisuutta mitata henkilöstön strategista
valmiutta. P-CMM perustuu ajatukseen, että henkilöstöä ja suoritusta kehittämällä syntyy
hyvää.
P-CMM koostuu siis parhaimmillaan henkilöstöstrategian ja operatiivisen johtamisen
ja oppimisen kehistä, ei liiketoimintastrategian ja operatiivisen johtamisen kehistä. Sen
avulla tason 2 ihmisten johtamiskäytännöt määritellään tasolla 3 (määritelty taso)
organisaation henkilöstösuunnitelmaksi, ihmisten kompetensseja vahvistaviksi
henkilöstöjohtamisen
käytännöiksi
sekä
vastuullisuutta
ja
omatoimisuutta
(empowerment) vahvistavaksi kulttuuriksi. Ne kyllä määritellään liiketoimintastrategian
mukaan ja siten henkilöstöstrategia linkitetään liiketoimintastrategiaan, mutta jos
kyvykkyyksien rajataan koostuvan vain ihmisten tiedoista ja taidoista,
liiketoimintastrategian ja henkilöstöstrategian toimeenpanon väliin jää toisiinsa
kytkeytymätön aukko.
P-CMM:n merkittävä ansio on, että siinä erotetaan strategian toimeenpanon
edellyttämät johtamiskäytännöt johtamisjärjestelmän johtamiskäytännöistä. Se sisältää
myös ajatuksen, että ihmisten johtamiskäytännöt liittyvät strategian toimeenpanoon.
Mutta koska P-CMM:n avulla ei luoda strategisten tavoitteiden ja nykytilan välistä
venymisen jännitettä, strategian toimeenpanon käytännöt tarkoittavat vain sitä, että ne
ovat linjaesimiesten vastuulla, eivät sitä, että niitä noudattamalla strategiset tavoitteet
toteutuvat.
Organisaatioiden edustajilta ei juurikaan saatu palautetta johtamismallista. Muutamien
organisaatioiden (organisaatioiden 12 ja 2) edustajat tosin havaitsivat, että P-CMM ei ole
riittävä. He kommentoivat, että P-CMM:n käytännöt eivät huomioi riittävästi
organisaation strategisia tavoitteita.
Kysely ei keskittynyt riittävästi yrityksen tarkoitukseen, siis voiton tuottoon. Nyt se
keskittyi muuhun kuin yrityksen johtamiseen. Tää johtaa pieleen. Ei me voida tällai
keskittyä.
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Enemmän huomioitava yrityksen toimintaa ja strategisia tavoitteita.
Arviointikriteeri 3. Liittääkö johtamismalli toimialan dynamiikan, strategiakeskeinen
organisaation johtamisen ja kyvykkyyksien johtamisen toisiinsa? Ohjaako johtamismalli
toimialan kehitysvauhdin analyysiin ja toimialan peruskyvykkyyksien analyysiin?
Auttaako johtamismalli strategisten kyvykkyyksien määrittämisessä?
Vastaus: Ei.
P-CMM:n määrittelee kyvykkyyden vain aineettoman pääoman integraationa, joka
kyllä lisää ihmisten arvoa ja tuottavuutta, mutta ei välttämättä organisaatiokokonaisuuden
arvoa ja tuottavuutta. P-CMM ei huomioi toimialan kehitystä ja muutosvauhtia, joten sen
implementointi ei välttämättä lisää edes ihmisten arvoa toimialalla olevia kilpailijoita
nopeammin.
Tästäkin saatiin vain vähän palautetta. Tosin viimeisessä kommentissa organisaation
edustaja aavistaa, että organisaation kyvykkyys on jotain muuta kuin ihmisten johtamista.
Hän kuuluu organisaation 12 johtajistoon ja on saanut juuri tietää hyvät P-CMM:n
arviointitulokset.
Toimiala, organisaation henkilöstömäärä, liikevaihto ja luonne on huomioitava
tuloksia purkaessa. Mä luulen, että ne vaikuttaa paljonkin. Nykyisellään se ei toimi.
Minua vähän ihmetyttää, ett’ me saatiin näin hyvä tulos. Oisko niin…, että…, mä
tarkoitan, ettei tää voi olla riittävä. Tää kuvaa tietenkin ihmisten johtamista, ja
sehän meillä on hyvä, siihenhän me ollaan satsattu, investoitu ihmisiin. Mutta, että
me oltais kyvykkäitä, niin mä ajattelen, että siihen on vielä pitkä tie.
Arviointikriteeri 4. Tukeeko johtamismalli strategisten kyvykkyyksien tunnistamista ja
johtamista toimialan kehitysvauhtia nopeammin, jotta organisaation kilpailukyky säilyy.
Vastaus: Ei.
On jo pääteltävissä, että P-CMM ei huomioi strategisia kyvykkyyksiä. Koska P-CMM
ei huomioi toimialan peruskyvykkyyksiä eikä toimialan kehitysdynamiikkaa, sen avulla
ei voida määrittää organisaation strategisiakaan kyvykkyyksiä eikä määrittää
organisaation oppimisen ja venymisen tavoitteita suhteessa toimialan kehitysvauhtiin.
Strategiset kyvykkyydet erottavat organisaation toimialan peruskyvykkyyksistä; tätä
erottelevaa eroa ei vain voida kuvata. Organisaation oppiminen ei välttämättä vahvista
organisaation kilpailukykyä toimialallaan.
Arviointikriteeri 5. Tarjoaako johtamismalli polun kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn
vahvistamiseksi ja integroitumiseksi hierarkiatasolta toiselle?
Vastaus: Kyllä.
P-CMM:n ansiona on, että sen kypsyystasot myötäilevät kyvykkyyksien hierarkiaa.
Kypsyystasot kuvaavat kyvykkyyksien integroitumisen astetta. Malli lähtee yksilöiden ja
yksittäisten tehtävien ja kehittämistarpeiden hahmottamisesta, etenee niiden
integroimiseksi henkilöstön kompetensseiksi ja edelleen kompetenssien kehittämiseksi
kyvykkyyksiksi sekä lopulta koko organisaation toiminnan kattavaksi, monimutkaiseksi
organisaation kyvykkyydeksi. P-CMM tarjoaa johtamiskäytännöt hierarkisesti eteneväksi
poluksi. Polut perustuivat P-CMM:n kypsyystasojen hierarkiaan ja johtamisprosessien
keskinäisiin vaikutussuhteisiin sekä arvioinnissa käytettyyn 5-portaiseen pisteytykseen.
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Johtamismallin kypsyystasot auttavat erottamaan, mihin käytäntöihin kannattaa
investoida kokonaistehokkuuden kannalta ensin; ylempiä johtamisprosesseja ei ole
mielekästä soveltaa, jos alemmalla tasolla olevat johtamisprosessit eivät ole vielä
käytössä. Polkuja oli helppo hyödyntää organisaatioiden kehittämissuunnitelmien
laadinnassa, kuten luvussa 5.2.2 esitettiin. Strategiset painopistealueet auttavat
suuntaamaan kehittämistoimenpiteet organisaation kokonaistoiminnan kannalta oleellisiin
kehittämisalueisiin: yksilöllisten kyvykkyyksien kehittämiseen, työryhmien ja
toimintakulttuurin kehittämiseen, ihmisten motivointiin ja suorituksen johtamiseen tai
henkilöstövoimavarojen uudistamiseen.
Monet organisaatioiden edustajat pitivät P-CMM-mallia käyttökelpoisena, kattavana ja
loogisena konstruktiona, jonka avulla oli nopeasti erotettavissa kyvykkyyden johtamisen
hierarkkiset kypsyystasot sekä organisaatioiden johtamisjärjestelmän vahvuudet ja
kehittämistarpeet.
Organisaatioiden edustajien sanoin:
Tää on tosi hyvä. Pitäs olla kyvykäs tuolla ylhäällä, mutta noi pitäs olla satasia
(viittaa alempien tasojen prosesseihin). Siksi tästä löytyy tämä kehittämispolku. Itse
kun mietin niitä kysymyksiä, niin on aika kova haaste, eikä noita saavuta ihan
hetkessä. Mutta. Tietyllä tavalla, kun tämä taso hoidetaan viimeistellysti (viittaa
alempana olevaan johdettuun tasoon 2), niin sekin on jo paljon.
Tässä arviointimallissa, tässä P-CMM:ssä on looginen rakenne. Tän avulla tajuaa,
miten meidän kannattaa edetä. Tää on tosi mielenkiintoinen.
Kysely on kattava ja siinä keskityttiin moniin osa-alueisiin. Mä en nyt suoraan, en
nyt keksi, mikä siitä puuttuis.
Tää sun menetelmä vaikuttaa järkevältä. Hei täs’ on logiikkaa! Tää on
ymmärrettävissä.
Tää kyselyrunko, tää juttu tuntuu järkevältä ja käyttökelpoiselta. Tästä näkee mikä
on kunnossa ja mitä pitää tehdä.
Kyllä tämä sillai toimii, että tässä tunnistaa ne, ei tullut mitään yllättävää, ne mitä
on tiedostanut itekki.
Me haluttas saada lisää tietoa P-CMM:stä, meillä on kiinnostusta, sillä tässä
mallissa voi tarttua mihin vaan. Me kaivataan muutenkin malleja
henkilöstöjohtamiseen, et miten priorisoida kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita,
niiden mallintaminen on tärkeätä. / Miks sä aina puhut noista malleista? /
Mallintaminen, se, ett’ mihin huomio laitetaan henkilöstöjohtamisessa. Muuten
operatiiviset asiat kadottavat kokonaiskuvan ja perspektiivin! Tää malli (viittaa PCMM:ään) tarjoaa hyvän kehittämispolun.
Arviointikriteeri 6. Voiko johtamismallin avulla varmistaa, että organisaation
infrastruktuuri, rakenteet, prosessit, järjestelmät, teknologiat, muodostavat sellaisen
strategiansuuntaisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaation toimintaa
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keskittymään vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen? Voidaanko johtamismallin
avulla arvioida kyvykkyyden johtamisjärjestelmän kypsyys- ja soveltamisasteet sekä
tarvittavat kehittämistarpeet organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi?
Vastaus: Kyllä ja ei.
P-CMM ryhmittää kyvykkyyden johtamisprosessit ja -käytännöt toisiaan tukeviksi,
evolutionaariseksi johtamismalliksi, jolloin se toimii ihmisten kyvykkyyden johtamisen
arviointi-, asemointi- ja kehittämisapuna. Mallin avulla kyvykkyyden johtamisprosessien
kattavuus, kypsyys ja soveltamisasteet ovat mitattavissa ja kehitettävissä.
P-CMM:n keskittyessä ihmisten johtamiseen se painottaa johtamisjärjestelmän ja
sisäisten prosessien merkitystä kyvykkyyksien kehittymiseksi. Muut infrastruktuurin
tekijät (teknologia, organisaation toimintamalli ja rakenne, järjestelmät jne.) P-CMM
jättää huomioimatta samalla kun se korostaa, että henkilöstön kyvykkyydet vahvistuvat,
kun kaikki henkilöstöjohtamisen toimintaprosessit, työkalut, käytännöt, politiikat,
järjestelmät ja mittarit ovat yhdensuuntaisia kyvykkyyksien kanssa. P-CMM irrottaa
kyvykkyydet organisaation rakenteesta ja muusta infrastruktuurista, joten se laiminlyö
organisaation arvoa tuottavan infrastruktuurin merkityksen. Kyvykkyyksien johtaminen
ei ole riittävää, jos organisaation infrastruktuuri muodostuu strategian toimeenpanon
esteeksi. (Beckerin ym. 2001, 1999, 1998, Kaplan ja Norton 2004, MacDuffie 1995,
Mintzbergin ym. 1998, Nelson 1991, Sarala ja Sarala 1996.)
Arviointikriteeri 7. Tarjoaako johtamismalli kansainvälisen tason kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjä?
Vastaus: Kyllä ja ei.
P-CMM on rakennettu alun perin Yhdysvalloissa ja sitä sovelletaan nykyään etupäässä
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Viitaten kuitenkin edellä oleviin perusteluihin, voidaan
todeta, että P-CMM edustaa kansainvälisiä ihmisten johtamiskäytäntöjä, mutta ei
organisaation kyvykkyyden kansainvälisiä johtamiskäytäntöjä.
Arviointikriteeri 8. Varmistaako johtamismallin toimeenpano organisaation strategisen
valmiuden?
Vastaus: Ei.
P-CMM ei integroi ihmisten kyvykkyyttä sisäisiin prosesseihin ja organisaation
infrastruktuuriin eikä liitä strategisen johtamisen ja operatiivisen johtamisen kehiä
toisiinsa. Arviointituloksista ei siis voi tehdä johtopäätöksiä organisaation strategisesta
valmiudesta. Vaikka P-CMM puhuu ennakoidulla tasolla 4 strategisten tavoitteiden
toteutumisen ennakoimisesta (tähän ajatukseenhan tason nimikin perustuu), niin ihmisten
johtaminen erillisenä, muista organisatorisista tekijöistä irrallisena johtaa parhaimmillaan
vain henkilöstön strategiseen valmiuteen, ei organisaation strategiseen valmiuteen. Myös
tämä johtopäätös perustuu vain tutkimuksen taustalla oleviin viitekehyksiin.
Organisaatioiden edustajilta ei tästä saatu palautetta.
Ohessa organisaatioiden edustajien palautteita:
Sitten, kun aletaan huomata mikä merkitys sillä on organisaation kyvykkyyden ja
tuloksen kannalta, että onko yhteisiä käytäntöjä, miten se on oikeastaan sellainen
väylä ja tie rakentaa todella vahvaa muutoskykyistä liiketoimintaa, silloin vasta
oikeastaan löytyy sellainen voima yrityksestä lähteä kehittämään näitä prosesseja. /
Joo. Vahva organisaatio, että prosessit ovat samanlaisia, yhteneviä, kaikilla samat.
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Se on se tärkein juttu. Meidän täyttyy muuttaa ne samankaltaisiksi ja käyttämällä
samoja järjestelmiä…. Sitten on tällaisia omia viritelmiä niillä. / Kyllä. Itse olen
huomannut, ett ku kytkee sen organisaation kaikki asiat kasaan, niin sillä on
yllättävän suuri voima. Justiinsa huomaa, että joku sellainen pieni asia, joka tuntuu
itsestään selvältä, että sen saa sieltä. Ja sitten jos toimitaan vähän silleen eri
tavalla, niin se hajottaa toimintaa.
Elikkä voisiko sellaisen johtopäätöksen sen pohjalta tehdä, että tietyllä tavalla
kyvykkyys mittaa mutta myöskin osittain meidän liiketoimintatapaa niin siinä näkyy
se muutos vuodesta toiseen, niin voisko ajatella, että sen muutosprosentin verran
meidän liiketoimintaan tämä henkilöstön kehittyminen on sitten vaikuttanut?
Arviointikriteeri 9. Onko johtamismallin investoinnin tuotto (ROI ) laskettavissa?
Vastaus: Ei.
P-CMM:n avulla ei voi arvioida kehittämisinvestointien tuottoa ja siten suunnata
johtamis- ja kehittämistoimenpiteitä organisaation kokonaistehokkuuden kannalta
keskeisille alueille, kuten P-CMM väittää. Jos strateginen konteksti ei ole selvä,
kehittämisinvestointien vaikuttavuutta organisaation arvon, tuloksen ja tuottavuuden
kannalta ei voida arvioida. Selkeä strateginen konteksti tarjoaa pohjan
kehittämisinvestointien arvon laskennalle.
Arviointikriteeri 10. Aukeaako johtamismalli organisaation johdolle käyttökelpoisena,
käytännön johtamistyötä ohjavana mallina?
Vastaus: Kyllä ja ei.
P-CMM avautui organisaatioiden johtajille, joiden johtamiskäytännöt olivat kypsällä
tasolla. He ymmärsivät, mistä oli kyse ja ryhtyivät hyödyntämään arviointituloksia. PCMM ei auennut niille johtajille, joiden organisaatioissa oli kypsymättömät
johtamisjärjestelmät: he pitivät johtamisprosesseja työläinä ja arviointituloksia
hämmentävinä. Heille johtamiskäsitteet ja -käytännöt olivat vieraita ja osittain jopa
”omaan toimenkuvaan kuulumattomia”. He eivät liioin osanneet hyödyntää
arviointituloksia. Organisaatioiden erilaisista suhtautumisista on esimerkkejä seuraavassa.
Ne ovat lainauksia tutkimusapulaisten kirjoittamista palautteista arviointitilaisuuksista:
Vastaajat ymmärsivät kysymykset erittäin hyvin, joten haastattelijoiden ei juurikaan
tarvinnut tarkentaa kysymysten ymmärtämistä. Muutamassa sanamuodossa oli
pientä epävarmuutta sekä haastateltavien että haastattelijoiden keskuudessa.
Kysymyksistä ehdittiin käydä läpi lähes viidesosa, ja loppuosa kysymyksistä
päätettiin käydä läpi itsenäisenä työskentelynä. Tällöin vastaajat palauttivat
kysymyslomakkeen osastolle viikon kuluessa vastattuna. Tämä järjestely tuntui
toimivan hyvin. Vastaajat keskustelivat sujuvasti toistensa kanssa, kaikkien
mielipide pyrittiin huomioimaan, joten vastausten luotettavuus sen osalta on hyvä.
Kysymyslomake oli selkeä. Kysymykset käsiteltiin yksitellen ja niihin oli olemassa
selvät vastausvaihtoehdot, jotka määriteltiin apuvälineenä olleen arvosanataulukon
pohjalta. Analysointi oli helppoa, kun vaihtoehtoja oli yhteensä viisi. Tällöin
yksittäisten vastauksien vaihtelun analysointiin ei tarvitse käyttää kovinkaan paljoa
aikaa, vaan voi keskittyä suurempien kokonaisuuksien analysointiin.
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Ihmisten asenne haastatteluun oli negatiivinen, joten vastaukset eivät välttämättä
ole täysin totuudenmukaisia. ….Osa kysymyksistä koettiin liian vaikeiksi, ja ne
tuottivat useammalle haastateltavalle vaikeuksia. Myös käsitteiden ja kysymysten
mittariston ymmärtäminen oli haastateltaville vaikeaa, sillä useita termejä ei
organisaation omassa toimintaympäristössä käytetä laisinkaan. ”Haastattelussa on
termejä, jotka eivät istu toimenkuvaan”…… Aistimme yhteisössä olevan
tulehtuneen ilmapiirin, joka ilmeni tiettyjen tahojen mustamaalaamisella ja
piikittelyllä.
Arviointiin olisi satsattava paljon enemmän resursseja – rahaa aikaa ja
henkilöstöä. Jotta tuloksista olisi hyötyä tutkittavalle organisaatiolle, haastatteluja
ja/tai kyselyjä tulisi tehdä isommalle otosjoukolle. Näin saataisiin tutkimukselle
luotettavampi tulos myös tilastollisesti. Jos haastatteluja tai kyselyjä tehdään
pienelle kohdejoukolle, tilastopoikkeamat saattavat vääristää tulosta
merkittävästikin. Pohtiessaan vastauksia kysymyksiin haastateltavat tuntuivat
joissakin kohden käsittelevän ikään kuin eri asioita samoilla termeillä. Vaatisikin
huomattavasti enemmän aikaa, paneutumista ja asiaan perehtymistä, jotta aihe
kokonaisuudessaan avautuisi kunnolla.
Osa tutkimusapulaisten ryhmistä koki arvioinnin helppona:
Sisällöllisesti haastattelu oli erittäin onnistunut. Organisaation edustajat pyrkivät
suhtautumaan omaan toimintaansa kriittisesti ja näin kehittämään omaa
toimintaansa. Organisaatio ei pyrkinyt missään vaiheessa antamaan itsestään liian
ruusuista kuvaa. Mallin toteuttaminen kunnallisessa organisaatiossa oli antoisaa.
Aluksi epäilimme mallin sopivuutta tämän kaltaiseen organisaatioon. Huomasimme
kuitenkin pian, etteivät organisaatioiden toimintamallit eroa kovinkaan paljoa
toisistaan ja malli on varsin hyvin sovellettavissa myös kyseiseen organisaatioon.
Mielestämme kysely antaa varsin realistisen kuvan organisaation kypsyydestä,
joten relevanttien johtopäätösten teko kyselyn tulosten perusteella on perusteltua.
Toinen tutkimusapulaisten ryhmä:
Kyselyn toteuttaminen oli pääasiassa helppoa. Haastattelutilanne nosti esiin monia
mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin tartuimme ja joista syntyi usein mielenkiintoisia
keskusteluja. Esitimme myös omia mielipiteitä, mikä osaltaan teki ilmapiiristä
keskustelevan.
P-CMM:n teknistä toteutusta pidettiin työläänä. Varsinkin arviointikriteeristön kielestä,
pisteytysskaalasta ja käytettävyydestä annettiin runsaasti kriittistä palautetta:
Organisaatioiden edustajien palautteita arviointikriteeristön kielestä:
Kysymyspatteriston kieliasua tulis tarkistaa. Nyt se aiheutti väärinkäsityksiä
termien ymmärryksessä. Me vasta lopuks’ huomattiin, että ne käsitteet oli tuolla
noin, lopussa. Erityisesti pitäis ensin avata jotkut näistä käsitteistä.
Takasivun käsitteet pitäis käydä läpi ennen kyselyn täyttämistä.
Kieliasu on epäselvä. Nää kysymykset voisi olla suppeampia.
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Tästä näkee selvästi, että tää on käännöstekstiä. Tää on käännetty englannista
suomeks’.
Organisaatioiden edustajien palautteita arviointikriteeristön käytettävyydestä:
Musta nykyisellään tää kysely ei toimi. Sen käyttömukavuus on saatava
inhimillisemmälle tasolle. Mun mielestä vois edetä tason kerrallaan. Ei näitä
kaikkia yhtä aikaa.
P-CMM vaikuttaa hirvittävän laajalta. Miten sitä sais yksinkertaistettua.
Arvioinnin tekeminen oli erittäin aikaa vievää puuhaa. Ja se vaati hyvää
asiantuntemusta, varsinkin kun meillä jäi, niin moneen kohtaan jäi tulkitsemisen
varaa.
Hei, onko todella noin, että johtamisen alueella, että kaikki, toimintatavat ja kaikki
tulee määrittää ja kuvata?...tässä on näitä mittareita, vastuita ja dokumentteja,
niitä kertyy niin paljon, että jos tällai toimis, niin kyllä toiminnan tehokkuus kärsis.
Me kaunisteltiin arviointia. Onko tää, kysely, viisasta käydä itsearviointina, vai
olisko ulkopuolinen auditointi parempi menetelmä. Tää tulos ei kerro meidän
tilannetta.
Mallin tehokas hyödyntäminen edellyttäis’ siihen harjaantumista. Nyt, kun sä
kuvaat ton, niin mä ymmärrän. Mut’ mua ärsytti sitä täyttää.
Lopussa oleva käsitteistö oli on hyvä apu arviointitilanteessa. Käsitteistö saisi olla
aakkosjärjestyksessä, jotta tietyn käsitteen etsiminen olisi helpompaa.
Voisko loppuun laittaa hyvien käytäntöjen kuvaukset.
Myös myönteistä palautetta annetiin:
Musta tää on kauheen käytännönläheinen. Tämä lopputulos on erittäin
käytännönläheinen. Näistä pisteistähän näkee ihan suoraan, siis missä mennään.
Meidän kehittämisstrategian on nyt päivitettävänä. Me saadaan tästä ideat.
Uusiutuminen on aivan hirveä haaste. Ja ennen kaikkea sen takia, että huomaa että
nyt on näin paljon tehty ja tässä vasta ollaan.
Tutkimusapulaisten kirjoittama palaute:
Kysymysten kerrostettu rakenne oli hyvä, ja osa-alueet luontevasti jaoteltu.
Kysymysmonisteen ensimmäisellä sivulla oleva taulukko, jossa osa-alueet on
niputettu neljäksi kokonaisuudeksi, auttoi hyvin hahmottamaan kyselyä koko
laajuudessaan. Kerrostetun rakenteen ansiosta koko patteria ei tarvinnut (turhaan)
käydä läpi, jos jo ensimmäisellä tai toisella tasolla alkoi tulla pisteiksi pelkkiä
nollia.
Organisaatioiden edustajien palautteita pisteytysskaalasta:
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Pisteytysskaala oli vaikea. Se oli tosi vaikeaselkoinen. Tästä esimerkiks puuttui 1!
Meillä meni hirveesti aikaa, kun me aina arvioitiin pisteitä. Voisko tää skaala olla
yksinkertaisempi.
Mutta tässä on kuitenkin aika iso hyppäys tässä nelosen ja vitosen välillä. Että, on
kokeiltu jossain muodossa ja sitten vitonen että se on laajemmin käytössä. Me
puhuttiin tässä viime kerrallakin, että se on aika iso tämä skaala nelosesta
vitoseen.
Menettely on käytäntö, eikä kokeilu? Silloin se (viittaa pisteytykseen) minusta
täsmäis aika tavalla… käytössä jossain muodossa…kiva…ei pelkästään kokeilua,
liian helposti annetaan, paljon on asioita joita vain kokeillaan…
Myös tutkimusapulaiset kirjoittivat palautteita pisteytyksen toimivuudesta:
Arvosteluasteikko oli vaikea käyttää. Vastaajien oli vaikeaa ymmärtää se, että
ylemmät pistemäärät sisälsivät alempien pistemäärien vaatimukset, esimerkiksi
neljää pistettä ei voi antaa, jos dokumentointia ei ole tehty (kolmen pisteen
saamisen vaatimuksissa). Lisäksi ”menettelyä käytetty jossain muodossa” on aika
epämääräinen määrittely.
Arviointiskaalaus tasojen 0–5 välillä koettiin edelleen epäselväks. Osa
epäselvyyksistä johtui luonnollisesti tutkitun organisaation rakenteesta, sillä tasolle
5 tarvittava 75-prosentin osuus työntekijöistä – joita on yhteensä 14 – ylittyi
useassa tapauksessa, vaikka muut kriteerit tason 5 saavuttamiseksi eivät ehkä
täyttyneetkään. Lisäksi tasojen 0 ja 2 välillä oli havaittavissa paljon ns. tyhjää
tilaa. Oli usein mahdotonta sanoa oliko organisaatiossa ”vain muutama
työntekijä” jotka tiesivät asiasta, vai oliko kyse jo kokonaisuudesta jota oli
pohdittu, mutta ei vielä otettu laajemmin käytäntöön. Edelleen kyse voi olla
organisaatiokohtaisesta ongelmasta, mutta vastaavia tapauksia oli aika useita.
Samankaltaisia ongelmia oli tasojen 2 ja 4 välillä kun kysymysten kypsyys- ja
abstraktiotaso kasvoi. Esitettiin toivomus, että mittaristossa olisi ”6 taso”, jonka
saisi kun asia on ”erittäin hyvin” käytössä. Tällöin saataisiin enemmän väliä
muuten tasaiseksi havaittuun skaalaan. Myös ”1 tason” käyttöönottoa pohdittiin,
mutta ongelmaksi nousi taas kyllin tarkkojen tasomäärittelyjen muotoilu.
Päänvaivaa haastattelutilanteessa tuottivat erityisesti arvosteluasteikko ja sen
sanalliset selitykset. Vertailtaessa esimerkiksi neljän pisteen ja nollan pisteen
kohtaa huomataan selvästi yhtäläisyyksiä; - Asia tuntematon. Yrityksessä saattaa
olla henkilöitä, joille asia on tuttu tai jotka soveltavat menettelyä, mutta… ja
menettelyä on kokeiltu jossain muodossa ja siitä on saatu kokemusta. Koko
organisaation arviointi, noin 1200 työntekijää, oli myös erittäin haasteellista
vastaajille tämän asteikon pohjalta. Pienessä osassa organisaatiota joku asia
saattoi olla huipputasolla ja muualla mitätöntä. Sanallisen asteikon mukaan tästä
olisi voinut antaa joko nolla tai neljä pistettä.
Organisaation 12 edustaja puolestaan koki arviointiskaalan liian löysäksi:
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Arviointiskaala tulee olla rankempi. Nyt se on liian löysä.
arviointiasteikossa 5 tulee olla 80 %, koska se on näin CMMI:ssä.

Kyselyn

Yhteenvetona voidaan sanoa, että P-CMM-johtamismallilla on hyvin paljon ansioita. Se
on johtamismalli, jonka avulla voidaan johtaa ihmisten kyvykkyyttä. Se erottelee hyvin ja
huonosti johdetut organisaatiot toisistaan. Kyvykkyyden johtaminen on rakennettu
hierarkkisesti. Johtamismalli toimii eri toimialojen erilaisissa ja erikokoisissa
organisaatioissa. Koska yhtä yksikköä lukuun ottamatta kaikkien arvioitujen
organisaatioiden yksiköt toimivat Suomessa, voidaan olettaa, että P-CMM toimii
suomalaisissa organisaatioissa. Palautekeskusteluissa tosin arveltiin, että kulttuurierot
vaikuttavat arviointituloksiin. Hyvän mittarin tavoin P-CMM kuvaa johtamisen
vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä tarjoaa kehittämispolun johtamisjärjestelmän
kehittämiseksi. Luonnollista on, että käytettäessä P-CMM-mallia mittarina tulee
organisaation otoksen olla tilastolliset vaatimukset täyttävä. Muuten ei mittaustulosta voi
pitää luotettavana.
P-CMM-johtamismallissa on myös puutteita. Se ei liitä operatiivista ja strategista
johtamista toisiinsa, eikä määritä kyvykkyyttä sekä aineettomien ja aineellisten pääoman
integraatioksi tai huomioi toimialan kehitysvauhtia. Luonnollista on, että nämä puutteet
heikentävät myös sen esittämien johtamiskäytäntöjen relevanssia. Hierakisesti kypsällä
tasolla olevista johtamiskäytännöistä ei voida päätellä, että organisaatiolla on strategian
toimeenpanon edellyttämät johtamiskäytännöt tai että ne rakentavat strategian
toimeenpanon edellyttämiä kyvykkyyksiä. P-CMM-mallin mukaan johtamiskäytäntöjen
toimeenpano vahvistaa ihmisten toiminnan strategiasuuntaisuutta. Vasta tasolla 5
(optimoitu taso) varmistetaan, että kaikki toiminta on integroitunutta keskenään ja
yhdensuuntaista strategian kanssa. Se on auttamattomasti liian hidasta.
P-CMM-arviointikriteeristö ei ollut teknisesti eikä käytettävyydeltään riittävän
toimiva. Sitä pidettiin liian työläänä ja kieliasultaan kömpelönä. Koska tutkimuksen
tavoitteena oli tutkia johtamismallin toimivuutta, organisaatioita pyydettiin arvioimaan
kaikki kypsyystasot. Arviointi oli siis varsin puuduttava. Tulevissa arvioinneissa
arvioidaankin vain yksi kypsyystaso kerrallaan.
P-CMM:n mukaan sitä, mikä voidaan kuvata, voidaan myös mitata ja sitä, mitä
voidaan mitata, voidaan myös johtaa. P-CMM-malli sisältääkin lukuisia dokumentointija mittaamiskäytäntöjä. Dokumentointi-käsitteen oletettiin viittaavan vain käytäntöjen
kirjaamiseen, ei käytäntöjen kuvaukseen siten, että käytäntöjen kehittymistä voitaisiin
johtaa. Siksi organisaatioiden edustajat kyseenalaistivat oikeutetusti niiden
mielekkyyden. Jatkossa onkin syytä painottaa dokumentoinnin sijaan käytäntöjen
kuvauksia ja käytäntöjen näkyväksi tekemistä johtamisen apuvälineinä.
P-CMM-arviointikriteeristön
pisteytysskaalaa
tulee
kehittää
nykyistä
moniportaisemmaksi laatuarvioinneissa käytetyn pisteytyksen tapaan, jolloin se on entistä
käyttökelpoisempi kehittämissuunnitelmien laadinnassa. Asteikon sanalliset kuvaukset on
tarkistettava. Myös kriteeristön käsitteet ja kieli on syytä vielä tarkistaa ja korjata. Kielen
tarkistuskaan ei kuitenkaan auta, jos käsitteet ovat vieraat: jatkossa järjestettävät
arvioinnit tuleekin toteuttaa aina asiantuntijan läsnä ollessa ja ohjauksessa.
Koska P-CMM-johtamismalli ei täyttänyt strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen
ydinperiaatteita, tulee mallia laajentaa. Seuraavassa esitetään P-CMM-mallista
laajennettu johtamismalli, strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli.

6 Laajennettu johtamismalli ja sen testaus
6.1 Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismallin kuvaus
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli (kuva 40) laajentaa P-CMMjohtamismallia kolmella, strategiakeskeisen organisaation ja kyvykkyyden johtamisen
ydinperiaatteet huomioonottavalla tavalla: 1) Se liittää strategisen ja operatiivisen
oppimis- ja johtamisprosessit toisiinsa, 2) se lähtee kyvykkyydestä sekä aineettomien että
aineellisten pääomatekijöiden integraationa ja 3) se huomioi toimialan kyvykkyyksien
kehitysdynamiikan. Johtamismalli noudattaa P-CMM:n kypsyystasoja (johdettu,
määritelty, ennakoitu ja optimoitu), mutta siinä on laajennettu kypsyystasojen fokuksia
edellä olevia periaatteita noudattaen (kuva 40). Laajennuksella on merkittäviä
kontribuutioita kyvykkyyden johtamisprosesseihin ja -käytäntöihin.
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Kuva 40. Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli.

Kuva 41. Johtamismallien kypsyystasojen fokukset.

Palkits eminen
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Kuvasta 41 on nähtävissä, että sekä P-CMM:n että siitä laajennetun johtamismallin
johdettujen tasojen 2 fokuksena on ihmisten johtaminen. Sen sijaan strategiakeskeinen
johtamismalli keskittyy määritellyllä tasolla 3 strategisten kyvykkyyksien johtamiseen PCMM-mallin mukaisten kompetenssien johtamisen sijaan. Ennakoidun tason 4 tarkoitus
on nopeuttaa strategisten kyvykkyyksien vahvistumista toimialan kehitysvauhtia
nopeammin ja optimoidun tason 5 optimoida strategisten kyvykkyyksien jatkuva
parantaminen. Laajennetun johtamismallin kypsyystasot sisältävät P-CMM:n tavoin
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä.
Vertailtavuutta varten ovat johtamismallien johtamisprosessit rinnakkain (kuva 42).
Niiden eroavuudet on merkitty kuvaan tähdellä (*) laajennetun johtamismallin
johtamisprosessien perään. Seuraavassa kuvataan strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamismallia vertailemalla sitä P-CMM:iin.

P-CMM:n johtamisprosessit

Laajennetun johtamismallin
johtamisprosessit

Jatkuva henkilöstön innovatiivinen uudistaminen
Organisaation suorituksen yhdensuuntaistaminen
Jatkuva kyvykkyyksien parantaminen

Jatkuva innovatiivinen uudistaminen*
Organisaation kokonaistehokkuuden ja strategisen
ketteryyden vahvistaminen*
Jatkuva kyvykkyyksien parantaminen

Mentorointi
Organisaation kyvykkyyden johtaminen
Suorituskykymittaristo
Kompetenssien arviointi
Itseohjautuvat työryhmät
Kompetenssien integrointi

Parhaimmat käytännöt*
Kyvykkyyksien integrointi organisaatiokokonaisuudeksi*
Kyvykkyyden mittaristo*
Benchmarking*
Itsenäiset tulosyksiköt ja partnershipit*
Kyvykkyyksien kehittymisen nopeuttaminen*

Osallistava kulttuuri
Työryhmien kehittäminen
Kompetenssiperusteiset ihmisten johtamiskäytännöt
Urapolut
Kompetenssien kehittäminen
Henkilöstösuunnitelma
Kompetenssien analyysi

Toimintakulttuurin johtaminen*
Tieto- ja viestintäteknologian johtaminen*
Organisaation infrastruktuurin johtaminen*
Kyvykkyyttä tukevan johtamisjärjestelmän johtaminen*
Ammatillisen pätevöitymisen johtaminen*
Strategisten kyvykkyyksien johtaminen*
Henkilöstösuunnitelma
Toimialan kyvykkyyksien analyysi*

Palkitseminen
Koulutus ja kehittäminen
Suorituksen johtaminen
Työympäristö
Kommunikointi ja
Koordinointi
Resursointi

Palkitseminen
Osaamisen johtaminen*
Suorituksen johtaminen
Toimintaedellytysten parantaminen*
Kommunikointi ja koordinointi
Resursointi

Kuva 42. Johtamismallien johtamisprosessit.

Ihmisten johtaminen
Laajennetun johtamismallin johdettu taso 2 keskittyy ihmisten johtamiseen ja sisältävät
lähes kaikki P-CMM:n mukaiset johtamisprosessit, mutta johtamisprosessien tarkoitukset
ja implementointikäytännöt ovat erilaiset. Laajennetussa johtamismallissa on P-CMM:n
koulutus ja kehittäminen syvennetty osaamisen johtamiseksi ja työympäristön
toimintaedellytysten parantamiseksi. Muut johtamisprosessit, kuten resursointi,
kommunikointi ja koordinointi sekä suorituksen johtaminen ja palkitseminen ovat samat
kuin P-CMM:ssä.
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Kuva 43. Johtamismallien johdetun tason 2 johtamisprosessit.

Kuvassa 43 on vertailtu P-CMM:n (Curtis ym. 2002) mukaisia johtamisprosesseja tässä
tutkimuksessa laajennettun johtamismallin johtamisprosesseihin.
Laajennetun johtamismallin suorituksen johtaminen ja toimintaedellytysten
parantaminen perustuvat siihen, että strategiassa ilmaistut venymisen tavoitteet ovat
lupauksia, joista pidetään kiinni. Ne määrittävät suorituksen johtamisen tulos- ja
tuottavuustavoitteet. Suorituksen johtamisprosessin tavoitteena on parantaa organisaation
suorituskykyä strategisten tavoitteiden lunastamiseksi, venymisen tavoitteista käsin.
Laajennetussa mallissa päivittäisjohtamiskäytännöin, sisäisiä prosesseja hyödyntäen,
parannetaan suorituskykyä ja luodaan sellaiset hyvän työn tekemisen puitteet ja resurssit,
jotka mahdollistavat tehokkaan ja keskeytymättömän työnteon.
Laajennetun johtamismallin resursointikäytännöt eivät liity henkilöresursseihin,
taloudellisiin tai teknologisiin resursseihin erillisinä tekijöinä, vaan kaikkien näiden
keskinäiseen ja samanaikaiseen johtamiseen. Tarvittavat aineettomat ja aineelliset
resurssit määritellään strategiasta ja sen toimeenpanon edellyttämien kyvykkyyksien
perusteella. Resursointia ei tehdä suhteessa vain nykyisiin tehtäviin, vaan suhteessa
kyvykkyyksien vahvistamiseen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysymyksiksi
nousevat, minkälaisia resursseja tarvitaan, miten resurssien arvoa tulee nostaa, mihin niitä
tulee suunnata, mikä on niiden keskinäinen painoarvo ja miten resursseja voidaan uudella
tavalla integroida, jotta kyvykkyydet, tulos ja tuottavuus kehittyvät strategisten
tavoitteiden edellyttämällä tavalla ja vauhdilla. Koska resursointi perustuu strategian
venymisen tavoitteisiin, sisältävät ne oletuksen, että olemassa olevat resurssit eivät
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nykyisellään ole riittäviä. Niiden arvontuottamiskykyä tulee vahvistaa integroimalla ne
uudella tavalla. Resursointikäytäntöjen tavoitteena onkin johtaa resurssien suuntaamista
ja integroitumista kyvykkyyksiksi strategian mukaisen suorituskyvyn parantamiseksi,
mihin tarvitaan mm. kommunikaatio- ja koordinaatiokäytäntöjä, osaamisen johtamista ja
kannustavia palkitsemiskäytäntöjä.
P-CMM:n kommunikaatio- ja koordinaatiokäytännöt kohdistuvat strategian
kommunikointiin, aloitteellisuuden lisäämiseen sekä vertikaalisen ja horisontaalisen
vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Laajennetun johtamismallin kommunikaatio- ja
koordinaatiokäytäntöjen tarkoituksena on mahdollistaa strategisen ja operatiivisen
johtamisen ja oppimisen kytkeytyminen toisiinsa ja varmistaa resurssien integroituminen
kyvykkyyksiksi tasolta toiselle edeten.
Laajennetun johtamismallin osaamisen johtamisen tarkoituksena on vahvistaa ja
muuntaa olemassa oleva osaamisresurssi prosesseissa arvoa lisääviksi kyvykkyyksiksi.
Tällöin oppimistarpeet määritellään suhteessa muiden aineettomien ja aineellisten
resurssien hyödyntämiseen, prosessien toimivuuteen ja kyvykkyyksien vahvistamiseen.
Ei riitä, että luetellaan tehtävänmukaisia osaamisprofiileja, vaan kaikkien resurssien
arvonmuodostuskykyä vahvistavia, prosessien suorituskykyä parantavia ja niiden
integroitumisen edellyttämiä oppimistarpeita. Investoidaan vain sellaiseen osaamiseen,
joka vahvistaa kyvykkyyksiä ja on sovellettavissa prosessien suorituskyvyn
parantamiseksi. Osaamisen johtaminen nivoutuu kyvykkyyksien johtamiseen, suuntaa
oppimisen strategian ja suorituskyvyn parantamisen kannalta oleelliseen.
Kannustavalla palkitsemisella tuetaan strategian suuntaista toimintaa ja varmistetaan
kaikille strategisen arvontuottamistehtävän, suorituskyvyn ja tuottavuuden kehitystä
vastaava kannustava palkitseminen.
Strategisten kyvykkyyksien johtaminen
Määritellyn tason 3 P-CMM:n ja laajennetun johtamismallien johtamisprosessit
poikkeavat toisistaan (kuva 44). P-CMM:n määritellyn tason tarkoituksena on johtaa
henkilöstön kompetensseja, kun laajennetussa johtamismallissa siirrytään organisaation
strategisten kyvykkyyksien johtamiseen. Tämä on mahdollista, koska jo tasolla 2
laajennetussa mallissa integroitiin aineettomat ja aineelliset pääomat toisiinsa, lähdettiin
strategisista venymisen tavoitteista ja kyvykkyyksien rakentamisesta. Kypsyystasolla 2
tunnistetun ja mitatun kyvykkyyden perustason merkitys on siinä, että se kuvaa
vakiintuneen prosessin tulos- ja laatutason. Nyt astuttaessa kypsyystasolle 3
organisaatiolla on tietoa kyvykkyyksiensä tulos- ja laatutasoista. Nämä toimivat toimialan
kyvykkyyksien analyysien organisaation strategisten kyvykkyyksien lähtökohtina.
Kyvykkyyksien perustason ja strategiassa määritellyn strategisten kyvykkyyksien
tavoitetason välisen kuilun erottaminen mahdollistaa kyvykkyyksien strategiakeskeisen
johtamisen. Lisäksi ne suuntaavat kehittämisinvestoinnit oleelliseen.
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Kuva 44. Johtamismallien määritellyn tason 3 johtamisprosessit.

Kuvassa 44 on vertailtu P-CMM:n (Curtis ym. 2002) mukaisia johtamisprosesseja tässä
tutkimuksessa laajennettun johtamismallin johtamisprosesseihin.
Laajennettu johtamismalli lähtee toimialan kyvykkyyksien analyysistä. Sen
tarkoituksena on määritellä toimialan peruskyvykkyydet sekä ennakoida kyvykkyyksien
uusiutumisen suunnat ja kehitysvauhti. Analyysi sisältää toimialan kehitystrendien
muutosten ja muutosvauhdin ennakoinnin, kilpailijoiden kasvu- ja tuloskehityksien,
asiakkaiden oppimisnopeuden ja asiakassegmenttien uusiutumisen, tuotteiden ja
palveluiden elinkaarien analysoinnin, tuote-, markkinointi-, prosessi-, liiketoimintamalliinnovaatioiden ennakoinnin sekä uusien tulokkaiden ja toimialalta poistuneiden
analysoinnin (vrt. Porter 1980). Analyysitulosta verrataan jo määriteltyyn, organisaation
kyvykkyyksien perustasoon. Analyysi mahdollistaa arvoa tuottavimpien kyvykkyyksien
erottamisen suhteessa samalla toimialalla toimiviin kilpailijoihin ja organisaation
strategisten kyvykkyyksien määrittämisen; mihin kilpailijoista erottuviin kyvykkyyksiin
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet perustetaan. (Amit ja Schoemaker 1993.)
Strategisten kyvykkyyksien johtaminen tarkoittaa sitä, että strategisille kyvykkyyksille
asetetaan kyvykkyyden kehittymisen ja tuottavuuden parantumisen mitattavissa olevat
tavoitteet (Amit ja Schoemaker 1993). Tuottavuustavoitteet määritetään samassa
suhteessa venymisen strategian kanssa. Tällä tavalla kytketään strateginen ja
operatiivinen johtaminen toisiinsa ja luodaan perusta uusien, entistä haastavampien
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tulostavoitteiden saavuttamiselle. Kyvykkyyksiä johdetaan mitattuja tuloksia hyödyntäen,
ja niitä katselmoidaan aika ajoin suhteessa toimialan kehitykseen.
Strategisten kyvykkyyksien kehittymistä tuetaan organisaation infrastruktuurin ja
toimintakulttuurin rakentamisella sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä.
Organisaation infrastruktuuri – rakenne, ydinprosessit, johtamisjärjestelmät, systeemit ja
teknologiat – muutetaan strategisten kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn vahvistumista
tukeviksi (Powell 1992, Simons 2000, 2005b, Tippins ja Sohi 2003, ks. myös Grant
1996b). Joskus tämä tarkoittaa suuriakin rakenteellisia tai järjestelmämuutoksia, koska
tulevaisuuden strategiset kyvykkyydet harvoin rakentuvat nykyisten rakenteiden tai
tulosyksikköjen mukaisesti. Strategiset kyvykkyydet ja uusi toimintamalli voivat perustua
olemassa olevien kyvykkyyksien uudella tavalla integroitumiseen tai aivan uusien
kyvykkyyksien rakentamiseen. Se voi edellyttää verkottumista tai strategisten
kumppanuussuhteiden
rakentamista.
Strategisten
kyvykkyyksien
mukainen
infrastruktuuri yksinkertaistaa entisestään organisaation toimintaa ja kohdentaa toiminnan
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation ansaintalogiikka ja työketjujen
yhteydet ovat selkeämmin havaittavissa. Henkilöstön tietoisuus strategiasta ja oman työn
vaikutuksista arvoketjussa vahvistuvat. Infrastruktuurin rakentaminen strategisia
kyvykkyyksiä tukevaksi, nostaa organisaation toiminnan rakenteellisesti ja
toiminnallisesti uudelle tasolle, luoden perustan ennen saavuttamattomien tulosten
saavuttamiseksi. (Ks. Becker ja Huselid 1998, Becker ym. 2001, Hay ja Williamson
1991, Morris ym. 2005, Pfeffer 1998, Powell 1992.)
Tuottavuuden parantaminen tieto- ja viestintätekniikkaan investoimalla edellyttää, että
organisaatio on määritellyllä tasolla 3. Tieto- ja viestintäteknologia uudelleenjärjestää ja
integroi organisaation keskeisimmät pääomatekijät: tiedon- ja osaamisenvirtaukset,
työketjut ja asiakkaiden, henkilöstön, toimittajien, alihankkijoiden jne. väliset
kanssakäymisen muodot. Mikäli organisaatio istuttaa tietojärjestelmät vanhaan
toimintamalliinsa ja johtaa pääomatekijöitä erillisinä tekijöinä, investoinnin hyöty on
vähäinen.
Se
edellyttää
organisaation
infrastruktuurin,
resurssien
ja
päätöksentekoprosessin uudelleen määrittämistä. (Ks. Porter 1985, Porter ja Millar 1985,
Powell ja Dent-Micallef 1997, Rockart ja Short 1989, Tippins ja Sohi 2003, Zander ja
Kogut 1995.) Luonnollista on, että se tulee tehdä strategisista kyvykkyyksistä käsin.
Tällöin tieto- ja viestintäteknologia vauhdittaa tuottavuuden kasvua (Ks. Nelson 1991,
Tippins ja Sohi 2003).
Strategiset kyvykkyydet edellyttävät usein henkilöstörakenteen muuttamista ja
henkilöstön uudelleen suuntaamista sekä osaamistason merkittävää parantamista joltain
keskeiseltä osalta. Lisäksi strategisten kyvykkyyksien laatu- ja suoritustasojen, toimialan
kehitysvauhdin ja strategisten kyvykkyyksien tulos- ja kasvuvaateiden välinen kuilu on
määritelty. Myös tieto- ja viestintäteknologiainvestointien suomat mahdollisuudet
uudessa toimintamallissa ja arvoketjussa ovat tiedossa. Nyt on mahdollista mitata
henkilöstön strateginen valmius. Henkilöstön strategisen valmiuden raportti kuvaa
strategisten kyvykkyyksien vahvistumisen edellyttämän ja nykyisen henkilöstön määrän
ja laadun venymisen jännitteen. Tämän kuilun kuromiseksi laaditaan pitkäjänteinen
henkilöstösuunnitelma,
joka
sisältää
myös
henkilöstön
kehittymisja
oppimissuunnitelmat sekä ammatillisen pätevöitymisen polut. Henkilöstösuunnitelman
tarkoituksena on varmistaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien ja tulevaisuuden
kyvykkyyksien tukeminen. Ammatillisten pätevöitymisen polkujen tarkoituksena on
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kannustaa kaikkia saavuttamaan strategisten kyvykkyyksien edellyttämä ammatillisen
pätevöitymisen taso.
Johtamisjärjestelmä muutetaan tukemaan strategisten kyvykkyyksien vahvistumista.
Johtamisjärjestelmä tukee ihmisten strategista suuntautuneisuutta, kun sen käytännöt,
politiikat, työkalut, mittarit, kriteeristöt jne. ovat kaikki yhdensuuntaisia strategian
kanssa. Strateginen yhdensuuntaisuus ja keskinäinen yhteensopivuus ovat
johtamisjärjestelmän rakentamisen pääperiaate. Tällöin esimerkiksi palkitsemispolitiikka,
tulospalkkiot, resursoinnin painopistealueet, rekrytointikäytännöt, suorituksen
arviointikriteerit, ura- ja tehtävänkiertoperusteet jne. kaikki toimivat ikään kuin
tienviittoina strategisten kyvykkyyksien suuntaiselle toiminnalle. Lukemalla vain
esimerkiksi suorituksen arviointi- ja palkitsemiskriteerit lukijalle välittyvät organisaation
strategiset tavoitteet. Kun strategiset kyvykkyydet, infrastruktuuri, prosessit,
johtamisjärjestelmä ja -käytännöt, systeemit, ammatillisen pätevöitymisen polut jne.
kaikki ilmentävät yhdensuuntaisesti strategiaa, niin ne yhdessä alkavat rakentaa
organisaation strategiaa tukevaa ja ammattimaista työkulttuuria. Tällöin organisaatio
antaa yhdenmukaisen kuvan ulospäin (congruence) ja sen toiminta sisäisesti on
yhtenäistä ja johdonmukaista (consistency). (Ks. Morris ym. 2005, Pfeffer 1998, Powell
1992.)
Strategisten kyvykkyyksien kehittymisen nopeuttaminen
Laajennetun johtamismallin ennakoidun tason 4 tarkoituksena on nopeuttaa strategisten
kyvykkyyksien kehittymistä. Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen lähtee siitä,
että kyvykkyys on kilpailutekijä, mikäli organisaatiolla on kilpailijoihinsa nähden
suhteellisesti paremmat ja nopeammin kehittyvät kyvykkyydet ja jos kyvykkyyksien
tuottama arvo nousee nopeammin kuin sen lähimpien kilpailijoiden. Määritellyllä tasolla
3 määriteltiin se, mihin kilpailijoista erottuviin kyvykkyyksiin sen strategia perustuu. Nyt
tasolla 4 johdetaan strategisten kyvykkyyksien kehittymisen nopeutta kilpailutekijöiksi.
Tarkoituksena on varmistaa myös tulevaisuuden kilpailukyky. Tämä edellyttää
strategisten kyvykkyyksien edelleen integrointia, kyvykkyyksien kehittymisen mittariston
rakentamista, parhaimpien käytäntöjen tunnistamista ja benchmarking-toimintaa sekä
uusien kumppanuussuhteiden luomista (kuva 45).
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Kuva 45. Johtamismallien ennakoidun tason 4 johtamisprosessit.

Kuvassa 45 on vertailtu P-CMM:n (Curtis ym. 2002) mukaisia johtamisprosesseja tässä
tutkimuksessa laajennettun johtamismallin johtamisprosesseihin.
Kyvykkyyden mittaristo kuvaa strategisten kyvykkyyksien suorituskyvyn
parantumisen nopeutta suhteessa toimialan kehitysvauhtiin. Se perustuu
suorituskykymittaristoon, mutta mittaristo on muunnettu kuvaamaan strategisten
kyvykkyyksien suorituskyvyn kasvun nopeutta, ei suorituskykyä ja saavutettuja tuloksia
sinänsä. Kyvykkyyden mittaristo on tukena strategisten kyvykkyyksien johtamisessa:
kyvykkyyksien johtamiselle ja suorituskyvyn parantumiselle asetetaan tulostavoitteet.
Tällä ei tarkoiteta, että suorituskyvyn tulisi kehittyä joka vuosi X-prosenttiyksikköä, vaan
suorituskyvyn tulee parantua edellistä vuotta ja toimialan kehitysvauhtia Xprosenttiyksikköä enemmän. Täten mittaristo kuvaa organisaation kyvykkyyden
parantumista suhteessa toimialan kehitysvauhtiin.
Strategisten kyvykkyyksien uusiutumisvauhdin johtaminen edellyttävät parhaimpien
käytäntöjen tuntemista ja jakamista nopeasti kaikkialle organisaatioon, benchmarkingin
avulla omien käytäntöjen arviointia muiden organisaatioiden kanssa, yhä tiiviimpää
kyvykkyyksien integraation ja uusiutumisen johtamista korkeammalle kyvykkyyksien
hierarkiatasolla sekä yhteistyökumppaneiden hakemista ja partnership-verkostojen
johtamista. Benchmarking-toiminta on vaikuttavaa, kun on mitattua tietoa kyvykkyyden
johtamisen vaikuttavuudesta ja tuottavuuskehityksen nopeudesta. Käytäntöjen ja
toimintatapojen vaikuttavuutta voidaan verrata ja kehittää kyvykkyyden mittaristoa
hyödyntäen. Tällöin on erotettavissa myös parhaimmat käytännöt. (Ks. Hagel 2002,
Hansen ja von Oetinger 2001.)
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Laajennetun johtamismallin taso 4 mahdollistaa nimensä mukaisesti tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien ennakoinnin. Kun kyvykkyysmittarein on osoitettavissa,
että strategisten kyvykkyyksien kehittyminen ja tuottavuuskehitys on toimialan kehitystä
nopeampaa, niin syystä voidaan ennakoida strategisten tavoitteiden toteutuvan ja
realistisemmalle pohjalle voidaan asettaa tulevaisuuden, yhä haastavammat kasvu- ja
tuottavuusstrategiat. Strategisten kyvykkyyksien kehittymisvauhdin ja tuottavuuden
parantumisen nopeutuminen mahdollistavat tulevaisuuden kasvu- ja tulosodotusten
ennakoinnin ja haastavien, uusien strategisten tavoitteiden asettamisen.
Strategisten kyvykkyyksien jatkuva parantaminen
Laajennetun johtamismallin optimoidulla tasolla 5 kyvykkyyden jatkuvasta
parantamisesta samalla toimialalla olevia kilpailijoita nopeammin on tullut vakiintunut
toimintatapa (kuva 46). Organisaatio on saavuttanut oppimis- ja muutoskyvyn. Kypsä
johtamisjärjestelmä luo mahdollisuuden strategisille muutoksille. Strategisten
painopisteiden muuttuessa, organisaatiolla on jo käytännöt resursoida olemassa olevat
resurssit uuden strategian suuntaiseksi, kommunikoida uudesta strategiasta koko
henkilöstölle, asettaa uuden strategian mukaiset kyvykkyyden kehittymisen
tulostavoitteet sekä ennakoida uuden strategian edellyttämät investoinnit ja
muutosvaateet organisaation strategisen valmiuden turvaamiseksi. Optimoidulla tasolla
oleva organisaatio on strategisesti joustava.
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Kuva 46. Johtamismallien optimoidun tason 5 johtamisprosessit.
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Kuvassa 46 on vertailtu P-CMM:n (Curtis ym. 2002) mukaisia johtamisprosesseja tässä
tutkimuksessa laajennettun johtamismallin johtamisprosesseihin.
Kyvykkyyden kehittymisnopeuden jatkuva parantaminen edellyttää jatkuvan
innovatiivisen uudistamisen ja organisaation kokonaistehokkuuden johtamista.
Innovatiivisen uudistamisen tarkoituksena on systemaattisesti etsiä parhaimpia
johtamismalleja, toimintatapoja, käytäntöjä, tekniikoita, teknologioita, prosesseja,
arvioida niiden tuomaa lisäarvoa ja välittömästi implementoida lupaavimmat innovaatiot
organisaation kyvykkyyden kehittymiseksi. Organisaation kokonaistehokkuuden
johtamisen tarkoituksena on parantaa entisestään organisaatiokokonaisuutta integroimalla
kyvykkyyksiä. Jatkuva kyvykkyyksien ja tuottavuuden kehittymisnopeuden
parantaminen kilpailijoita nopeammin edellyttää yhä herkempää oman ja muiden
toimialojen kehityksen seurantaa.

6.2 Laajennetun johtamismallin testaus
Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin toimivuus testattiin fokus-ryhmässä,
jonka jäsenet edustivat vankkaa liikkeenjohdollista ja henkilöstöjohtamisen kokemusta
sekä julkiselta sektorilta että yrityksistä. Koska ryhmän keskustelu osoittautui erittäin
antoisaksi ja koska sen teemat käsittelivät oleellisia asioita strategiakeskeisen
kyvykkyyden johtamisessa, niin seuraavassa annetaan hyvin paljon tilaa itse fokusryhmän jäsenten kommenteille. Ne puhuvat vahvasti puolestaan. Seuraavassa esitellään
keskusteluaiheet ja niiden pohdinta teemoittain.
Keskusteluteema 1: Käytännön johtamisongelman merkitys.
Fokus-ryhmän alussa tutkija testasi vielä kerran käytännön johtamisongelman
merkityksen. Ajatuksena oli, että mikäli fokus-ryhmän jäsenet eivät pidä ongelmaa
merkityksellisenä käytännön kannalta, niin siihen ei tarvitse hakea ratkaisua.
Käytännön johtamisongelmat, joihin haluttiin ratkaisuja, tutkija esitti kysymysten
muodossa:
1. Miten varmistetaan organisaation strateginen valmius?
2. Miten lisätään organisaation kilpailukykyä ja kyvykkyyttä samalla toimialalla toimivia
kilpailijoita nopeammin?
3. Miten integroidaan aineeton pääoma sisäisiin prosesseihin, infrastruktuuriin ja
käytäntöihin?
4. Miten mitataan organisaation strategista valmiutta ja siten kuvataan tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksia?
5. Miten varmistetaan, että organisaation johtamiskäytännöt edustavat hyviä
kansainvälisiä käytäntöjä?
Ongelmaa pidettiin yleisesti merkityksellisenä, mutta organisaation kilpailukyvyn ja
tuottavuuden lisääminen (toinen kohta) todettiin kaikkein tärkeimmäksi. Lisäksi vertailu
samalla toimialalla oleviin kilpailijoihin kyseenalaistettiin:
Onko aina niin, että muut kilpailijat ovat referenssinä, vai voiko olla omat
tavoitteet ikään kuin referenssinä? Jos vain rupeat käyttää hirveästi aikaa
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kilpailijoiden seuraamisen, niin hyvin hektisessä tilanteessa ei ole aikaa itse toimia.
Oikeastaan ainoa syy tehdä strategia on itse luoda oma kuva tulevaisuudesta ja
ikään kuin benchmarkata omia tavoitteita siihen. Jos sitä ei tarttis tehdä, niin sä
vain seuraat mitä muut tekee. Käytännössä se ei vain toimi niin.
Pohdinta. Fokus-ryhmä korosti organisaation kilpailukyvyn parantamista. Kilpailukyvyn
parantuminen on oleellisinta ja siksi laajennetussa johtamismallissa tulee vielä
selkeämmin osoittaa, miten se kytkeytyy organisaation kilpailukyvyn ja strategisen
valmiuden parantumiseen, ja ennen kaikkea, miten mallin implementoinnin vaikutukset
on laskettavissa suorituskyvyn, tulosten ja tuottavuuden parantumisesta.
Toiseksi fokus-ryhmän jäsenet korostivat organisaation strategisen keskittymisen
merkitystä. Organisaation tulee olla johdonmukainen ja uskollinen omille strategisille
valinnoilleen. Se ei voi vain seurata ja kopioida muita. Siksipä tässä tutkimuksessa
käytettyä johtamismallien arviointikriteeriä (”….samalla toimialalla toimivia kilpailijoita
nopeammin”) tuleekin täsmentää siten, että se korostaa kyvykkyyden johtamista
suhteessa toimialan kehitysvauhtiin. Organisaation tulee tiedostaa toimialansa
kehityssuunnat ja kehitysvauhti, jotta se voi säilyttää kestävän kilpailukykynsä ja
asemoida omat strategiset tavoitteensa suhteessa niihin.
Keskusteluteema 2: Strategian ensisijaisuus organisaation kyvykkyyteen nähden.
Fokus-ryhmän keskustelu strategian ensisijaisuudesta, sekä strategisen johtamisen ja
operatiivisen johtamisen linkittämisestä alkoi, kun tutkija esitti, että organisaatiolla tulee
olla kyvykkyys toimeenpanna strategiset tavoitteet.
Fokus-ryhmän keskustelussa korostuivat seuraavat asiat:
Mulla on sellainen tunne, että kyvykkyys seuraa aina perässä. Ensin pitää asettaa
tavoitteet ja organisaation kyvykkyys seuraa perässä. Organisaatio, jolla on kyky
olla 10 kertaa isompi globaalitoimija, niin se on jo sitä. Sun täytyy ensin asettaa
tavoitteet ja organisaation tulee kasvaa siihen. Sä et voi ensin katsoa, mitä sulla on
arsenaalissa ja toimia sen mukaan.
Mun mielestä tuo (viittaa käytännön ongelmaan) on oleellinen, mutta
marssijärjestys on tärkeintä! Se on aivan oleellinen asia tässä! Sä et voi etukäteen
luoda kyvykkyyksiä, vaan sun täytyy ensin määrittää tavoitteet ja sitten vasta
rakentaa organisaation kyvykkyys. Ensin täytyy luoda tavoitteet ja unelma, ja sitten
lähteä niitä toteuttaa. Mut’, kun on suunta, unelma ja tavoite, niin sitten pitää olla
työkaluja, jotta johto näkee, että unelma on saavutettavissa. Tähän tarvitaan
työkaluja!
Strateginen suunta on tärkeintä, …sitten tulee nää johtamiskäytännöt. Sitten
organisaatio tekee sen. Kone toimii silloin, kun meillä on oikea suunta. Se ei ole
hyvä tilanne, että meillä kyvykäs ja hyvä kone, mutta se menee väärään suuntaan.
Pohdinta. Fokus-ryhmä korosti strategian ensisijaisuutta ja sen ohjaavaa merkitystä:
organisaation kyvykkyyden johtaminen on mielekästä vain, kun se on strategiakeskeistä.
Lisäksi ryhmä korosti, että strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää
lähtökohtaisesti organisaation venymistä ja oppimista sekä strategian toimeenpanon
edellyttämien kyvykkyyksien vahvistamista ja johtamista. Tämä tukee ajatusta, että
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olemassa olevat kyvykkyydet sinänsä eivät ole kilpailutekijöitä, vaan kyvykkyyksien
kehittymisen ja uusiutumisen johtaminen on oleellista. Tämän takia kyky johtaa
kyvykkyyttä, on yksi onnistuneen strategian toimeenpanon ennusmerkkejä ja siksi myös
organisaation arvoa vahvistava tekijä. Toteutumattoman strategian ratkaisuna ei ole
välttämättä aina uuden strategian määrittäminen, vaan organisaation kyvykkyyden ja
strategisten tavoitteiden välisen kuilun arviointi ja strategian edellyttämien
kyvykkyyksien kehittäminen.
Keskusteluteema 3: Strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisprosessin linkittäminen
toisiinsa.
Fokus-ryhmässä nousi toisena keskusteluteemana esiin strategiaprosessin ja
operatiivisen johtamisprosessin erottamattomuus ja linkitys toisiinsa:
Onko tässä sisään rakennettuna se, mikä on organisaation kyky rakentaa
kilpailukykyinen strategia. ..että tehtäisiin oikeita asioita, fiksummin kuin
kilpailijat. Pystyttäis luomaan sille edellytyksiä ja johtamiskäytäntöjä. Mä olen
tullut viime aikoina siihen tulokseen, että se (strategiaprosessi) loppujen lopuksi
erottaa viidestä maailman parhaasta ne kaksi parasta. Niillä on parempi prosessi
siihen, että ne pystyvät muuttamaan ja terävöittämään strategiansa. Ennen kaikkea
mitä syvemmältä organisaatiosta strategian taustatiedot tulee. Strategiassa me
tehdään olettamuksia, siinähän arvioidaan tulevaisuutta. Oleellista on, että miten
ne olettamukset muuttuu, miten seurataan niitä heikkoja signaaleja, miten meidän
pitää niihin reagoida.
Se on taatusti ongelma, just noin. Kun kysyy organisaatiossa mikä on teidän
tavoite, tietääkö kaikki tämän… niin kuulee ihan uskomattomia stooreja. Kun sä
pystyt sen (strategiaprosessin) vetämään hyvin, niin erittäin laaja porukka tietää jo
mihin pitää mennä. Ja kykenee muuttaakin suuntaa, kun sitä tarvitaan.
Käsitteletkö
ollenkaan
työssäsi
strategisten
ongelmatiikkaa? Vai tuleeko ne annettuina?

tavoitteiden

asettamisen

Voiko niitä erottaa? Strategiaprosessin pitäis tuottaa niitä perusolettamuksia, ja
niitä tietoja, jotka ohjaa strategista päätöksentekoa.
Pohdinta. Tutkija ei osannut vastata fokus-ryhmän esittämiin kysymyksiin riittävän
selkeästi, vaikka juuri tästä on kyse P-CMM:n ja laajennetun johtamismallin eroissa.
P-CMM ei linkitä strategisen ja operatiivisen johtamisen prosessia toisiinsa.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli lähtee nimensäkin mukaan
strategiakeskeisyydestä ja näiden eri prosessien linkityksestä. Laajennetun johtamismallin
mukaan strategiakeskeinen organisaatio muodostuu strategisen ja operatiivisen
johtamisen ja oppimisen kehien integroitumisesta. Strateginen johtaminen ja
operatiivinen johtaminen ovat toki erilaisia johtamisprosesseja – molemmilla on omat
informaatiolähteensä, aikaperspektiivinsä, raportointi-, arviointi- ja oppimisprosessinsa.
Strategiakeskeisellä organisaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa organisaatiota, joka
integroi nämä erilaiset, mutta toisiinsa saumattomasti kytkeytyneet johtamisen ja
oppimisen prosessit toisiinsa. Laajennettu johtamismalli sisältää strategiaprosessin ja
operatiivisen toiminnan linkittävät käytännöt: käytännöt, joilla määritellään strategiset
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kyvykkyydet suhteessa toimialan kehitysvauhtiin, luodaan strategisten kyvykkyyksien
mukainen infrastruktuuri, asetetaan venymisen strategian mukaiset tulostavoitteet.
Operatiivisen johdon tehtävänä on suorituksen johtamis-, resursointi- ja osaamisen
johtamiskäytännöin varmistaa strategian toimeenpano. Lisäksi käytäntöjen avulla voidaan
viestiä johdolle strategisten tavoitteiden toteutumisen edistymisestä, budjettivaihteluista
ja tuottavuuden kehityksestä sekä mahdollisista liiketoiminnan uhista ja
mahdollisuuksista, joita muu henkilöstö havaitsee toimiessaan asiakasrajapinnassa.
Mikä aiheutti sen, että juuri tätä oleellisinta väitöskirjan kontribuutiota tutkija ei
kyennyt välittämään fokus-ryhmälle? Fokus-ryhmässä strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamismalli typistyi vain operatiiviseksi malliksi. Jopa siinä määrin, että fokus-ryhmän
jäsenet ihmettelivät strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin nimeä:
Miksi tämän mallin nimi on strategiakeskeinen? Se johtaa harhaan. Se viittaa
liiaksi strategiaprosessiin, vaikka malli on pikemminkin operatiivisen
johtamismalli.
Strategia on vaarallinen sana…Koko ajan me puhutaan operatiivisemmasta
asiasta.. / Ahaa, sä et hae siis strategiaprosessia.
Havainnot osoittavat sen, miten vaikea monesti on erottaa toisistaan strategista ja
operatiivista johtamista toisistaan. Teemat 1, 2 ja 3 vahvistavat tässä tutkimuksessa tehtyä
valintaa laajentaa P-CMM:ää strategiakeskeiseen, toimialan muutosdynamiikan
huomioivaan suuntaan; strategiakeskeinen organisaation kyvykkyyden johtaminen on
oleellista.
Keskusteluteema 4: Johtamiskäytäntöjen merkitys organisaation johtamisessa
Kolmantena teemana fokus-ryhmässä nousi esiin käytäntöjen merkitys. Se lähti
seuraavasta kysymyksestä:
Miksi ei kaikilla ei ole järkevät kehityskeskustelukäytännöt? Mikä siihen on syy?
Sehän tuntuu ihan hullulta! Mikä sen estää? Miksi ne on sellaisia vuosittaisia
oksennuksia? Oksennetaan paha olo ja voi vähän relatakin, mutta se tehdään
vuoden päästä uudestaan. Siinä välillä ei tehdä mitään!
Se ei koeta tärkeänä. Tärkeämpää että tehdään businessta, keskitytään asiakkaisiin
ja markkinoihin. Se se syy on. Jos kehityskeskustelut olisi ykkösasia, niin sittenhän
me ei tehtäs muuta kuin keskusteltas. Mutta arkielämä ei ole sitä. Se varmaan on se
syy.
Tutkijan puheenvuoro: ”Tutkimustulosten mukaan, esimiehet tiedostavat tulos- ja
budjettivastuunsa, mutta heillä ei ole käytäntöjä johtaa organisaatiotaan tulostavoitteiden
saavuttamiseksi budjetin raameissa. Tällöin koetaan, että esimerkiksi kehityskeskustelut
vievät aikaa perusbusinekselta. Ei ymmärretä, että se on busineksen teon johtamista. Me
ei vielä tiedosteta esimiestyön merkitystä tai arvoa. Nykyään me pystytään laskemaan
esimiestyön arvo.”
Keskustelu jatkuu: Ihan niinkun tämän mallin alla kulkisi toinen prosessi. Se liittyy
esimiehen ajattelutyön kehittymiseen. Heidän täytyy sisäistää nämä käytännöt. Just
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mitä sää sanot. Sen sijaan, että opettelee jonkun muodon, niin elää osaksi arkea
nämä käytännöt. Käytäntöjen tuominen organisaation arkeen.
Musta on liian hidasta ajatella, että henkisen prosessin kautta esimiehet alkaisivat
ymmärtää, että tulosjohtaminen ja budjetissa pysyminen ei ole se ainoa asia
esimiestyössä. Se on liian hidas tie! Muutamat yksinkertaiset uudet tavat tehdä ja
johtaa, siis työkalut ja käytännöt tarvitaan. Tuossa on sulle lappu ja sinä vastaat,
että nuo kohdat tuossa lomakkeessa on kunnolla täytetty. Lappu on tietenkin sen
käytännön konkretisointi, mutta sää käyt sen kunnolla läpi ja raportoit mulle. Se on
se, joka muuttaa organisaation. Kyllä ne ihmiset sitten alkaa oivaltaa, miksi se
tehdään. Mutta jos yritetään myydä isoissa organisaatioissa sadoille esimiehille
käytäntöjä, niin se ei vaan mene niin. Yrityksen tehtävä on tuottaa taloudellista
hyvinvointia ja sitä mitataan taloudellisin tunnusluvuin. Ne on niitä työkaluja joilla
se tehdään. Työkalut ja käytännöt! Ne on älyttömän arvokkaita! Kunhan niitä ei
tuoda 400 eri käytäntöä. Ensin yksi käytäntö ja sitten seuraava käytäntö. Aivan
kuten kaikessa muussakin!
Mitä kauemmin organisaatioita konkreettisesti katsoo, niin sen tärkeämmiksi nämä
käytännöt ja työkalut tulevat. Niiden käytäntöjen ja työkalujen sisäistäminen
tapahtuu pikku hiljaa. Se ei tapahdu nopeasti. Mutta työkalut ja käytännöt on
kaiken perusta. Sellainen ajattelu, että ihmiset jotenkin kehittyis sisäsyntyisesti, että
niistä vaan tulee hyviä ja kypsiä johtajia, että ne heti ymmärtäisivät ja sisäisesti
kasvaisivat ihmisinä… se on tärkeätä…. mutta ei sillä organisaatiota johdeta eikä
kehitetä.
Käytännöt pysyy vaikka strategia vaihtuu. Ne on organisaation selkäranka, jotka
luovat organisaation kyvykkyyden.
Hei! Toi on tosi hyvä pointti, geneeriset asiat, nehän siellä pysyy, niiden varaan
voidaan laskea. Jos organisaatiolla ei ole näitä geneerisiä asioita, niin, kun
strategiset tavoitteet on saatu implementoitua, niin kaikki romahtaa. Me (viittaa
kilpailukykyiseen organisaatioon) luotiin johtaminen prosessiksi. Alkuun oli niin,
että tehtiin jotain ja sitten se katkes. Hyvät kypsät johtamiskäytännöt säilyy!
Tärkeätä on luoda hyviä käytäntöjä, niitä sitten lähdetään harjoittelee. Ei odoteta,
että ihmiset kypsyy hyviksi esimiehiksi. Harjoittelemaan hyviä käytäntöjä!
Johdetaan niitä hyviä käytäntöjä ja johtamisjärjestelmää ja niiden kautta esimiehet
kasvaa johtamaan. Toistetaan, että se menee perille.
Just noin! Ensimmäinen vaihe on opettamista ja välineitä, ja siitä mennään sitten
eteenpäin, jotta esimiehet sisäistää ne käytännöt. Johtamisjärjestelmällä, joka
sisältää hyviä johtamiskäytäntöjä luodaan ikään kuin käyttömahdollisuudet.
Se on step A. Tuntuu naurettavalta, että sulla on jokin lappu kädessä. Joku
keskustelukaava. Se on johtamiskyvykkyyttä, ettet sää tarvitse lappua.
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Ei se isossa organisaatiossa toimi. Se on ad hoc -malli, jos siellä ei ole yhteisiä
käytäntöjä. Siellä on kuitenkin taustalla malli. Se on sisäistynyt malli.
Niissä yrityksissä missä olen ollut, niin niissä on ollut hyvät toimintajärjestelmät ja
käytännöt. Ne on olemassa, mutta helposti niissä puhutaan vain teknisistä
investoinneista ja niiden tuottavuudesta. Mutta mikä on sen ihmisen tehtävä siinä
organisaatiossa ja mikä on tämän ihmisen tehtävä strategiassa. Tämä täytyy osata
viestiä. Käytännöt on paikallaan, mutta ihmisten valmius toimia niiden mukaan
vaihtelee.
Sillä on todella suuri merkitys, miten johto toimii. Yrityksessä missä olen ollut,
ajettiin ensin tulostavoite- ja kehityskeskustelut, niitä sitten syvennettiin. … Joku
uskalsi kysyä, miten pääjohtaja käy nämä asiat… Se käy kuulemma pilkulleen ne
kaikki kohdat läpi.
Pohdinta. Fokus-ryhmän keskustelu ilmentää, miten lähes jokainen fokus-ryhmän jäsen
piti johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja välttämättöminä. Ne muodostavat organisaation
koossa pitävän selkärangan, eheyttävät organisaation kokonaisuudeksi, muodostavat
organisaation jatkumon ja tarjoavat mallit johtaa kyvykkyyttä. Käytännöt ja työkalut ovat
konkreettisia esimiestyön ilmenemismuotoja. Niitä harjoitellaan ja vähitellen ne
sisäistyvät organisaation toimintatavoiksi. Luonnollista on, että käytäntöjä sovelletaan
vaihdellen.
Organisaation
kilpailukyvyn
parantaminen
edellyttää
riittävän
kattavia
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä. Johtamisen ymmärtäminen johtamisprosesseina ja käytäntöinä mahdollistaa arvoa tuottavimpien ja vaikuttavimpien johtamiskäytäntöjen
kuvaamisen, toisilta oppimisen ja harjoittelemisen sekä niiden muuntamisen
organisaation toimintatavoiksi, johtamismalliksi ja ammattimaiseksi työkulttuuriksi.
Lisäksi yhteisten johtamiskäytäntöjen ja johtamisprosessien vaikuttavuuden johtaminen
vahvistaa kyvykkyyksien kehittymistä. Tämä edellyttää johtamisprosessien johtamista.
Implementoimalla organisaatioon hyviä käytäntöjä, organisaation johtamiskulttuuria
voidaan
kehittää.
Fokus-ryhmän
keskustelu
nostaa
johtamisjärjestelmän
johtamiskäytännöt keskeiseksi tekijäksi. Se on käytännöllinen keino vahvistaa hyvää
johtamiskulttuuria ja esimiestyötä. Sitä tulee painottaa laajennetussa johtamismallissa
enemmän.
Keskusteluteema 5: Mitä kyvykkyyden johtaminen eri pääomatekijöiden integraationa
tarkoittaa käytännössä? Mikä merkitys siinä on yhteisillä johtamisprosesseilla?
Tutkija kuvasi kyvykkyyttä eri pääomatekijöiden integraationa, joka on kietoutunut
organisaation infrastruktuuriin ja sisäisiin prosesseihin. Integroituminen – miten se
tehdään – herätti keskustelua.
Tuohan tarkoittaa luopumista liiketoimintafunktioista, ne pitäis jollain lailla sotkea
enemmän keskenään. Se näyttää olevan ainoa tapa integroida ne keskenään.
Integrointi tuntuu olevan ainoa tapa.
Tutkijan puheenvuoro: ”Kyllä. Organisaation organisoituminen tuleekin rakentua
kyvykkyyksien mukaan. Se tulee esiin mallissa tasolla 3.”
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Se johtaakin mielenkiintoisiin asioihin. Nythän yrityksissä on tukitoiminnot,
esimerkiksi HR-toiminto. Siitä puhutaan, että siellä on nyt jo liikaa ihmisiä.
Tavallaan tuo johtaa siihen, että liiketoimintayksiköihin pitäisi integroida
tukifunktiot sinne sisään. Silloinhan niitä ihmisiä tarvitaan vielä enemmän!
Sittenhän niitä resursseja tulee olla joka paikassa, ja mikä on sitten niiden
koordinaatio keskenään?
Jos kyvykkyydet on eri kun (funktioiden, toimintojen mukaiset) vastuualueet, pitää
ne määritellä eri tavalla kuin aikaisemmin. Silloin oleellinen kysymys on, miten ne
pitää määritellään? Kuka niitä draivaa? Draivaako liiketoiminta vai draivaako
tukifunktio? Mikä on se draiveri, jolla ne määritellään?
Integraatio johdetaan ihmisten johtamisen ydinprosesseilla. Se ei tarkoita
henkilöstöosaston tai tukifunktion prosesseja, vaan johdetaan näitä (viittaa mallin
kyvykkyyden johtamisprosesseihin). Jonkun, esim henkilöstöjohdon, tulee huolehtia,
että on se paketti (johtamisprosessit, -käytännöt, -työkalut). Johtamisprosessit
muodostavat luurangon, se on siellä sisällä. Ne integroi.
Pohdinta. Edellisissä kommenteissa tuodaan esille kyvykkyyden johtamismallin ydintä.
Ihmisten johtamisen integroiva luonne ei tarkoita HR-resurssien lisäämistä. Päinvastoin.
Esimiehet integroivat hyviä kyvykkyyden johtamiskäytäntöjä soveltaen eri tehtävät,
työketjut, prosessit ja yksiköt sekä eri pääomatekijät toisiinsa kokonaissuorituksen
kehittämiseksi. Mutta jotta tämä toteutuu, niin organisaatiolla tulee olla erittäin hyvin
johdettu johtamisjärjestelmä, joka sisältää hyvät johtamisprosessit ja -käytännöt. Tämä
voi olla henkilöstöjohdon rooli, kuten edellisessä puheenvuorossa todettiin, mutta siitä
voi seurata jopa HR-resurssien tarpeen vähentyminen.
Mikä on organisaation organisoitumisen ohjaava periaate? Mistä se määräytyy?
Strategiasta. Organisoituminen tulee tehdä sen mukaan, mihin kyvykkyyksiin strategia
perustuu. Perustuvatko ne kykyyn kehittää uusia, maailmanluokan tuotteita, kykyyn
rakentaa kustannustehokas logistiikkaketju, kykyyn tarjota erityisen vaikuttavaa ja hyvää
palvelua, kykyyn nostaa tuotteiden ja palveluiden arvoa, kykyyn toimia erityisen
kustannustehokkaasti ja tuottavasti ja niin edelleen? Nämä ovat organisaation strategisia
kyvykkyyksiä. Organisaation rakenteen, ydinprosessien ja infrastruktuurin tulee tukea ja
myötäillä näitä strategisia valintoja. Strategiset kyvykkyydet määrittävät
organisoitumistarpeen.
Keskusteluteema 6: Miten laajennettu johtamismalli liittyy prosessijohtamiseen ja mikä
on esimiehen rooli kokonaisuuden johtamisessa?
Tässä lähestytään prosessijohtamista. Organisaatio vastuutetaan prosesseittain,
kyvykkyyksittäin.
Tästä aukeaa tää sun idea tästä kyvykkyydestä. Se on prosessien johtamista ja
kokonaisläpimenoaikaa.
Tästä selviää, missä on johtamisen fokus. Se ei voi olla vain lääkinnällisissä
asioissa, vaan kokonaisuuden logistiikka täytyy johtaa kuntoon. Yksilöiden
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kyvykkyys on jotain ihan muuta, kun organisaation kyvykkyys. Tämä on tärkeätä
huomata.
Yksilön osaaminen ja organisaation kyvykkyys yhdistyy henkilötasolla siten, että
yksilö tajuaa sen, että hänen osaamisensa ei riitä, vaan se on saatava sovitettua
suhteessa siihen koko organisaation toimivuuteen. Että se tulee hyväksytyksi siihen
kokonaisuuteen, muutenhan hänen osaamisensa on ihan tyhjä (merkityksetön).
Hei, tämä on skaalautuva asia. Tätä voidaan käyttää organisaation eri tasoissa.
Pohdinta. Fokus-ryhmän keskustelussa tuodaan esille, miten kokonaisuuden johtaminen
on kyvykkyyden johtamisen ydintä. Se edellyttää ammattimaista johtamista, ei vain
ammatillista substanssiosaamista. Laajennettu johtamismalli, kuten P-CMM, yhdistää
prosessijohtamisen, laatujohtamisen ja henkilöstöjohtamisen. Lisäksi keskustelussa
tuodaan esille, miten kokonaisuudesta käsin oppimistarpeet on määriteltävissä
kokonaissuorituksen parantamiseksi ja siten voidaan suunnata kehittämistoimenpiteet
oleelliseen.
Keskusteluteema 7: Voiko strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli ratkaista alussa
esitetyn käytännön ongelman? Miltä se tuntuu?
Tutkija kysyi useaan kertaan laajennetun johtamismallin toimivuudesta. Vastaukset olivat
aina myönteisiä, mutta jatkuivat mutta-lauseilla seuraavasti:
Aivan varmasti noilla asioilla paremmat yritykset erottuvat. Nimenomaan
johtamiskäytännöillä, mutta….. ottaako malli huomioon strategiaprosessin?
Malli näyttää hyvältä, edustaa kansainvälisen tason käytäntöjä, mutta onko se
riittävän käytännöllinen? Osaatko paketoida sen riittävän hyvin, että se olisi
selkeämpi?
Minusta tuo kuulostaa järkevältä, mutta miten sen oikein konkretisoi? Mitä tämä
tarkoittaa käytännössä? Se että tämmöisiä arvioidaan, niin se vaatii aikamoisen
koulutuksen, että yritys ymmärtää mitä kyvykkyys on. Miten tämä käytännössä
toteutetaan? Kuinka se sitten tehdään käytännössä? Se on mielenkiintoista.
Ollaan oikealla asialla, mutta millä se saadaan myytyä? Missä paketissa?
Minkälaisina palasina? Miten laskutettuna? Silloin tullaan uskottavuuteen. Aina,
kun jotain myy, niin toimittajan täytyy varmistaa sen hyöty.
Voisiko tämmöinen malli toimia? Joo. Kyllä. Ilman muuta. Malli tuo kehittämiseen
ja organisaation johtamiseen ymmärrystä – mitä on organisaation johtaminen ja
mitä on kyvykkyyden johtaminen. Tämä tuo hirveän paljon teoreettistakin
ymmärrystä, mutta minua jo kiinnostaa ne 400 johtamiskäytäntöä. Väistämättä
mulla on tullut mieleen pilotti, joka meillä on mennyt turvallisuusjohtamisessa. Se
olis jännä katsoa miten nämä praktiset johtamiskäytännöt on siinä toimineet. Aina
tämän mallin tarkastelukulman ei tarvis olla globaali, holistinen, vaan sitä voisi
katsoa myös erillisissä asioissa. Miten ne hoidetaan. Jolloin sitä saa paremman
tuntuman. Fokusoitua paremmin, miten nämä käytännöt pelaa.
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Lisäksi tutkijalta kysyttiin: Kuka on sinun asiakkaasi tällä työlle? Kieli pitää olla
heidän kielellään.
Pohdinta. Fokus-ryhmän keskustelussa ilmenee laajennetunkin johtamismallin
keskeneräisyys. Sitä ei ole tuotteistettu tuotteiksi ja palveluiksi, koska väitöstutkimuksen
ulkopuolelle rajattiin tuotekonseptin kaupallistaminen tuotteiksi ja palveluiksi. Malli on
tässä vaiheessa vasta käsitteellinen toimintamalli, ei ”tuote- tai palvelupaketti”. Lisäksi,
vaikka keskeinen asiakasryhmä on määritelty, niin tarkemmat asiakassegmentit tulee
vielä määrittää.
Ajatus laajennetun johtamismallin käytäntöjen implementoinnista jonkun strategisen
hankkeen toteuttamiseksi on hyvä ja käyttökelpoinen. Mallin käytäntöjen vaikuttavuuden
tutkimus rajatummassa hankkeessa on toteutettavissa oleva jatkotutkimusaihe.
Keskusteluteema 8: Voiko urheiluvalmennuksesta oppia?
Lopuksi fokus-ryhmän keskustelu eteni urheiluvalmennukseen, ja erityisesti
jääkiekkovalmennukseen. Keskustelussa tuotiin esille se, miten jääkiekkojoukkueen
valmentaminen on yksinkertaistus ja pelkistys kokonaisuuden johtamiskäytännöistä.
Valmennuksessa valmennetaan ketjuja ja ketjujen suorituskykyä. Valittaessa
joukkueeseen uusi pelaaja niin kriteerinä ei ole vain pelaajan ammattitaito, vaan pelaajan
sopivuus ketjuun ja ketjun toimivuudesta käsin määriteltyyn rooliin. Lisäksi todettiin,
miten valmentajat käyvät ”kehityskeskustelun” joka päivä, jopa kesken harjoittelun ja
miten hyvin valmentajat tuntevat porukkansa. Fokus-ryhmä jäi pohtimaan, voisiko omaa
lähipiiriään johtaa siten, koska suuri organisaatio koostuu loppujen lopuksi pienistä
tiimeistä.

6.3 Laajennetun johtamismallin toimivuus
Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että strategiakeskeisyyden tulee olla kyvykkyyden
johtamisen tärkeimpänä lähtökohtana. Organisaation kyvykkyyden johtaminen on
arvokasta, mikäli se vahvistaa strategian toimeenpanon kannalta välttämättömiä
kyvykkyyksiä ja siten varmistaa organisaation strategisen valmiuden lunastaa omistajille,
asiakkaille, henkilöstölle sekä muille sidosryhmille annetut arvolupaukset. Seuraavassa
esitetään yhteenveto strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin toimivuudesta.
Mallin toimivuutta arvioidaan suhteessa jo aiemmin esitettyihin toimivuuden
arviointikriteereihin. Arviointi perustuu P-CMM:n toimivuuden arvioinnissa saatuihin
kokemuksiin ja niistä tehtyihin päätelmiin sekä fokus-ryhmässä käytyyn keskusteluun ja
palautteisiin.
Arviointikriteeri 1. Lähteekö johtamismalli ajatuksesta, että kyvykkyydet kuvaavat, mitä
organisaatio osaa tehdä? Perustuuko se ajatukseen kyvykkyyksistä aineettomien ja
aineellisten resurssien integraatioina, jotka ovat kietoutuneet organisaation
infrastruktuuriin ja sisäisiin prosesseihin ja kehittyneet organisaation oppimisen ja
johtamisen tuloksena? Korostaako johtamismalli, että sisäiset prosessit luovat arvon,
koska niiden avulla voidaan integroida eri pääomatekijät toisiinsa?
Vastaus: Kyllä.
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Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli integroi eri pääomatekijät toisiinsa ja
ohjaa strategiakeskeisen infrastruktuurin rakentumiseen. Siinä hyödynnetään sisäisiä
prosesseja suorituskyvyn parantamiseksi. Sisäiset prosessit ja infrastruktuuri tarjoavat
käytännönläheiset alustat eri pääomatekijöiden integroimiselle ja kyvykkyyden
kehittämiselle.
Fokus-ryhmässä pohdittiin kyvykkyyden johtamisen vaikutuksia organisaation
rakenteeseen ja infrastruktuuriin sekä linjajohdon ja henkilöstöjohdon rooleihin. Fokusryhmässä pidettiin tärkeänä, että organisaation rakenne, ydinprosessit ja infrastruktuuri
tukevat strategisten kyvykkyyksien rakentumista.
Arviointikriteeri 2. Perustuuko johtamismalli venymisen strategiaan? Sisältääkö se
ajatuksen, että strategisia tavoitteita asetettaessa, organisaatiolla ei ole vielä niiden
toimeenpanon edellyttämiä kyvykkyyksiä, vaan organisaation tulee oppia ja venyä
poikkeuksellisella, kilpailijoista erottuvalla ja organisatoriset rajat ylittävällä tavalla?
Voiko mallin avulla varmistaa, että organisaation kyvykkyys vahvistuu samanaikaisesti
venymisen tavoitteiden kanssa strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi?
Vastaus: Kyllä, mutta se ei fokusryhmässä tullut riittävän selkeästi esille.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli lähtee strategisista, venymisen
tavoitteista arvolupauksina, joista pidetään kiinni. Strategisten tavoitteiden toimeenpano
edellyttää kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn ja uusiutumisen sekä organisaation
oppimisen johtamista muista erottuvalla, organisaatiorajat ylittävällä tavalla.
Kypsyystasolla kaksi olevien johtamisprosessien tavoitteena on johtaa suorituksen
parantumista ja organisaation oppimista strategisten haasteiden edellyttämällä tavalla.
Tasolla 2 saatuja kokemuksia ja mitattuja parantuneita tuloksia hyödynnetään
määriteltäessä uudet, venymistä edellyttävät strategiset kyvykkyydet tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien rakentamiseksi. Strategiset kyvykkyydet määritellään
suhteessa toimialan kehitysvauhtiin ja peruskyvykkyyksiin. Organisaation rakenne,
infrastruktuuri, henkilöstösuunnitelma, ammatillisen kehittymisen polut jne. muunnetaan
tukemaan strategisten kyvykkyyksien kehittymistä ja niiden venymisen johtamista.
Määritellyllä tasolla luodaan pohja tulevaisuuden kasvulle. Kypsyystasolla 4,
ennakoidulla tasolla, voidaan täten jo ennakoida kyvykkyyden mittaristoa hyödyntäen
organisaation oppimis- ja uusiutumisvauhti suhteessa tulevaisuuden kasvu- ja
oppimishaasteisiin. Kaikki nämä tarjoavat venymisen strategialle käytännön työkaluja.
Myös fokus-ryhmä korosti strategian ensisijaisuutta ja venymisen strategian
merkitystä. Keskustelussa painotettiin, että strategisia tavoitteita asetettaessa sen
toimenpanon edellyttämät kyvykkyydet eivät ole vielä olemassa. Ne tulee kehittää ja niitä
tulee johtaa. Se on strategian toimeenpanon johtamista. Fokus-ryhmässä johtamismallin
strategiakeskeisyys ei kuitenkaan tullut riittävän selkeästi esille. Tutkija ei kyennyt
avaamaan sitä riittävän selkeästi. Johtamismalli typistyi keskustelussa operatiiviseksi
johtamismalliksi.
Arviointikriteeri 3. Liittääkö johtamismalli toimialan dynamiikan, strategiakeskeinen
organisaation johtamisen ja kyvykkyyksien johtamisen toisiinsa? Ohjaako johtamismalli
toimialan kehitysvauhdin analyysiin ja toimialan peruskyvykkyyksien analyysiin?
Auttaako johtamismalli strategisten kyvykkyyksien määrittämisessä?
Vastaus: Kyllä, mutta se ei fokusryhmässä tullut riittävän selkeästi esille.
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Arviointikriteeri 4. Tukeeko johtamismalli strategisten kyvykkyyksien määrittelyä ja
johtamista toimialan kehitysvauhtia nopeammin, jotta organisaation kilpailukyky säilyy.
Vastaus: Kyllä.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli liittää toimialan peruskyvykkyyksien
ja kehitysvauhdin analyysin, organisaation strategisten kyvykkyyksien analyysin ja
johtamisen toisiinsa. Organisaation infrastruktuuri, rakenne, johtamisjärjestelmät,
toiminta yms. muunnetaan strategisten kyvykkyyksien rakentumista tukeviksi. Näin ollen
strategiset kyvykkyydet liittävät toimialan, organisaation strategisen ja operatiivisen
johtamisen sekä kyvykkyydet toisiinsa. Fokus-ryhmän keskustelussa ei käsitelty
toimialan dynaamisuutta kovinkaan paljon. Kuten jo edellä on esitetty, fokus-ryhmässä
johtamismallin strategiakeskeisyys ei avautunut. Strategisen johtamisen ja oppimisen
sekä operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehien liittymispintoja ja niitä yhdistäviä
käytäntöjä ei ole kuvattu riittävän selkeästi.
Arviointikriteeri 5. Tarjoaako johtamismalli polun kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn
vahvistamiseksi ja integroitumiseksi hierarkiatasolta toiselle?
Vastaus: Kyllä.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli hyödyntää P-CMM:n hierarkkista
kypsyysmallia. Siksi myös se, kuten jo P-CMM-johtamismalli, tarjoaa polun
kyvykkyyksien arvontuottamiskyvyn vahvistamiseksi ja integroimiseksi. Myös fokusryhmä näki tämän johtamismallin tarjoaman mahdollisuuden.
Arviointikriteeri 6. Voiko johtamismallin avulla varmistaa, että organisaation
infrastruktuuri, rakenteet, prosessit, järjestelmät, teknologiat, muodostavat sellaisen
strategiansuuntaisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaation toimintaa
keskittymään vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen? Voidaanko johtamismallin
avulla arvioida kyvykkyyden johtamisjärjestelmän kypsyys- ja soveltamisasteet sekä
tarvittavat kehittämistarpeet organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi?
Vastaus: Kyllä.
Arviointikriteeri 7. Tarjoaako johtamismalli kansainvälisen tason kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjä?
Vastaus: Kyllä.
Laajennettu johtamismalli muodostaa toisiaan tukevan johtamisprosessien ja käytäntöjen verkoston. Johtamismallin strategiakeskeisyys on kaiken perusta. Sen avulla
voidaan ohjata organisaation toimintaa strategian suuntaiseksi. Lisäksi kyvykkyyden
hierarkkinen kypsyysmalli, tarjoaa mahdollisuuden arvioida olemassa olevien
johtamisjärjestelmien kypsyysasteen. Koska jo P-CMM tarjosi mahdollisuuden arvioida
johtamisjärjestelmän kypsyyttä ja soveltamisasteita, niin siitä laajennettu johtamismalli
tarjoaa saman mahdollisuuden.
Fokus-ryhmä oli vahvasti sitä mieltä, että johtamisjärjestelmä sisältää kansainvälisen
tason käytäntöjä, ja niitä noudattamalla organisaatio erottuu kilpailijoistaan.
Arviointikriteeri 8. Varmistaako johtamismallin toimeenpano organisaation strategisen
valmiuden?
Vastaus: Ei yksistään.
Tämän tutkimuksen mukaan strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismallin avulla
voidaan parantaa organisaation strategista valmiutta ja siten nostaa organisaation arvoa.
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Organisaation strateginen valmius on mitattavissa ja se on luettavissa organisaation
strategisen valmiuden raportista. Korkean strategisen valmiusasteen organisaatiolla on
samanlainen ymmärrys organisaation tarkoituksesta, arvoista, tulevaisuuden tahtotilasta
ja strategiasta. Sillä on selkeä käsitys, mihin strategisiin kyvykkyyksiin strategiassa
esitetty kasvu- ja tuottavuuskehitys perustuvat. Se on asiantuntevasti johdettu, koska sillä
on strategiakeskeinen kypsä kyvykkyyden johtamisjärjestelmä ja esimiehet kaikilla
organisaatiotasoilla soveltavat yhteisiä käytäntöjä. Sen arvo on arvioitu korkeaksi, koska
sen tuloksen ja tuottavuuden kehitys on nopeampaa verrattuna samalla toimialalla oleviin
kilpailijoihin. Nämä kaikki näkyvät organisaation arvon nousuna.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli tarjoaa mahdollisuuden arvioida
kyvykkyyden johtamisjärjestelmän kattavuuden ja soveltamisasteen, mutta ne eivät ole
vielä riittäviä tekijöitä organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi. Niiden
lisäksi tulee mitata kyvykkyyden johtamisen vaikuttavuus ja henkilöstön strateginen
valmius ja sitoutuneisuus sekä tietoisuus strategisista tavoitteista.
Arviointikriteeri 9. Onko johtamismallin investoinnin tuotto (ROI ) laskettavissa?
Vastaus: Kyllä osittain.
Kyvykkyyden johtaminen ymmärrettynä johtamisprosesseina ja -käytäntöinä, joiden
vaikuttavuus (output) on nähtävissä suorituskyvyn parantumisena, tarjoaa konkreettisen
mahdollisuuden investoinnin tuoton laskemiseksi. Luonnollista on kuitenkin, että kaikkia,
esimerkiksi päivittäisjohtamiseen liittyviä keskustelujen, palaverien päätöksien jne.
vaikutuksia suorituskyvyn parantumiseen ei ole laskettavissa.
Arviointikriteeri 10. Avautuuko johtamismalli organisaation johdolle käyttökelpoisena,
käytännön johtamistyötä ohjavana mallina?
Vastaus: Ei vielä riittävästi.
Sekä P-CMM-malli että siitä laajennettu johtamismalli eivät sinänsä tuo mitään uusia
johtamisprosesseja eikä -käytäntöjä. Mallit jäsentävät jo tiedossa ja joissain
organisaatioissa käytössä olevat johtamisprosessit hierarkkiseksi kypsyysmalliksi. Lisäksi
johtamisprosessien taustalla olevat teoreettisen lähtökohdat on esitetty jo aikaisemmissa
tutkimuksissa, kuten tutkimuksen viitekehysluvussa 4 on esitetty. Tämän takia näytti siltä,
että malli avautui yllättävän nopeasti fokus-ryhmässä. Kokeneet liikkeenjohtajat
ymmärsivät nopeasti sen merkityksen.

7 Tutkimuksen arviointi
7.1 Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arviointi
7.1.1 Tutkimuksen validiteetin arviointi
Konstruktiivisen tutkimuksen pätevyys arvioidaan sekä tutkimuksen toteutuksen että
tutkimustuloksena saadun konstruktion, tässä tutkimuksessa johtamismallien
pätevyyksien perusteella. Seuraavassa arvioidaan tämän tutkimuksen pätevyyttä näistä
kahdesta näkökulmasta.

7.1.1.1 Tutkimuksen toteutuksen pätevyys
Konstruktiivisen tutkimuksen toteutuksen tulee muodostaa yhtenäinen ja tarkistettavissa
oleva kokonaisuus. Yhtenäisyys viittaa tutkimuksen näkökulman, rajauksen, ongelman,
kysymysten, menetelmän ja tekniikoiden, asetelman, viitekehysten ja käsitteiden
muodostamaan, toisiaan tukevaan ja keskenään yhteensopivaan kokonaisuuteen.
Tutkimuksen tarkistettavuus viittaa tutkimuksen etenemisen ja tutkimusvaiheiden
toistettavuuteen, päättelyjen ja johtopäätösten seurattavuuteen sekä tieteen tekemisen
objektiivisuuteen, kriittisyyteen ja autonomisuuteen. (Arbnor ja Bjerke 1997, Järvenpää
ja Kosonen 1999.)
Tämän tutkimuksen yhtenäisyys varmistettiin etenemällä johdonmukaisesti
tutkimuksen näkökulmasta tutkimusmenetelmien ja tekniikoiden valintaan.
Tutkimuksessa valittua näkökulmaa kuvattiin neljästä lähtökohdasta, joita olivat
perusoletus todellisuudesta, käsitys tieteestä, tieteen ihanne ja tutkimuksen etiikka.
Näkökulman määritteleminen auttoi tutkimuksen rajauksen, keskeisten käsitteiden,
tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten määrittelyssä. Käsitteet määriteltiin ja niiden
loogiset yhteydet ja päällekkäisyydet esitettiin tutkimuksen alussa, jotta voitiin varmistaa
tutkimuksessa käytettävien käsitteiden selkeys. Lisäksi varmistettiin tutkimusongelman,
tutkimuskysymysten, valittujen viitekehysten ja johtamismallien testausten keskinäinen ja
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loogisesti etenevä yhteensopivuus (kuva 4). Tutkimuksen viitekehyksistä johdettiin
strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteet (luku 4.4). Johtamismalleja
arvioitiin ja edelleen kehitettiin näiden ydinperiaatteiden muodostamassa kontekstissa
sekä testattiin yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Lisäksi laajennetun
johtamismallin testauksessa käytetyn fokus-ryhmän tavoite, keskustelukysymykset ja
ryhmän kokoonpano johdettiin tutkimusongelmasta, kuten taulukosta 6 on nähtävissä.
Niin varmistettiin, että tutkimus etenee systemaattisesti päättelyketjuja noudattaen ja
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden tutkimuksen validiteetin varmistamiseksi.
Tutkimusasetelma oli laaja: se koostui 19 organisaation edustajista, fokus-ryhmän
jäsenistä, tutkimusapulaisista ja yliopiston asiantuntijoista. Yhtenäisyyden vaatimus
liittyy koko tutkimusasetelmaan, ei vain tutkijan toimintaan. Yhtenäisyyden säilyttäminen
koko tutkimusasetelmassa osoittautui haasteelliseksi. Varsinkin käsitteiden
ymmärtäminen riittävän samansisältöisinä osoittautui haastavaksi. Yhteisymmärrystä
kyvykkyydestä, keskeisistä käsitteistä, johtamismallin sisältämistä prosesseista,
käytännöistä ja niiden tavoitteista luotiin avaamalla niitä kirjallisuuden, artikkeleiden ja
luentojen avulla. Lisäksi keskeisistä käsitteistä laadittiin kirjallinen dokumentti, joka oli
kaikkien tutkimukseen osallistuneiden käytössä koko arviointivaiheen ja
tutkimusprosessin ajan. Fokus-ryhmässä käsitteet kuvattiin ryhmäistunnon alussa. Näistä
toimenpiteistä huolimatta käsitteiden samansisältöinen sisäistäminen on ollut epätarkkaa,
mikä on vaikuttanut johtamismallien arvioinnin toimivuuteen. P-CMM:n
implementointiohjeistuksessa suositellaan itsearviointia, mutta se ei toimi tilanteessa,
jossa arviointiaihe – kyvykkyys – on vieras. Tutkimuksen pätevyys olisi parantunut, jos
tutkija itse olisi ollut jokaisessa arviointitilanteessa mukana avaamassa käsitteitä
samansuuntaisesti ja siten omalla toiminnallaan vaikuttanut yhtenäisyyden syntyyn ja
säilymiseen. Tällöin arviointi olisi ollut ohjatumpaa. Toisaalta tutkimuksen reliabiliteetin
vaatimus edellytti johtamismallien testausta mahdollisimman monessa ja erilaisessa
organisaatiossa. Näin ollen tutkimuksen validiteetin parantaminen olisi heikentänyt
tutkimuksen reliabiliteettia. Tämän tutkimuksen tutkimusasetelmalla haettiin
mahdollisimman optimaalista tilannetta validiteetin ja reliabiliteetin välisessä
ristipaineessa.
Käsitteiden epäselvyys ei ole noussut vain tutkimusasetelmasta, vaan myös
viitekehyksen, varsinkin kyvykkyys-viitekehyksen epäselvyydestä. Kyvykkyyttä
käsittelevässä tieteellisessä keskustelussa ei ole vielä vakiintuneita käsitteitä. Kyvykkyys
näyttää integroivan erilaisia, ennen toisista täysin erillään olevia tieteenaloja toisiinsa,
kuten esimerkiksi osaamisen johtaminen, laatujohtaminen, henkilöstöjohtaminen,
yritystalous, organisaation oppiminen ja prosessijohtaminen. Kunkin tieteenalan edustaja
liittyy tieteelliseen keskusteluun vielä oman tieteenalansa lähtökohdista ja käsitteistä
käsin. Keskustellaan siis kompleksisesta kokonaisuudesta, joka ei vielä ole kehittynyt
omaksi teoreettiseksi synteesikseen, jolla olisi vakiintuneet käsitteet ja lainalaisuudet
(Laszlo 1987). Käsitteiden epäselvyys ei ole voinut olla vaikuttamatta tutkimuksen
yhtenäisyyteen ja pätevyyteen. Myös tutkijan ymmärrys kyvykkyydestä syventyi
tutkimuksen aikana, mikä näkyy mm. siitä, että väitöskirjan kirjoittamisen aikana
käytetyt käsitemääritelmät poikkeavat P-CMM:n arviointikriteeristöön liitetyistä
käsitemääritelmistä. Tutkijalla ei ole muuta puolustusta kuin se, että koko
tutkimusprosessi on ollut merkittävä oppimisprosessi!
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Tutkimuksen tarkistettavuuden ja seurattavuuden varmistaminen validiteetin
varmistamiseksi on myös ollut haastavaa. Tämä on johtunut konstruktiivisesta
tutkimuksesta, joka koostuu kolmesta toisiinsa kietoutuneesta säikeestä: viitekehyksen
syventyminen
konstruktion
implementoinnin
tuloksena,
konstruktion
edelleenkehittäminen syventyneen viitekehyksen ja konstruktion implementoinnin
seurauksena sekä kokemukset konstruktion implementoinnista. Säikeiden muodostaman
iteratiivisen prosessin kuvaaminen siten, että sen päättelyketjut ja logiikka olisivat
tarkistettavissa, on vaikeaa. Konstruktiivinen tutkimus ei koostu perinteisestä
tutkimusrakenteesta eli kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksen kuvauksesta,
vaan siinä viitekehysosa on jo tutkimusta, joka on saanut aineksia ja sisältää
johtopäätöksiä myös konstruktion rakentamisen ja implementoinnin aikana saaduista
kokemuksista. Siitä huolimatta tässä väitöskirjassa erotetaan nämä säikeet toisistaan
erillisiksi luvuiksi, mikä on perusteluna sille, että tutkimuksen operationaalinen kulku luku (3) on sijoitettu heti tutkimuksen alkuun, ennen tutkimuksen viitekehys -lukua (4).
Operationaalinen kulku -luku kuvaa myös, miten viitekehyksiin syventyminen
toteutettiin.
Ongelmaksi
rakenne
muodostuu
nimenomaan
viitekehyksen
tarkistettavuuden vaatimuksen edessä. Lukija voi ihmetellä ennenaikaisia johtopäätöksiä
ja tulkita ne tutkimuksen validiteetin heikkouksiksi. Kaikki päättelyketjut, tulkintojen
paikkansapitävyydet ja objektiivisuudet eivät ole tarkistettavissa.

7.1.1.2 Johtamismallien pätevyys
Konstruktiolle itselleen olennaisia pätevyyden ehtoja on konstruktion toimivuus.
Konstruktio on pragmaattisesti validi, kun se on toimiva. Toimiva konstruktio on
relevantti, yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Tässä tutkimuksessa konstruktiona olevien
johtamismallien toimivuuden arviointikriteerit määriteltiin tarkemmin: relevanttius,
yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys eivät vielä olleet riittäviä. Toimivuuden
arviointikriteerit johdettiin sekä viitekehysten että organisaatioiden liiketoiminnan
tukemisen näkökulmista. Kriteerit testattiin fokus-ryhmässä.
Tässä tutkimuksessa johtamismalleilla haettiin ratkaisua käytännön ongelmaan, joka
tiedostettiin, mutta jota ei osattu vielä pukea sanoiksi. Johtamismallien toimivuuden
arviointikriteerit
jouduttiin
määrittelemään
iteratiivisesti
arviointikriteerien,
viitekehyksiin syventymisen, kriteerien uudelleenmäärittelyn ja testauksen välillä (kuva
47). Kuvassa 47 on vasemmalla kuvattu suoraviivainen konstruktion toimivuuden arvio
ja oikealla tämän tutkimuksen arviointikriteerien määrittämisen ja sen testauksen
etenemispolku. Nykyinen konstruktiivista tutkimusmenetelmää korostava kirjallisuus ei
huomioi tällaista asetelmaa riittävästi.
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Kuva 47. Konstruktion toimivuuden arviointi.

Arviointikriteerien perusteella laajennettu johtamismalli todettiin päteväksi. Miten
arvioida, että arviointikriteerien taustalla olevat ydinperiaatteet ja niiden avulla
rakennettu strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli mittaa juuri sitä, mitä on
tarkoituskin mitata: strategiakeskeistä kyvykkyyden johtamista? Miten lähellä malli on
totuutta? Niiniluoto (1987) korostaa totuuden suhteellisuutta ja inhimillisen tietämyksen
epätäydellisyyttä. Hän erottaa virheellisen ja osatotuutta lähenevän väittämän toisistaan
(kuva 48) ja sanoo, että oleellista on arvioida väittämän etäisyyttä totuudesta validiteetin
arvioimiseksi. Kuvassa väittämä h1 on täysin totta (totally true), h2 on osatotuus (partial
truth) ja h3 on virheellinen (false) väittämä. Niiniluodon (1987) mukaan väittämien
arvioinnissa on oleellista arvioida niiden totuudellisuutta (truthlikeness), totuudellisuuden
määrää (degree of truth) ja etäisyyttä totuudesta (nearness and distance).
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Kuva 48. Väittämän totuudellisuus (Niiniluoto 1987).

Niiniluodon (1987) esittämää ajatusta on hyödynnetty arvioitaessa tämän tutkimuksen
johtamismalleja (kuva 49) niin, että johtamismallien totuudellisuutta (truthlikeness),
etäisyyttä tai läheisyyttä totuudesta (totally true) on arvioitu sekä viitekehyksistä
johdetuin strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteiden että
johtamismallien käytännön toimivuuksien testausten kautta, kuten kuvassa 49 on esitetty.

Strategiakeskeisen
kyvykkyyden
johtamisen
ydinominaisuudet
Laajennettu
johtamismalli

?

Totuudellisuus
(Truthlikeness)

Johtamismalli

?
Johtamismallin
käytännön
toimivuus

Kuva 49. Johtamismallien pätevyyden varmistaminen.

Totuus
(Totally true)
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Miten etäällä johtamismallit ovat totuudesta (totally true)? Mittaavatko ne
todellisuudessa olemassa olevaa kyvykkyys-ilmiötä? Vastaukseksi ei riitä, että
johtamismalli on käytännössä toimiva, koska jo P-CMM:n testauksen tulokseksi saatiin,
että johtamismalli oli toimiva. P-CMM ei kuitenkaan ratkaissut ongelmaa, sillä se mittasi
eri ilmiötä eli ihmisten osaamisen kehittymistä kompetensseiksi, ei organisaation
kyvykkyyttä. Mittaamisen ongelma selvisi vasta, kun johtamismallia arvioitiin suhteessa
kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteisiin. On siis pääteltävissä, että P-CMMjohtamismalli on kohtalaisen etäällä (distance) strategiakeskeisen kyvykkyyden ilmiöstä
(totally truth).
P-CMM-johtamismallia laajennettiin (laajennettu johtamismalli) hyödyntäen
strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteita. Laajennettu johtamismalli
täyttää riittävän hyvin ydinperiaatteista johdetut arviointikriteerit. Voidaanko kuitenkaan
päätellä, että ydinperiaatteet lähenevät totuutta? Entäpä jos ydinperiaatteetkin perustuvat
todellisuudesta etäällä olevaan tieteellisen keskustelun retoriikkaan tai tutkijoiden
keskinäiseen tautologiaan? Niiniluoto (1987) esittää lainalaisuuden, jonka mukaan
tautologiat sisältävät minimaalisesti osatotuuksia, mutta lähestyvät maksimaalisesti
totuutta (tautologies have a minimal degree of partial truth but a maximal degree of
nearness to the truth). Jos ydinperiaatteet perustuvat riittävän kattavaan lähdeaineistoon
ja jos tutkija on loogisesti ja pätevästi päätellyt aineistosta nousevat ydinperiaatteet,
laajennettu johtamismalli on P-CMM-johtamismallia lähempänä (nearness) totuutta.
Onko se riittävän lähellä täyttääkseen konstruktiolle asetetut validiteetin vaatimukset, sen
tulee arvioimaan akateeminen tiedeyhteisö.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli on laajennus P-CMM:stä. Sitä ei
testattu enää organisaatioissa, koska P-CMM:n testauksen yhteydessä saatiin jo tuntuma
organisaatioiden kyvykkyyden johtamiskäytännöistä. Laajennettu johtamismalli testattiin
fokus-ryhmässä. Tekniikan valinnalla haluttiin varmistaa tutkimuksen validiteetti eli
johtamismallin toimivuus käytännön edustajien näkökulmasta. Koska johtamismallin
toimivuuden kriteerit olivat haastavat, fokus-ryhmän jäseniä valittaessa kiinnitettiin
erityistä huomiota ryhmän jäsenten korkeatasoisuuteen: ryhmään kutsuttiin jäseniä, joilla
on pitkäaikaista kokemusta ja näyttöä kansainvälisestä, toimialallaan kilpailukykyisestä
liiketoiminnan johtamisesta ja yrittämisestä. Kokoonpanoa suunniteltaessa kiinnitettiin
myös huomiota siihen, että ryhmässä on hyvien ja arvostettujen julkisten organisaatioiden
näkökulma edustettuna. Julkisen organisaation edustajat valittiin kansallisesti hyvinä ja
arvotettuina pidetyistä organisaatioista. Fokus-ryhmän kokoonpanoa suunniteltaessa ei
tavoitteena niinkään ollut saada mahdollisimman laaja otos erilaisista organisaatioista,
vaan koota yhteen mahdollisimman korkeatasoinen, asiantunteva ja kriittisiä näkökulmia
edustava ryhmä. Johtamismallin testaus vaativan ja korkeatasoisen ryhmän kanssa
kehittää mallia ja varmistaa vaativien liikkeenjohtajien toimivuuskriteerien täyttymisen.
Sekä P-CMM-johtamismallin että laajennetun johtamismallin toimivuuksien
testaukset käytännön toimijoiden kanssa on kuitenkin kyseenalaistettava. Jos he eivät
tiedä, mitä kyvykkyys käsitteenä ja käytännössä tarkoittaa, on vaikea saada luotettavaa
tietoa johtamismallin toimivuudesta nimenomaan kyvykkyyden mittaamiseksi. Näinhän
tässä tutkimuksessa kävi: käytännön toimijat kokivat johtamismallit toimivina, mutta
kyvykkyyden johtamisen mittaamisen kannalta johtamismallin arvo jäi epäselväksi, vain
tutkijan vakuuttelun varaan. Johtamismallien validiteetista saatiin hyvin vähän palautetta.
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Johtamismallien pätevyyksiä vahvistavat kuitenkin havainnot organisaatioiden
edustajien reaktioista heidän saadessaan kyvykkyyden arviointitulokset ja
kehittämissuunnitelmat. Erittäin mielenkiintoista oli, että edustajien reaktiot vastasivat
arviointitulosten mukaisia kyvykkyyden kypsyystasoja, kuten luvussa 5.2.1 on esitetty.
Mistä tämä johtuu? Johtuvatko hyvät arviointitulokset siitä, että organisaatiossa on
erittäin pätevä johtajisto, joka jatkuvasti hakee kehittämiskohtia ja -ajatuksia? Vai ovatko
hyvät johtamiskäytännöt kehittäneet siellä toimivien johtajien pätevyyttä ja ymmärrystä
johtamisen viitekehyksistä ja käsitteistä? Vai ilmentävätkö reaktiot ja arviointitulos samaa
todellisuuden ilmiötä, organisaation kyvykkyyden kypsyystasoa? Kyvykkyyden arviointi
erotteli hyvin ja huonosti johdetut organisaatiot toisistaan ja johtamismallin avulla saadut
arviointitulokset varmentuivat organisaatioiden edustajien reaktioilla. On siis
pääteltävissä, että johtamismallit mittaavat hyvin läheltä ilmiötä, jota voidaan kutsua
strategiakeskeiseksi kyvykkyyden johtamiseksi.
Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin pragmaattinen toimivuus ja arvo
ilmenevät viime kädessä kuitenkin siinä, että sen implementointi faktisesti vahvistaa
organisaation kyvykkyyttä ja arvoa. Sen varmistaminen ja johtamismallin edelleen
kehittäminen edellyttävät laajennetun johtamismallin tuotteistamista, lanseeraamista
markkinoille sekä implementointia lukuisissa organisaatioissa.

7.1.2 Tutkimuksen reliabiliteetin arviointi
Konstruktiivisen tutkimuksen reliabiliteetti kuvaa käytetyn menetelmän kykyä tuottaa eisattumanvaraisia tuloksia. Konstruktion ollessa toimiva yhdessä organisaatiossa oletetaan
sen toimivan muissakin organisaatiossa (Lukka 2003.). Tämä ei ollut tilanne tässä
tutkimuksessa: johtamismallit toimivat, kuten niiden oletettiin toimivan: kypsissä
organisaatioissa arvioijilla oli kokemuksia hyvistä ja vaikuttavista johtamiskäytännöistä
ja he kuvasivat innokkaasti käytäntöjään ja odottivat hanakasti arviointituloksia ja
kehittämisehdotuksia. He pitivät johtamismalleja toimivina ja antoisina ja oivalsivat heti,
miten kehittämisehdotukset muunnetaan käytännön johtamistyöksi. Organisaatioissa,
joiden johtamiskäytännöt olivat kypsymättömiä, arviointia pidettiin työläänä, joskus jopa
ajan tuhlauksena. Arviointituloksia kerrottaessa organisaatioiden edustajat kritisoivat
etupäässä arviointikriteeristöä, eivätkä hakeneet niistä ideoita toimintansa kehittämiseksi.
He eivät liioin osanneet implementoida kehittämisehdotuksia itsenäisesti käytännöiksi.
Summa summarum: koska konstruktio mittasi juuri sitä mitä sen haluttiin mittaavan eli
organisaation kypsyyttä, se vie paradoksaalisesti pohjaa konstruktion luotettavuudelta eli
kyvyltä toimia kaikissa organisaatioissa.
Konstruktion soveltamisalan testaus varmistettiin jo tutkimusasetelmassa valittaessa
mukaan mahdollisimman erilaisia julkisia organisaatioita ja yksityisiä yrityksiä eri
toimialoilta. Organisaatiot edustivat palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioita sekä tavaran
toimittajia. P-CMM -mallia testattiin myös hautomovaiheessa olevien yritysten kanssa.
Johtamismallien soveltamisalat ovat laajoja, sillä toimivat käytännöt ovat tarpeellisia
riippumatta toimialasta tai organisaatiotyypistä. Kaikissa organisaatioissa kyvykkyyden
kehittyminen edellyttää tavoitteiden asettamista, kommunikointia, suorituksen jatkuvaa
parantamista jne. Pienissä organisaatioissa asiat voidaan hoitaa vähän kevyemmin, isoissa
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organisaatioissa
yhteisten
käytäntöjen
soveltaminen
edellyttää
yhteisten
toimintapolitiikkojen ja -periaatteiden kirjaamista.
Tutkimuksen yleistäminen perustuu viime kädessä johtamismallien käytön
leviämiseen: toimiva johtamismalli yleistyy ja leviää markkinoilla. Organisaatioista, jotka
olivat mukana itsearvioinnissa, 7 (37 %) alkoi soveltaa johtamismallin käytäntöjä
organisaatioonsa, myös yhteistyössä tutkijan kanssa. Yhdelle organisaatioista räätälöitiin
tason 2 mukaisten ihmisten johtamiskäytäntöjen verkkopohjainen käsikirja, joka sisältää
kyvykkyyden johtamiskäytäntöjen kuvaukset, politiikat, menetelmät, menettelyohjeet,
työkalut ja esimerkkejä työkalujen käytöstä. Toisen organisaation kanssa kuvattiin
organisaation suorituksen johtamisprosessi, joka sisältää johtamisvastuiden ja suorituksen
parantamista kuvaavien mittareiden määrittämiset sekä linkit käytettävissä oleviin
johtamistyökaluihin. Kolmannen kanssa luotiin olemassa olevista suorituskykymittareista
kyvykkyyden mittaristo ja neljännen kanssa yhdistettiin kahden organisaation
johtamisprosessit ja parhaimmat käytännöt organisaatioiden yhdistymistilanteessa.
Viidennen organisaation kanssa järjestettiin kaikkien esimiesten valmennus tietoisuuden
lisäämiseksi käytäntöjen merkityksistä organisaation liiketoiminnalle ja strategiselle
valmiudelle.
Kuudennelle
organisaatiolle
laadittiin
tason
2
sisältävien
johtamiskäytäntöjen implementoinniksi henkilöstöstrategia. Seitsemäs organisaatio lähti
soveltamaan suorituksen johtamiskäytäntöjä.
Yhteenvetona tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin varmistamisesta:
1. Tutkimus toteutettiin tutkimuksen näkökulman, tutkimusmenetelmien ja tekniikoiden, tutkimusongelman, tutkimuskysymysten, viitekehyksen loogisesti
etenevää
päättelyketjua
noudattaen.
Tutkimusongelmasta
johdettiin
tutkimuskysymykset ja tutkimuskysymyksistä viitekehykset.
2. Tutkimuksen menetelmä ja tekniikat johdettiin tutkimuksen näkökulmasta ja
tavoitteesta. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda P-CMM -konstruktion pohjalta
laajennettu johtamismalli, jolloin konstruktiivinen tutkimusmenetelmä oli looginen
valinta.
3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet esitettiin heti tutkimuksen alussa.
4. Johtamismallien toimivuuden arviointikriteerit johdettiin sekä viitekehysten että
organisaatioiden liiketoiminnan tukemisen näkökulmista. Kriteerit testattiin fokusryhmässä.
5. Johtamismallit arvioitiin arviointikriteerien kontekstissa.
6. Laajennettu johtamismalli rakennettiin viitekehysten ydinperiaatteita, P-CMM:a ja
sen testauksen tuloksia hyödyntäen.
7. Tutkimustulosten tulkintojen paikkansapitävyys osoitettiin käytännön toimijoiden
suorilla lainauksilla. Lisäksi tulkinnoissa pyrittiin säilyttämään analyyttinen asenne
johtamismallien kriittisiä argumentteja analysoitaessa ja raportoitaessa.
8. Johtamismallien soveltamisalan testaus varmistettiin jo tutkimusasetelmaa luotaessa;
mukaan valittiin organisaatioita mahdollisimman erilaisilta soveltamisaloilta. Lisäksi
P-CMM:n soveltamisala testattiin aivan pienten hautomoyritysten näkökulmasta.
Johtopäätöksenä voidaan arvioida, että tutkimus täyttää konstruktiiviselle tutkimukselle
asetetut validiteetin ja reliabiliteetin vaatimukset. Tutkimuksen validiteettia ja
reliabiliteettia ja koko tutkimuksen totuudellisuutta koetellaan kuitenkin vasta tieteellisen

153
yhteisön käymissä keskusteluissa. Niissä arvioidaan aineistoon pohjautuvien tutkijan
havaintojen, tulkintojen ja päättelyketjujen pätevyyttä.

7.2 Tutkimuksen kontribuution arviointi
Tutkimus tukeutuu ensinnäkin Kaplanin ja Nortonin (2004) väitteeseen, että aineeton
pääoma saa arvonsa vasta sitten, kun se on yhdensuuntainen strategian kanssa ja
integroitunut sisäisiin prosesseihin ja muihin pääomatekijöihin. Toiseksi tämä tutkimus
perustuu oletukseen kyvykkyydestä sekä aineettomien että aineellisten pääomien
integraationa; ne ovat kietoutuneet organisaation sisäisiin prosesseihin ja infrastruktuuriin
(Amit ja Schoemaker 1993, Day 1994, Eisenhardt ja Martin 2000, Ethiraj ym. 2005,
Galunic ja Rodan 1998, Grant 1991, 1996a, Korhonen ja Niemelä 2005, Lengnick-Hall ja
Lengnick-Hall 2005, Mahony ja Pandian 1992, Makadok 2001, Markides ja Williamson
1994, Simons 2000, Teece ym. 1997, Ulrich ja Smallwood 2003b, Winter 2000).
Kolmanneksi tutkimus nojaa väitteeseen, että kyvykkyydet sinänsä eivät takaa kestävää
kilpailukykyä, vaan toimialojen dynaamisesti muuttuessa kyvykkyyden johtaminen vasta
mahdollistaa pitkäjänteisen kilpailuedun (Adner ja Helfat 2003, Amit ja Schoemaker
1993, Collins 1994, Eisenhardt ja Martin 2000, Grant 1996b, Hoopes ym. 2003, Kogut ja
Zander 1992, Makadok 2001, Spender 1989, Spender ja Grant 1996, Teece ym. 1997,
Winter 2000, Zander ja Kogut 1995, Zollo ja Winter 2002, Zott 2003).
Tutkimuksessa tunnistettiin 22 strategiakeskeisen organisaation kyvykkyyden
johtamisprosessia lähtökohtana olevan P-CMM:n avulla. P-CMM:n johtamisprosesseja
laajennettiin strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ydinperiaatteiden konteksteissa.
Laajennettu johtamismalli eroaa P-CMM-mallista kolmella keskeisellä tavalla: 1) Se
liittää strategisen ja operatiivisen oppimis- ja johtamisprosessit toisiinsa, 2) se korostaa
kyvykkyyttä sekä aineettomien että aineellisten pääomatekijöiden integraationa ja 3) se
huomioi toimialan kyvykkyyksien kehitysdynamiikan. Laajennetun johtamismallin
teoreettinen kontribuutio perustuu näihin teoreettisiin lähtökohtiin.
Tutkimuksessa kyvykkyys asemoitiin Kaplanin ja Nortonin (2001, 2004)
strategiakeskeisen organisaation johtamisen viitekehyksen kontekstiin. Kyvykkyys antoi
täten käsitteen Kaplanin ja Nortonin sisäisten prosessien ja pääomien muodostamalle
”integraatiokimpulle”. Sen käsitteellistäminen kyvykkyydeksi on tärkeää monestakin
syystä. Ensinnäkin käsitteellistäminen tukee integraation merkityksen esiin nostamista,
ymmärtämistä ja tutkimista. Toiseksi käsitteellistäminen nimeää integraation omaksi
entiteetikseen; integraatio on jotain toista kuin sen osatekijöiden summa. Ja tässähän on
juuri kyvykkyyden ydin: integraatio on hyvin johdettuna vaikuttavampaa ja tuottavampaa
ja sen luoma arvo on suurempi kuin erillisten pääomatekijöiden. Kolmanneksi
integraatiota ei voi johtaa sen osatekijöiden, kuten ihmisten, prosessien tai laadun
johtamiskäytännöin,
vaan
se
edellyttää
uudenlaisia
johtamiskäytäntöjä.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli on Kaplanin ja Nortonin (2001, 2004)
”integraatiokimpun” johtamisen operationaalinen malli.
Kyvykkyyden asemointi Kaplanin ja Nortonin strategiakeskeisen organisaation
johtamisen viitekehykseen luo kontekstin strategiakeskeiselle kyvykkyyden johtamiselle,
mikä sinänsä ei tuo uutta kontribuutiota tieteelliseen kyvykkyys-keskusteluun.
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Kyvykkyyttä strategisessa kontekstissa ovat kuvanneet jo useat tutkijat (Amit ja
Schoemaker 1993, Chakravarthy 1997, Day 1994, Grant 1996b). He pitävät kyvykkyyttä
merkittävänä tekijänä strategian toimeenpanon, tuottavuuden, tulosten ja kilpailukyvyn
vahvistamiseksi (Adner ja Helfat 2003, Amit ja Schoemaker 1993, Eisenhardt & Brown
1999, Hoopes ym. 2003). Lisäksi he liittävät kyvykkyyden johtamisen ja toimialan
dynamiikan toisiinsa. Kuitenkin johtamismallin asemointi Kaplanin ja Nortonin
strategisen ja operatiivisen johtamisen ja oppimisen kehiin (circles) mahdollistaa
johtamismallin hyödyntämisen organisaation arvon ja strategisen valmiuden
mittaamisessa, mikä jo sinänsä on uusi avaus kyvykkyydestä käytävään keskusteluun.
Mutta mitkä voisivat olla oleellisimmat kontribuutiot, jotka strategiakeskeinen
kyvykkyyden johtamismalli tuo tieteelliseen keskusteluun? Ensinnäkin johtamismalli
operationalisoi kyvykkyyden johtamisen: se muuntaa kyvykkyyden johtamisen
mitattavissa oleviksi, näkyviksi johtamisprosesseiksi ja käytännöiksi. Toiseksi
johtamismalli tarjoaa käytännöt toimialan kehitysvauhdin ja peruskyvykkyyksien sekä
strategisten kyvykkyyksien analysoimiseksi ja määrittämiseksi. Kolmanneksi, edelliseen
liittyen, johtamismalli tarjoaa käytännöt kyvykkyyden liittämiseksi strategiseen
johtamiseen: strategiset kyvykkyydet ja strategisten kyvykkyyksien johtaminen
muodostavat strategisen ja operatiivisen johtamisen yhdistävän linkin tarjoten siten,
neljänneksi, strategian toimeenpanon prosessit ja käytännöt. Viidenneksi strategian
toimeenpanon ymmärtäminen prosesseina ja käytäntöinä, antaa mahdollisuuden mitata
organisaation strategista valmiutta eli sitä, ovatko organisaation johtamiskäytännöt
riittävät strategian toteuttamiseksi. Kuudenneksi, johtamismalli tarjoaa käytännöt ja
mittarin tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi. Strategiakeskeinen
kyvykkyyden johtamismalli yhdistää ja operationalisoi sekä strategiakeskeisen
organisaation johtamisen että kyvykkyyden johtamisen ja liittää ne mitattavissa olevalla
tavalla toisiinsa organisaation strategisen valmiuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien ennakoimiseksi.
Operationaalistamisen arvo tulee esiin, kun johtamismallia verrataan erilaisiin
erinomaiseen
suoritukseen
tähtääviin
laatukriteeristöihin.
Euroopan
laatupalkintokriteeristö (EFQM) (Laatukeskus 2006) on kilpailukyvyn ja erinomaisen
suorituskyvyn kehittämismalli, jonka taustalla ovat erinomaisuudelle ominaiset
johtamisen periaatteet eli tuloshakuisuus, asiakassuuntautuneisuus, johtajuus ja toiminnan
päämäärätietoisuus, prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen, henkilöstön
kehittäminen ja osallistuminen, jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus,
kumppanuuksien kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vastuu. Malcolm Baldrigen (2006)
erinomaisen suorituksen periaatteita ovat visionäärinen johtajuus, erinomaisuus
asiakaskeskeisessä toiminnassa, organisaation ja yksilöiden oppiminen, henkilöstön ja
yhteistyökumppaneiden arvostaminen, ketteryys, tulevaisuusfokus, innovaatioiden
johtaminen, yhteiskunnallinen vastuu, tuloksen tekeminen ja arvon lisääminen sekä
systeeminen lähestyminen. Johtamisen osa-alueita ovat johtajuus, strateginen suunnittelu,
asiakas- ja markkinakeskeisyys, mittaaminen, analysointi ja osaamisen johtaminen,
ihmiskeskeisyys, prosessien johtaminen sekä tulokset. Sekä P-CMM (Curtis ym. 2002,
2003a) että laajennettu johtamismalli operationalisoivat näitä erinomaisen suorituksen
periaatteita ja johtamisen osa-alueita. Curtis ym. esittävät asian oheisen kuvion avulla
(kuva 50) istuttaen P-CMM:n Malcolm Baldrigen vuoden 1999 kriteeristöön.
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Kuva 50. Johtamismallin suhde MBNQA-laatukriteeristöön (Curtis ym. 2002).

Oheista kuvaa (kuva 50) hyödyntäen voidaan kuvata laajennetun johtamismallin
kontribuutio suhteessa P-CMM:iin. P-CMM määrittelee kyvykkyyden vain aineettoman
pääoman eli ihmisten tietojen, taitojen ja prosessikykyjen integraationa. Sen
kosketuspintana
ovat
strateginen
johtaminen,
prosessien
johtaminen
ja
henkilöstömuuttujien mittaaminen. P-CMM:n implementoinnin tuloksena voidaan todeta
henkilöstön toiminnan yhdensuuntaistuneen strategian kanssa, henkilöstön vaihtuvuuden
vähentyneen ja tyytyväisyyden lisääntyneen. Lisäksi voidaan osoittaa, että työnantajan
maine hyvänä työnantajana on vahvistunut. P-CMM:n pitäytyessä vain aineettomien
pääomien integraatioon malli jää organisaation strategisen valmiuden ja arvon
näkökulmista liian kapeaksi. Henkilöstön vaihtuvuudesta ja tyytyväisyydestä ei voida
riittävän kattavasti johtaa syy-seuraussuhteita organisaation strategiseen valmiuteen,
tuottavuuden kasvuun ja organisaation arvon nousuun. P-CMM kohdistuu henkilöstön
strategisen valmiuden johtamiseen, jolloin korkeintaan inhimillisen pääoman (Human
Capital) arvo voi parantua.
Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin teoreettisen kontribuution
osoittamiseksi edellä esitettyä kuvaa on hyödynnetty positioimalla Curtisin ym. tavoin
laajennettu johtamismalli samaan kuvaan (kuva 51), vaikka kuvassa hyödynnetään jo
vanhentuneita MBNQA-kriteereitä. Laajennettu johtamismalli perustuu kyvykkyyteen
sekä aineellisten että aineettomien pääomatekijöiden integraatioina, jotka ovat
kietoutuneet prosesseihin ja organisaation infrastruktuuriin. Malli kattaa siis täysin
prosessien johtamisen, minkä lisäksi se liittyy strategiakeskeiseen johtamiseen.
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Nimenomaan nämä valinnat mahdollistavat kyvykkyyden liittämisen Kaplanin ja
Nortonin (2004) organisaation strategisen valmiuden mittaamiseen.
Laajennetun johtamismallin implementoinnin tuloksena henkilöstön strateginen
valmius paranee, henkilöstön tila (motivaatio, sitoutuneisuus) vahvistuu, henkilöstön
strategisen
tietoisuuden
aste
syvenee,
strategiakeskeinen
kyvykkyyden
johtamisjärjestelmän kypsyysaste paranee, johtamiskäytäntöjen jalkauttamisaste paranee
ja organisaation kyvykkyyden parantuessa tuottavuuskehitys nopeutuu suhteessa
toimialan tuottavuuskehitykseen. Ne vahvistavat strategiakeskeisen organisaation ja
toimintakulttuurin rakentumista ja mahdollistavat kypsyystasoilla 4 ja 5 strategisten
tavoitteiden toteutumisen ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien ennakoinnin.

• Strategiset kyvykkyydet
• Strategiakeskeinen
organisaatio
• Strategisten tavoitteiden
toteutumisen ennakointi
• Potentiaalisten liiketoimintamahdollisuuksien
ennakointi
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johtamiskäytäntöjen
jalkauttaminen

ORGANISAATION
STRATEGINEN VALMIUS:
• Henkilöstön strateginen
valmius
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• Strategisen tietoisuuden aste
• Strategiakeskeisen johtamisjärjestelmän kypsyysaste
• Johtamiskäytäntöjen
jalkauttamisaste
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Ylin johto
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Strategiasuunnitelma
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• mittarit ja organisaation suorituskyvyn mittaaminen
• Informaation johtaminen

Prosessien
johtaminen

Liiketoiminnan tulokset:
• Asiakkaat
• Talous ja markkinointi
• Henkilöstö
• Organisaation tehokkuus

MBNQA-kriteeristö 1999

Kuva 51. Laajennetun johtamismallin suhde MBNQA-laatukriteeristöön.

Strategiakeskeinen johtamismalli operationalisoi Kaplanin ja Nortonin (2004)
organisaation strategisen valmiuden mittaamisen ja johtamisen. Heidän esittämänsä
strategisen valmiuden raportin ulottuvuudet – johtajuus, kulttuuri, yhdensuuntaisuus tai
tiimiytyminen – ovat liian abstrakteja mitattaviksi. Laajennetun johtamismallin avulla ne
voidaan konkretisoida. Johtamismallin johtamisprosessien kattavuuden ja esimiesten
johtamiskäytäntöjen soveltamisasteen mittaamisen avulla voidaan mitata organisaation
kyvykkyyden johtamisen kypsyysaste. Se kuvaa sitä, soveltavatko kaikki organisaation
esimiehet
yhteisiä,
strategiansuuntaisia
johtamiskäytäntöjä
(johtajuutta
ja
yhdensuuntaisuutta), rakennetaanko organisaation toimintakulttuuria yhteisten,
ammattimaista työotetta korostavien käytäntöjen avulla (kulttuuri) ja integroidaanko
osaaminen organisaation kyvykkyydeksi ja rakentavatko yhteiset käytännöt yhtä,
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yhtenäistä organisaatiota (tiimiytyminen). Näiden tekijöiden johtaminen parantaa
organisaation strategista valmiutta, mikä näkyy organisaatiopääoman arvon nousuna.
Laajennetun johtamismallin taustalla olevat teoreettiset valinnat tarjoavat lisäksi
konkreettisen toiminta-alustan johtamiselle. Kyvykkyyden johtamista voidaan lähestyä
organisaation infrastruktuurin, teknologian kehittämisen, prosessien ja suorituskyvyn
johtamisen kautta. Konkreettisia ja näkyviä tekijöitä voidaan mitata ja johtaa (Fitz-enz ja
Phillips 1998, Rummler ja Brache 1995). Johtamismalli lähestyy niitä organisaation
johtamisen ja oppimisen viitekehyksiä, jotka painottavat organisaation rakenteellisten
tekijöiden merkityksiä johtamisessa ja oppimisessa (Pasmore ja Sherwood 1978, Pedler
ym. 1991, Sarala ja Sarala 1996, Senge 1994, Trist 1978, 1980, Valmra ym. 2006). Useat
organisaation kehittämisen ja oppimisen viitekehyksistä painottavat visionäärisen
johtajuuden, osaamisen kehittämisen, tyytyväisyyden, vuorovaikutuksellisten tekijöiden,
sisäisten mallien, motivaation jne. merkityksiä organisaation oppimisessa. Nämä ns.
pehmeät, aineettomat tekijät ovat tärkeitä, mutta eivät riittäviä strategisten muutosten
aikaansaamiseksi. Mikäli organisaation infrastruktuuri, prosessit, järjestelmät ja systeemit
eivät ole strategian ja strategisten kyvykkyyksien suuntaisia, strategiset tavoitteet eivät
toteudu. (Fitz-enz ja Phillips 1998, Pasmore ja Sherwood 1978, Powell 1992.)
Laajennetussa johtamismallissa on tunnistettu P-CMM:n tavoin kuusi keskeistä
ihmisten
johtamisprosessia:
resursointi,
kommunikointi
ja
koordinointi,
toimintaedellytysten parantaminen, suorituksen johtaminen, osaamisen johtaminen ja
palkitseminen. O’Reilly ja Pfeffer (2000) ovat myös tunnistaneet kuusi prosessia
tutkiessaan korkean suorituskyvyn organisaatioita: yhdenmukaisuus, kulttuuri ja strategia,
organisaation arvojen ja toimintatapojen suuntaisesti toimivien ihmisten rekrytointi,
henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen investointi, informaation jakaminen,
tiimipohjaisen järjestelmän rakentaminen sekä palkitsemisen ja kannustimien integrointi
haluttuun toimintatapaan ja tulosten saavuttamiseen. (Ks. myös Pfeffer 1998.)
Suominen ja Tuominen (2003) ovat kehittäneet henkilöstöjohtamisen
laatupalkintomallin, joka perustuu Euroopan laatupalkintokriteeristöön (EFQM). Sen
mukaan henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda työyhteisön onnistumisen
mahdollisuudet varmistamalla, että työyhteisöllä on sopiva henkilöstömäärä ja -rakenne
ja että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Ihmisten johtamista pidetään strategisen
johdon ja operatiivisten linjaesimiesten tehtävinä, joita henkilöstöasiantuntijat tukevat
kehittämällä henkilöstöprosesseja. Mallin mukaiset henkilöstöjohtamisen prosessit ovat
henkilöstövoimavarojen suunnittelu, henkilöstön tietämyksen ja osaamisen kehittäminen,
henkilöstön osallistumisen ja valtuuttamisen edistäminen, organisaatiossa käydyn
vuoropuhelun (kommunikaation) edistäminen, henkilöstön palkitseminen ja
huomioiminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöjohtamisen
onnistumista mitataan henkilöstökyselyin ja henkilöstömittarein. (Suominen ja Tuominen
2003.)
P-CMM:n, O’Reillyn ja Pfefferin sekä Suomisen ja Tuomisen malleista (ks. myös
Fitz-enz ja Davison 2002, Pfau ja Kay 2002, Tannenbaum ja Dupuree-Bruno 1994)
puuttuu suorituksen johtaminen. Se ilmentää näiden mallien taustalla olevaa perusoletusta
ihmisten johtamisesta. Ihmisten johtaminen erotetaan suorituksen, prosessien ja
infrastruktuurin johtamisesta. Laajennetussa johtamismallissa ei pysähdytä ihmisten
johtamiseen sinänsä. Ihmisten johtamista ei pidetä organisaation erillisenä johtamisen
osa-alueena, vaikka tunnustetaankin, että korkeatasoinen ihmisten johtaminen on
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organisaation arvon vahvistumisen ja kyvykkyyden kehittymisen perustana. Koska
laajennettu johtamismalli on istutettu strategiakeskeisen organisaation ja kyvykkyyden
johtamisen kenttään, sen ihmisten johtamiseen liittyvillä käytännöillä rakennetaan
organisaation kyvykkyyden ja strategisen valmiuden kivijalkaa. Tämä tuo ihmisten
johtamiskäytännöt aivan eri valoon: ihmisten johtamisen kautta integroidaan ja johdetaan
kyvykkyyksiä ja siten parannetaan organisaation suorituskykyä. Mallissa olevien
johtamisprosessien avulla varmistetaan strategiassa ilmaistujen arvolupausten
lunastaminen ja strategisten kyvykkyyksien rakentaminen. Lisäksi käytännöt valmistavat
organisaatiota parantamaan suoritustaan vaikuttavammin, jotta se oppii kehittämään
kyvykkyyksiään samalla toimialalla olevia kilpailijoita nopeammin.
Ulrich ja Smallwood (Ulrich 1996, 1997, Ulrich ja Brockbank 2005, Ulrich ja
Smallwood 2003a ja 2003b) ovat pitkään toimineet henkilöstöjohtamisen parissa. Viime
aikoina (2003b) he ovat integroineet ihmisten johtamisen kyvykkyyden johtamiseen. He
esittävät aineettoman pääoman arkkitehtuurimallin, jossa on neljä toistensa varaan
rakentuvaa kypsyystasoa (kuva 52). Malli sisältää myös lukuisia organisaation arvoa
lisääviä käytäntöjä. Laajennettua johtamismallia rakennettaessa on tätä Ulrichin ja
Smallwoodin mallia hyödynnetty paljon, kuten lähdeviitteistä on ollut nähtävissä.
Erityisen kiinnostavia ovat olleet mm. arvolupausten lunastamisen ja kasvustrategian
periaatteet. Ulrich ja Smallwood perustavat mallin kuitenkin vain aineettomien
pääomatekijöiden johtamiseen, kuten mallin nimikin kertoo. Mallin taso 4,
kyvykkyyksien rakentaminen, vastaa strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin
ihmisten johtamisen kypsyystasoa 2. Molempien mallien mukaisesti johdetaan
henkilöstön strategista tietoisuutta (jaettu mielikuva), osaamista (lahjakkuutta,
oppimista), nopeutta, kommunikaatiota ja koordinaatiota (yhteistoimintaa). Lisäksi
molemmat mallit korostavat johtamiskäytäntöjen merkitystä organisaation arvoa lisäävinä
tekijöinä (”johtamisen brändi”). Erona on kuitenkin se, että aineettomien pääomien
arkkitehtuurin malli pitää ihmisten johtamista kyvykkyyksien rakentamista päämääränä,
kun strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli vasta kyvykkyyksien rakentamisen
lähtökohtana ja keinona.
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4. Kyvykkyyksien rakentaminen
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1. Johdonmukainen, ennakolta odotettujen tulosten aikaansaaminen
Hyvä maine arvolupausten lunastamisesta

Kuva 52. Aineettoman pääoman arkkitehtuuri (Ulrich ja Smallwood 2003b).

Tuottavuuden parantamiseen ei näytä olevan oikotietä. Organisaatiot eivät kykene
hyödyntämään hyviäkään valmiuksiaan ja olemassa olevia resurssejaan täysimääräisesti.
(Powell ja Dent-Micallef 1997, Rehn 2004, Sosik ym. 2005, Teece ym. 1997, Tippins ja
Sohi 2003, Zander ja Kogut 1995.) Powellin ja Dent-Micallefin tutkimuksen (1997)
mukaan tieto- ja viestintäteknologia lisää organisaation suorituskykyä, jos
samanaikaisesti investoidaan organisaation ja prosessien kehittämiseen sekä ihmisten
johtamiseen. Keen (1993) osoittaa, että vasta tieto- ja viestintäteknologian, ihmisten ja
strategisen johtamisen integrointi uudella tavalla lisää merkittävästi organisaation
tuottavuutta. Davenport (1994) korostaa, että tiedon tulkinta ja uudella tavalla integrointi
lisäävät tuottavuutta ja organisaation arvoa. Henderson ja Clark (1990), Nelson (1991)
sekä Tippins ja Sohi (2003) tuovat esille, että tietojärjestelmäinvestoinnit edellyttävät
uusien toimintatapojen kehittämistä ja niiden tuottavuutta lisäävä merkitys perustuu
ennen kaikkea organisaatioiden toiminnallisen infrastruktuurin kehittämiseen,
korkeatasoisiin johtamisprosesseihin ja organisaation oppimiseen. Pfefferin (1998)
tutkimuksen mukaan johtamiskäytännöt voivat parantaa tuottavuutta jopa 40 %. Myös
Burke ja Cooper (2005), Hamel (2000), Saint-Onge (2000) ja Ulrich ja Smallwood
(2003b) korostavat, että johtamiskäytännöt lisäävät tuottavuutta ja johtavat organisaation
kyvykkyyteen, jota kilpailijoiden on vaikea jäljitellä. Tippins ja Sohi (2003) osoittavat,
että organisaation kyvykkyyden kehittyminen ja oppiminen mahdollistavat sen, että tietoja viestintäteknologia lisää merkittävästi tuottavuutta. Strategiakeskeisen kyvykkyyden
johtamismallin näkökulmasta tutkimustulokset ovat ymmärrettäviä. Tuottavuuden
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parantamiseen ei voida lähteä vain teknologian näkökulmasta. Tieto- ja
viestintäteknologia lisää tuottavuutta, kun samanaikaisesti huolehditaan, että organisaatio
on siihen kypsä. Se edellyttää kaikkien eri pääomatekijöiden, prosessien ja
infrastruktuurin samanaikaista johtamista ja uudenlaisia johtamiskäytäntöjä. Tätä
laajennettu johtamismalli on hakemassa.

7.3 Tutkimuksen käytännön merkityksen arviointi
Tutkimus osoitti, että useilta organisaatioiden johtajilta puuttuu viitekehys ja
toimintamalli organisaation kyvykkyyden johtamiseen. Organisaatioiden johtajat
asettavat kyllä haastavia strategisia tavoitteita, mutta eivät riittävästi johda organisaation
kyvykkyyttä niiden saavuttamiseksi. Organisaation kyvykkyyden tulee kehittyä
organisaation strategisten tavoitteiden tasolle, jotta strategiset tavoitteet toteutuvat.
Kyvykkyyden johtamisen hallitseminen on yksi onnistuneen strategian toimeenpanon
ennusmerkkejä ja siksi myös organisaation arvoa vahvistava tekijä. Toteutumattoman
strategian ratkaisuna ei välttämättä ole uuden strategian määrittäminen, vaan
organisaation kyvykkyyden ja strategisten tavoitteiden välisen kuilun arviointi ja
strategisten kyvykkyyksien kehittäminen. Käytännössä se merkitsee sitä, että
organisaatioiden tulee implementoida kyvykkyyden johtamiskäytäntöjä ja johtaa
kyvykkyyden johtamisjärjestelmää.
Kyvykkyyden johtamisjärjestelmän johtamisella ja strategian toimeenpanon
johtamisella on vahva yhteys. Strategian edellyttämien kyvykkyyksien johtaminen on
strategian toimeenpanoa. Jos organisaatiossa ei ole riittävän kattavia kyvykkyyden
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä, strategian toteutumisen edellyttämät kyvykkyydet eivät
vahvistu. Hyvät, riittävän kattavat ja yhtenäiset johtamiskäytännöt eivät kuitenkaan näytä
kehittyvän itsestään, yksittäisten esimiesten toimesta. Strategian toimeenpanon
johtamiskäytännöt kehittyvät vain johtamisjärjestelmää johtamalla. Tästä on
pääteltävissä, että strategian toimeenpanon ja organisaation kyvykkyyden johtamisessa
keskeistä on strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisjärjestelmän johtaminen. Ja, samaa
päättelyketjua edeten, johdon kyky johtaa strategian toimeenpanokäytännöt sisältämää
kyvykkyyden johtamisjärjestelmää, on organisaation strategian toimeenpanon
onnistumisen keskeisimpiä mittareita.
Kyvykkyyden johtaminen on myös johtajiston ja esimiesten päivittäistä työtä; se on
strategian
toiminnallistamista
ja
tulevaisuuden
potentiaalisten
liiketoimintamahdollisuuksien rakentamista päivittäistyössä. Jos esimiehet eivät ole
esimiehen roolissa ja johda vastuualueensa kokonaisuutta, koko organisaation
suorituskyky heikkenee. Yhdenkin esimiehen puutteellinen toiminta vaikuttaa toisten
esimiesten onnistumiseen, jolloin organisaation arvon nousun ja tuottavuuden kasvun
odotusten toteutuminen vaarantuu. Esimiestyön arvo ja merkitys on osoitettava
käytännössä. Esimiestyön tuotto on mitattavissa tuottavuuskehityksen avulla: verrattaessa
kahden likimain samankaltaisen vastuualueen tuottavuuskehityksen tuomaa arvoa ja
laskettaessa sen kustannukset, voidaan arvioida, mikä on laiminlyödyn johtamisen arvo
(ROI) (Fitz-enz ja Phillips 1998, Pfau ja Kay 2002, Simons 2000). Kun esimiestyön
tuottavuus on mitattavissa, sen käytännön merkitys on ymmärrettävissä aiempaa

161
paremmin. Organisaation suorituskyvyn kannalta on merkittävää, toimivatko esimiehet
esimiehen roolissa ja minkälaisia johtamiskäytäntöjä he soveltavat. Organisaation
kyvykkyyden johtaminen ja esimiestyön laatu ovat merkittäviä; ne voivat olla jopa
strategisia tekijöitä.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli perustuu väitteeseen, että henkilöstön
strategisen tietoisuuden aste sekä johtamisjärjestelmän kypsyys- ja jalkauttamisaste
muodostavat organisaation strategisen valmiuden ytimen ja eheyttävät organisaation
yhdeksi, yhtenäiseksi organisaatiokokonaisuudeksi. Ne muodostavat organisaation
koossapitävän ja yhdistävän toimintaverkoston, mikä on kyvykkyyden johtamisen ydintä:
integroida eri pääomatekijät toisiinsa yhdeksi organisaatiokokonaisuudeksi (Eisenhardt ja
Brown 1999). Voidaan päätellä, että esim. yhdistämis- ja fuusiotilanteissa yhden
yhtenäisen johtamisjärjestelmän rakentaminen ja yhteisten johtamiskäytäntöjen
kehittäminen ovat keinoja yhdistää organisaatiot toisiinsa. Se on myös väylä rakentaa
uutta, yhteistä toimintakulttuuria. Jos organisaatiot yhdistetään rakentamatta niille yhtä,
yhteistä kypsää johtamisjärjestelmää ja yhteisiä käytäntöjä, organisaation yhdistyminen
jää näennäiseksi. Yhdistymiseen liitetyt tavoitteet, kuten kustannussäästöt tai
synergiaedut eivät toteudu, kun yhtä yhtenäistä toimintakulttuuria ei synny riittävän
nopeasti.
Organisaation arvo on nähtävissä strategisen valmiuden raportista (ks. kuva 21).
Ulrich ja Smallwood (2003b) viittaavat Ecclesin tutkimukseen (2001), jonka mukaan
vain 19 % investoijista ja 27 % analyytikoista pitää taloudellisia raportteja
käyttökelpoisina arvioidessaan organisaation todellista arvoa. Myös Ernst ja Young
Center for Business Innovationin tekemä tutkimus (2005) osoittaa, kuinka yritysten
ostotilanteissa taloudelliset tunnusluvut vaikuttivat vain 35-prosenttisesti investoijien ja
johtajiston päätöksentekoon. Mitä enemmän analyytikot hyödynsivät myös muita
tunnuslukuja,
sitä
oikeampaan
osui
heidän
arvionsa
tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksista ja organisaation arvosta. Investoitaessa organisaatioon on
oleellista arvioida liiketoiminnan kasvu- ja laajentumispotentiaalit. Silloin on tärkeätä
saada kosketus organisaation strategiseen muutos- ja oppimiskykyyn. Mikä on ollut
kyvykkyyden ja tuottavuuden kehitysvauhti suhteessa toimialan kehitykseen? Mikä on
henkilöstön strateginen valmiusaste? Onko organisaatiolla riittävät kyvykkyyden
johtamisprosessit ja -käytännöt, jotta se voi lunastaa arvolupauksensa ja toteuttaa uudet
strategiset haasteet? Voiko organisaatio antaa niistä mitattua, dokumentoitua tietoa?
Strategisen valmiuden raportti viestii investoijille systemaattisesta johtamisotteesta,
organisaation suorituskyvystä ja ammattimaisesta työkulttuurista, jolloin tulevaisuuden
investoinnin tuotto on paremmin ennakoitavissa. Kyvykkyyden mittaristosta on
luettavissa organisaation strateginen oppimiskyky. Mikäli organisaatiossa ei vielä ole
kypsää johtamisjärjestelmää, ts. käytäntöjä ja työkaluja toimeenpanna haastavat
strategiset tavoitteet, on luonnollista, että investointi herättää epävarmuutta.
Keskikokoisenkin organisaation kyvykkyyden ja ammattimaisen työkulttuurin
rakentaminen vie vuosia, koska ne edellyttävät pitkäjänteistä organisaation oppimista.
Organisaation kyvykkyyden ja strategisen valmiuden analyysi onkin mielekästä liittää
osaksi huolellista organisaatioiden arviointitoimintaa (due diligence -toimintaa).
Kyvykkyyden ja strategisen valmiuden analyysi ja auditointi ovat tärkeitä myös
rakennettaessa tilaus-toimitusketjuja ja verkottauduttaessa muiden organisaatioiden
kanssa. Jos eri organisaatioista muodostuvassa tilaus-toimitusketjussa on yksikin
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organisaatio, jonka kyvykkyyden kypsyystaso on muita alhaisempi, ketjussa on heikko
kohta. Sen toimitusvarmuus sekä kasvu- ja oppimiskyky eivät ole muiden tasolla, mikä
aiheuttaa ongelmia toimitusketjun hakiessa tulevaisuuden kasvua: toimittajaa joudutaan
vaihtamaan tai uusia toimittajia joudutaan liittämään organisaatioryppääseen. Kun
organisaatiot ovat riittävän kypsällä kyvykkyyden tasolla (ennakoidulla tasolla 4), niillä
on kuvattuina jo prosessit ja informaatiovirrat, niiden kyvykkyydet on määritelty ja
kyvykkyyksien kehittymisvauhti on johdettua. Silloin löydetään prosessien ja
informaatiovirtojen kytkentäpinnat ja opitaan tuntemaan koko verkoston strategiset
kyvykkyydet ja niiden kasvupotentiaalit. Ne mahdollistavat tehokkaan tilaustoimitusketjun johtamisen. Organisaation kyvykkyyden ja strategisen valmiuden analyysi
on hyvä kytkeä osaksi toimittajien auditointiprosessia. Lisäksi koska organisaatiolla on
taipumus yli- tai aliarvioida strategista toimeenpanokykyään, ovat aika ajoin tehtävät
ulkoiset auditoinnit välttämättömiä.
Kyvykkyyden johtamisen ymmärtäminen johtamisprosesseina ja -käytäntöinä tarjoaa
tarttumapintoja johtamisen kehittämiseksi. Johtamisjärjestelmän kehittäminen mukailee
toimintaprosessien kehittämistä: kuvataan prosessit, arvioidaan suorituskykyä,
määritellään pullonkaulat ja kehitetään prosessin suorituskykyä ja vaikuttavuutta.
Käytännöt ovat vastaavasti kuvattavissa ja kehitettävissä. Johtamistaitoa mystifioidaan
liiaksi esimiehen persoonalliseksi johtamistyyliksi tai henkilökohtaiseksi karismaksi tai
se typistetään pelkästään vuorovaikutukselliseksi sosiaaliseksi kanssakäymiseksi (Charan
ja Colvin 1999, Hamel 2000, Hamel ja Prahalad 1994a, Rampersad 2004, Ulrich ja
Smallwood 2003a, 2003b). Psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitykset ovat
kiistattomia, mutta johtamistaidon perusta on opittavissa hyviä käytäntöjä harjoittamalla.
Se muuttaa johtamiskoulutusta.
Mitä sitten ovat hyvät strategiakeskeiset kyvykkyyden johtamiskäytännöt?
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli kuvaa välttämättömät kyvykkyyden
johtamiskäytännöt, mutta mallin perusteella ei voi räätälöidä yleisiä strategiakeskeisiä
kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjä.
Strategiakeskeisyys
tarkoittaa
sitä,
että
johtamiskäytännöt on muunnettu yhdensuuntaisiksi organisaation strategian ja
yhteensopivaksi sen muiden käytäntöjen kanssa. Hyvät käytännöt vahvistavat haluttua
strategista toimintaa ja ovat osa organisaation infrastruktuuria ja yhtenäistä käytäntöjen
toimintaverkkoa. Ei ole olemassa universaaleja hyviä strategiakeskeisiä kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjä, on vain hyviä organisaatiokohtaisia käytäntöjä, jotka vahvistavat
kulloisenkin organisaation strategista toimintaa. Mitä hyötyä on investoida yksittäisten
esimiesten johtamiskoulutukseen, jossa harjoitellaan yleisiä, ei oman organisaation
strategiakeskeisen johtamisjärjestelmän käytäntöjä? Mikä merkitys on investoida
organisaatiokohtaiseen johtamiskoulutukseen, jos samanaikaisesti sitä ei kytketä
organisaation kyvykkyyden johtamisjärjestelmän implementointiin tai edelleen
kehittämiseen? Tällaisten koulutusinvestointien tuotot ovat vähäiset, koska ne eivät
vahvista organisaation kyvykkyyttä ja strategista valmiutta eivätkä lisää tuottavuutta.
Koulutuksen jälkeen esimiehet noudattavat yksittäisiä johtamiskäytäntöjään ja
organisaatio pysyy kyvykkyyden perustasolla 1.
Kyvykkyyden johtaminen on kaikkien organisaatiotasojen esimiesten tehtävä, ei vain
ylimmän johdon tai henkilöstöihmisten asia. Keskusteltaessa henkilöstöjohtamisen
roolista ja merkityksestä on korostettu, että henkilöstötoiminnon tulee olla organisaation
strateginen partneri (Beatty ja Schneier 1997, Becker ym. 2001, Heskett ja Schlesinger

163
1997, MacDuffie 1995, Pfeffer 1997, Rucci 1997, Ullrich ja Brockbank 2005). On
osoitettavissa, että jos henkilöstötoiminta ei ole arvon luonnin lähteenä, eikä vahvista
strategian toiminnallistamista tai tue tavoitellun toimintakulttuurin rakentumista, sen rooli
ja merkitys on kyseenalaistettava.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismallin mukaan henkilöstötoiminnon rooli
strategisena partnerina ei ole kuitenkaan riittävä. Kyvykkyyden johtaminen ei ole
liiketoiminnan kumppanina olemista, vaan se on liiketoiminnan johtamista. Beatty ja
Schneier (1997) toteavat, että koska organisaation kilpailukyky lisää arvoa asiakkaille,
myös henkilöstötoiminnan tulee viime kädessä tähdätä asiakkaille synnytettävän arvon
vahvistamiseen ja lisätä taloudellista arvoa asiakkaille ja omistajille. Henkilöstötoiminto
ei ole vain strateginen kumppani, vaan strateginen toimija (”from partners to players”).
Koska monilla henkilöstöihmisillä on vankkaa liiketoiminnan tuntemusta, strategista
kokemusta ja ihmisten johtamisen osaamista, olisi luontevaa, että he ovat mukana
johtamassa strategiakeskeisen organisaation kyvykkyyttä organisaation arvon nousun ja
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien rakentamiseksi. Eri asia on onko sitä enää
viisasta kutsua henkilöstötoiminnaksi. Ruccin (1997) kysyykin henkilöstötoiminnan
roolista käydyssä keskustelussa: täytyykö henkilöstötoiminnon ylipäätään olla olemassa?
Yliopistoissa
ja
koulutusorganisaatioissa
on
aloitettava
uudenlainen
”henkilöstöjohtamisen” tai organisaation kyvykkyyden koulutusohjelma, jonka
tavoitteena on luoda ja syventää tietoa ja menetelmiä organisaation kyvykkyyden
johtamisesta organisaation arvon ja tuottavuuden kehittämiseksi. Koulutus tukisi
valtiovallan ohjelmia, joiden tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden kilpailukykyä
kehittämällä ne innovatiivisiksi toimintaympäristöiksi ja konkretisoimalla innovaatioosaaminen toimintatavoiksi ja menetelmiksi (Hautamäki ja Kuusi: Sitran innovaatioohjelma 2005, Brunila ja Vihriälä: Valtioneuvoston kanslian Suomi maailmantaloudessa selvityksen loppuraportti 2004).
Tämä tutkimus on tähdännyt johtamisen innovaatioon. Sekä teknologiset että
johtamisen innovaatiot perustuvat organisaatiossa olevaan osaamiseen ja kyvykkyyteen.
Johtamisen innovaatioilla tarkoitetaan johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja rakenteita,
jotka merkittävästi poikkeavat olemassa olevista, vakiintuneista johtamiskäytännöistä ja
jotka oleellisesti edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista (Birkinshaw ym.
2005, Teece 1980). Johtamisen innovaatio eroaa teknologisesta innovaatiosta siinä, että se
on luonteeltaan aineetonta ja on kietoutunut organisaation infrastruktuuriin. Siitä syystä
se on teknologista innovaatiota vaikeammin havaittavissa ja kopioitavissa, vaikka sen
seuraamukset, kilpailijoita merkittävästi paremmat tulokset, ovat konkreettisia ja
havaittavissa olevia. (Hamel 2000, 2006, Teece 1980.) Johtamisen innovaatiot voivat
synnyttää jopa merkittävämpää kilpailuetua kuin teknologiset uudistukset.
Parhaimmillaan tämän tutkimuksen käytännön implikaationa on, että tutkimustulokset
vahvistavat organisaatioiden kilpailukykyä toimialallaan.
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7.4 Tutkimuksen rajoitukset ja ehdotukset jatkotutkimuksille
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda sellainen strategiakeskeinen kyvykkyyden
johtamismalli, jonka avulla voidaan vahvistaa organisaation kyvykkyyttä samalla
toimialalla toimivia toimijoita nopeammin sekä varmistaa organisaation strateginen
valmius. Tutkimuksessa testattiin johtamismalleja, mutta ei mitattu pitkittäistutkimuksella
organisaation arvon vahvistumista eikä tuottavuuskehitystä. Tutkimuksessa ei liioin
verrattu organisaation tuloksia kyvykkyyden arviointituloksiin, koska organisaatiot olivat
hyvin erityyppisiä ja edustivat eri toimialoja. Tutkimuksen väite, että laajennettu
johtamismalli lisää organisaation arvoa ja tuottavuutta, perustuu teoreettiseen päättelyyn
ja organisaatioiden edustajien kommentteihin. Selvää on, että tällainen tutkimusasetelma
asettaa tutkimustulokset ja niiden luotettavuuden rajallisiin puitteisiin. Väitettä toki
tukevat Beckerin ym. (2001) tutkimukset, minkä mukaan 2 800 organisaation tuottavuus
vahvistui 20–30 %, kun organisaatiot implementoivat strategiansuuntaisen ja kypsän
johtamisjärjestelmän (ks. myös Powell 1992). Jotta tutkimuksen väite saisi lisää tukea,
olisi tutkittava kyvykkyyden johtamisen kypsyystason sekä organisaation arvon nousun ja
tuottavuuskehityksen keskinäisiä korrelaatioita.
Tuottavuuskehitys ei tapahdu mekaanisesti soveltamalla tiettyä käytäntöä. Voidaan
olettaa, että kyvykkyyden johtamiskäytäntöjen implementointi lisää tuottavuutta
vaihtelevasti riippuen organisaation tilanteesta. Organisaatioiden tulee mitata tätä
vaihteluväliä, jotta ne voivat arvioida kyvykkyyden johtamisinvestointien tuoton (ROI) ja
siten suunnata kehittämistoimenpiteet organisaation arvonmuodostuskyvyn ja
tuottavuuden kannalta oleelliseen. Tuottavuuden vaihteluvälin mittaaminen onkin
keskeisintä kyvykkyyden johtamisessa. Jatkotutkimuskysymyksenä ei niinkään ole
johtamiskäytäntöjen vaikuttavuus tuottavuuteen vaan, miten hyvin organisaatiot arvioivat
kyvykkyyden johtamisen ja kehittämisinvestointien tuoton optimoidakseen organisaation
tuottavuuskehityksen.
Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamismallin tulee edustaa kansainvälisen tason
käytäntöjä, jotta malli vahvistaa organisaatioiden kansainvälistä kilpailukykyä.
Perusoletuksena on, että kansainvälisen tason käytännöt synnyttävät kansainvälisesti
kilpailukykyisiä tuloksia. Arvioitaessa organisaatioiden P-CMM:n mukaisia
johtamiskäytäntöjä, havaittiin, että kolme kypsimmällä tasolla olevaa organisaatiota
toimivat globaalisti ja kilpailukykyisesti omalla toimialallaan. Havainto nostaa
jatkotutkimusoletuksen, joka tulee testata: Organisaatiolla tulee olla kypsät kyvykkyyden
johtamiskäytännöt saavuttaakseen kestävän kilpailukyvyn toimialallaan. Oletus on
tarkistettava lukuisin, kansainvälisin tutkimuksin. Strategiakeskeistä kyvykkyyden
johtamismallia tuleekin testata monissa omalla toimialallaan kilpailukykyisissä
organisaatioissa niin Aasiassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Niin voidaan tukea
myös suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn kehittymistä.
Vaikka laajennetun johtamismallin tulee edustaa kansainvälisen tason käytäntöjä, se
on lokalisoitava Suomen oloihin siten, että se toisaalta soveltuu suomalaisten
organisaatioiden kyvykkyyden kehittämiseen ja toisaalta mahdollistaa suomalaisten
organisaatioiden kyvykkyyden kansainvälisen vertailun. Vain siten se on sovellettavissa
Suomessa toimiviin organisaatioihin. Lokalisaatio tarkoittaa ensinnäkin vakiintuneiden
suomenkielisten johtamiskäsitteiden käyttöä mallissa. Näin toimittiin jo P-CMM:n osalta.
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Toiseksi se nostaa tutkimuskysymyksen siitä, tukeeko tai asettaako suomalainen
lainsäädäntö reunaehtoja organisaation kyvykkyyden johtamiselle. Tässä tutkimuksessa
tätä selvitystä ei tehty. Jos laajennettu johtamismalli kehitetään globaaliksi malliksi,
edellyttää se vastaavanlaisia tutkimuksia ja selvityksiä aina kussakin asemamaassa.
Tutkimus keskittyi vain strategiakeskeiseen kyvykkyyden johtamiseen organisaation
strategisen valmiuden varmistamiseksi, ja siinäkin lähinnä operationaalisiin
johtamisprosesseihin ja johtamiskäytäntöihin. Rajaus johtaa myös tutkimustulosten
rajoituksiin. Organisaation kyvykkyyden johtaminen edellyttää kokonaisuudesta lähtevää
ajattelua ja korkeatasoista erikoistunutta osaamista. Esimiesten tehtävänä on integroida ja
koordinoida erilaisia pääomatekijöitä ja asiantuntijuuksia toisiinsa. Kokonaisuus syntyy
erilaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä: ihmisten toiminta, yhteistyö ja vuoropuhelu luovat
kudelman ja perustan eri pääomatekijöiden integroitumiselle. Tämän kudelman
kehittymistä esimiehen on tuettava, mutta yhteensopivuuden ja koordinaation
huolehtimistehtävä on jokaisella. Se edellyttää kaikilta strategista ajattelua ja
kokonaisuuden tarkoituksen ymmärtämistä, mutta ennen kaikkea kykyä vuoropuheluun ja
uuden oppimiseen. Kaikkea ei voi typistää vain esimiesten tehtäväksi tai
johtamisjärjestelmän käytännöiksi. Eri tehtävien ja tekijöiden keskinäisten vaikutusten
ymmärtäminen ja uudenlaisten, innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen edellyttävät
kaikkien intensiivistä pohdintaa, joka syntyy vuoropuhelussa. (Barret 1995.)
Organisaation kyvykkyys ei rakennu pelkästään yksilösuorituksista ja oppiminenkaan
ei tapahdu ilman ihmisen sisäisten mallien uudelleenjäsentymistä. Jos organisaatio haluaa
olla toimialallaan kyvykäs, on jokaisella oltava mahdollisuus ajattelun ja tiedon
kamppailuun sekä omien voimavarojensa ja rajallisuutensa kohtaamiseen.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli on vain johtamisprosessien ja käytäntöjen malli, joka kumisee tyhjyyttään, jos organisaatiossa ei ole
luottamuksellisuuden, keskinäisen vuoropuhelun ja tasavertaisuuden henkeä. Ainoastaan
työyhteisön kumppanuudessa, keskinäisessä arvonannossa ja toisten tuen avulla ihminen
uskaltaa kohdata oppimisen vaikeuden. Silloin ihminen suostuu oppijaksi. Tähän
näkemykseen kyvykkyyden johtamismallit eivät anna ratkaisuja. Vuoropuhelu ei ole
käytäntöjen harjoittamista, se on olemista. (Hirschhorn 1988, Kofman ja Senge 1993,
Schein 1993, Senge ym. 2005.) Tärkeänä jatkotutkimuksen aiheena onkin selvittää näiden
johtamisen alueiden keskinäiset vaikutus- ja riippuvuussuhteet. Vahvistaako
organisaation kyvykkyyden johtaminen henkilöstön sitoutumista, vastuullisuutta,
omatoimisuutta ja keskinäistä vuoropuhelua? Lisäävätkö selkeät ja yhdenmukaiset
johtamiskäytännöt reiluuden ja tasavertaisuuden ilmapiiriä? Mikä merkitys niillä on
kyvykkyyden kehittymiselle?
Arvioitaessa organisaatioiden P-CMM:n mukaisia johtamiskäytäntöjä kävi ilmi, että
useissa alhaisen kypsyystason organisaatioissa henkilöstö tunsi olevansa uupunutta.
Tuottavuus-keskusteluun oltiin turhautuneita, jopa loukkaantuneita: ”Pitääkö meidän
vielä enemmän jaksaa!”. ”Me ei revetä enempään!” ”Mistä ihmeestä me voitaisiin vielä
säästää, kun kaikki on jo karsittu?” ”Pannaanko lappu luukulle?” Tutkijalle syntyikin
vaikutelma, että yksilölliset voimavarat ovat monessa organisaatiossa äärirajoilla ja
tuottavuuden lisäämisvaatimukset koettiin vaatimuksina venyä henkilökohtaisesti
enemmän. Osaaminen ja ammattitaito ymmärrettiin etupäässä yksilöllisenä
ominaisuutena ja kehittäminen ja tuottavuuden lisääminen lisäresurssien tarpeena.
Organisaatioissa ei hahmoteta, että tuottavuuden parantamisen potentiaali on eri
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pääomatekijöiden integroitumisessa ja yhteensopivuudessa, ei yksittäin ihmisten
venymisessä. Jatkotutkimuskysymyksiksi nousevatkin seuraavat: Kertooko henkilöstön
uupuminen siitä, että organisaation tulos nähdään vain yksittäisten resurssien
aikaansaamana ja tuottavuuden ja tulosten parantumistavoitteet vain yksittäisten
resurssien tehostamisvaateina tai yksittäisten ihmisten tulostavoitteiden lisäämisenä?
Ilmentääkö henkilöstön uupuminen organisaation riittämättömiä ja yksilöllisyyttä
korostavia johtamiskäytäntöjä? Vähentävätkö organisaation kyvykkyyteen perustuvat
johtamiskäytännöt henkilöstön uupumista? Miten johtaa kyvykkyyttä tuottavuuden
parantamiseksi henkilöstön vastuullisuutta ja omatoimisuutta lisäten?
Mikään johtamismalli ei ole suoraan sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin. Siinä
olevia käytäntöjä tulee soveltaa organisaation tilanteen mukaan. Organisaatioiden
kilpailun ja tieteellisen tutkimuksen tuloksina syntyy uusia, yhä vaikuttavampia
käytäntöjä: on vaarallista juuttua johonkin malliin. Johtamismallien sisältämä
johtamisjärjestelmän johtamisen ja kehittämisen prosessi on siksi tärkeä. Se mahdollistaa
olemassa olevien johtamisjärjestelmien jatkuvan kyseenalaistamisen ja edelleen
kehittämisen. Siksi oleellista ei ole tutkia vain sitä, miten implementoida vaikuttavasti
johtamiskäytännöt organisaatioon, vaan ennen kaikkea, mitkä ovat johtamisjärjestelmän
johtamis- ja oppimisprosessin käytännöt? Miten organisaatio voi vaikuttavammin
parantaa olemassa olevia johtamiskäytäntöjä ja kehittää uusia? Miten parhaiten voidaan
tukea
organisaatioiden
kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjen
kehittymistä
liiketoimintamahdollisuuksien tukemiseksi?
Tutkimuksen fokuksena olivat kyvykkyyden johtamisprosessit ja -käytännöt ja sen
ulkopuolelle rajattiin sosiaaliset, teknologiset ja psykologiset tekijät. Minkä tahansa
konstruktion, niin myös laajennetun johtamismallin implementoimiseksi organisaatio on
ymmärrettävä kompleksisena sosioteknisenä systeeminä, jolla on omat kehämäiset
vaikutussuhteensa (Pasmore ja Sherwood 1978, Senge 1994). Organisaatio koostuu
toisiinsa kytkeytyvistä sosiaalisista, psykologisista ja teknologisista prosesseista, joiden
syvällinen ymmärtäminen varmistaa implementoinnin onnistumisen. Näiden tekijöiden
rajaus tutkimuksen ulkopuolelle ei tarkoita, että tutkija on halunnut yksinkertaistaa tai
mekanisoida organisaation johtamisen prosessien ja käytäntöjen implementoinniksi.
Organisaation johtamisen, muutoksen aikaansaamisen ja uudenlaisen toimintakulttuurin
kehittämisen vaikeudet ovat tutkijan tiedossa. Asioiden yksinkertaistamisella
mekanistisiksi malleiksi on joskus oikeutuksensa, koska siten voidaan selkeämmin
korostaa jotain todellisuuden puolta. Rajaus ei kuitenkaan voi olla voimassa
implementoitaessa strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismallia todellisessa, elävässä
elämässä.

8 Johtopäätökset
Tutkimuksen päätuloksena on strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamismalli, jonka
avulla voidaan johtaa organisaation kyvykkyyttä toimialan kehitysvauhtia nopeammin ja
varmistaa organisaation strateginen valmius. Johtamismalli perustuu P-CMM-malliin,
jota hyödynnettiin arvioitaessa 19 suomalaisen organisaation kyvykkyyden
johtamiskäytäntöjä. P-CMM ja siitä laajennettu johtamismalli eivät ole uusia
johtamisoppeja. Ne ovat malleja, joissa on jäsennetty kyvykkyyden johtamisen kannalta
keskeiset, jo olemassa olevat johtamisen perusprosessit ja -käytännöt. Siksi
johtamiskäytännöt ovat arvioitavissa organisaatioissa, jotka eivät ole tietoisia P-CMM:n,
saati siitä laajennetun johtamismallin olemassaoloista. Seuraavassa ovat tutkimuksen
johtopäätökset, jotka perustuvat viitekehyksistä johdettuihin päätelmiin kyvykkyyden
johtamisesta, P-CMM:n arviointituloksiin ja laajennetun johtamismallin testaukseen.
Johtopäätös 1: Organisaation kyvykkyys määrittää organisaation arvonmuodostuskyvyn,
tulos- ja tuottavuuskehityksen sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet.
Organisaation kyvykkyys kuvaa, mitä organisaatio osaa tehdä ja viittaa organisaation
ominaisuuteen, ei yksittäisen ihmisen osaamiseen tai teknologian tuomaan hyötyyn.
Kyvykkyydessä ei ole kyse siitä, miten paljon organisaatiossa on resursseja, vaan siitä,
miten paljon se saa aikaan olemassa olevilla resursseillaan. Näin ollen organisaation
kyvykkyys määrittää organisaation arvonmuodostuskyvyn, tulos- ja tuottavuuskehityksen
sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet.
Organisaatio tuottaa arvoa sisäisten prosessiensa kautta. Aineettomat ja aineelliset
pääomat eivät luo arvoa erillisinä pääomatekijöinä, vaan ainoastaan integroituneina
keskenään ja liittyneinä sisäisiin prosesseihin ja organisaation infrastruktuuriin.
Integroituminen ilmenee toiminnassa ja saa muotonsa vakiintuneina käytäntöinä.
Organisaation kyvykkyys kuvaa tätä toiminnassa olevaa integraatiokimppua ja
organisaation
kyvykkyyden
johtaminen
on
tämän
integraatiokimpun
arvonmuodostuskyvyn johtamista. Organisaation tuottavuuden parantuminen perustuu
kyvykkyyden vahvistumiseen, mistä seuraa, että erillisten pääomatekijöiden johtaminen,
kuten tieto- ja viestintäteknologian investoinnit, prosessien kehittäminen, ihmisten
johtaminen tai osaamisen kehittäminen sinänsä, erillisinä ja toisistaan irrotettuina, eivät
rakenna organisaation kyvykkyyttä eivätkä lisää merkittävästi organisaation tuottavuutta.
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Johtopäätös 2: Organisaation strategian toimeenpano on organisaation kyvykkyyksien
vahvistamista. Strategiset kyvykkyydet kuvaavat, mihin arvonmuodostuskykyihin
organisaation strategian toteuttaminen perustetaan. Strategiset tavoitteet asetetaan
haastaviksi ja ne edellyttävät lähtökohtaisesti strategian toimeenpanon edellyttämien
kyvykkyyksien vahvistumista ja organisaation oppimista. Strategian toimeenpano on
kyvykkyyksien johtamista ja vahvistamista siten, että strategiset tavoitteet toteutuvat.
Kyky johtaa kyvykkyyttä on yksi onnistuneen strategian toimeenpanon ennusmerkkejä ja
siksi myös organisaation arvoa ja tuottavuutta vahvistava tekijä. Ratkaisuna strategian
toteutumattomuuteen ei aina välttämättä ole uuden strategian määrittäminen, vaan
strategisten tavoitteiden ja organisaation kyvykkyyden välisen kuilun arviointi ja
strategian edellyttämien kyvykkyyksien rakentaminen.
Toimialat eroavat toisistaan niiden dynaamisuuden perusteella. Organisaatiolla tulee
olla ne peruskyvykkyydet, jotka ovat toimialalla pysymisen kannalta välttämättömiä.
Toimialan peruskyvykkyydet eivät kuitenkaan ole vielä organisaation strategisia
kyvykkyyksiä tai kilpailutekijöitä. Strategiset kyvykkyydet erottavat organisaation muista
toimijoista, sillä ne kertovat organisaation kyvystä tuottaa muista erottuvaa lisäarvoa
asiakkaille. Mutta koska toimialojen kehitysvauhdit eroavat toisistaan, kestävän
kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiä eivät ole olemassa olevat strategiset kyvykkyydet,
vaan kyvykkyyksien uusiutumisen, kehittymisen ja vaikuttavuuden johtaminen toimialan
kehitysvauhtia nopeammin.
Johtopäätös 3: Useimmissa arvioiduissa organisaatioissa ei ole riittäviä
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä johtaa organisaation kyvykkyyttä strategian
toimeenpanemiseksi. Koska kyvykkyydet perustuvat eri pääomatekijöiden integraatioon,
ei
yksittäisiin
resursseihin,
ne
edellyttävät
johtamista.
Kyvykkyyksien
arvonmuodostuskyky ei vahvistu itsestään, ilman kaikkien organisaatiotasojen esimiesten
vahvaa johtamisotetta. Kyvykkyyksien johtamisen fokuksena ei kuitenkaan ole erillisten
asiantuntijoiden tai yksittäisten tehtävien johtaminen, vaan erilaisten asiantuntijuuksien ja
tehtävien integrointi ja yhteensovittaminen arvoa lisääviksi kyvykkyyksiksi. Se edellyttää
sisäisten prosessien ja kokonaisuuksien johtamista.
Tässä tutkimuksessa arvioitiin 19 organisaation kyvykkyyden johtamisprosessit ja käytännöt
hyödyntäen
P-CMM-johtamismallia.
Arvioitujen
organisaatioiden
kyvykkyyden johtamiskäytännöt vaihtelivat suuresti. Mukana oli organisaatioita, joilla
arvioitiin olevan erittäin kattavat johtamiskäytännöt ja organisaatioita, joilla oli hyvin
puutteelliset
johtamiskäytännöt.
Parhaimman
organisaation
ja
muiden
johtamiskäytäntöjen kypsyysaste-erot vaihtelivat yli 60 prosenttiyksikköä, heikoimman ja
parhaan organisaation eron ollessa yli 90 prosenttiyksikköä. Johtamiskäytännöiltään
kattavimmat organisaatiot olivat kaikki yrityksiä, jotka ovat mukana kansainvälisessä
liiketoiminnassa ja ovat kilpailukykyisiä ja vahvoja toimijoita toimialoillaan. Tutkimus
kuitenkin osoitti, että useimmissa arvioiduissa organisaatioissa ei ole riittäviä
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä johtaa organisaation kyvykkyyttä strategian
toimeenpanemiseksi.
Johtopäätös 4: Useimmissa arvioiduissa organisaatioissa ei ole riittäviä ihmisten
johtamisprosesseja ja -käytäntöjä kyvykkyyden ja tuottavuuden parantamiseksi. Vaikka
ihmisten johtaminen sinällään, erillisenä, ei luo arvoa, on ihmisten johtaminen
organisaation kyvykkyyden johtamisen kivijalka. Eri pääomatekijöiden integroituminen
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kyvykkyydeksi edellyttää ihmisten toimintaa: he toimivat ikään kuin organisatorisena
liimana ja siten kyvykkyyksien kehittymisen välttämättöminä edellytyksinä. Mutta, mikä
tärkeintä, ihmisten toiminta luo lisäarvon muille pääomatekijöille rakentaen ne
kyvykkyyksiksi. Ihmisten johtamisprosessit ja -käytännöt edustavat organisaation tapaa
integroida eri pääomatekijät arvoa tuottaviksi kyvykkyyksiksi. Koska kyvykkyys
muodostuu inhimillisten tekijöiden, materiaalien, koneiden ja laitteiden, infrastruktuurin
jne. integraation tuloksena, perustuu organisaation kyvykkyys viime kädessä siihen,
miten paljon ihmisten toiminta ja ihmisten johtaminen vaikuttavat arvonmuodostuskyvyn
parantumiseen. Ilman riittävän kattavia ihmisten johtamiskäytäntöjä organisaation ei
kyvykkyys vahvistu eikä tuottavuus parane.
Tutkimus osoitti, että arvioiduissa organisaatiossa ei ole riittäviä ihmisten
johtamiskäytäntöjä. 19 organisaatiosta 14 oli alle 60 % P-CMM:n mallin mukaisista
tärkeistä ihmisten johtamiskäytännöistä. Niistä kuudessa organisaatiossa sovellettiin vain
alle 20 %:a ihmisten johtamiskäytännöistä. Erityisesti suorituksen johtamiskäytännöt ja
koordinaatiokäytännöt olivat vähäiset. Esimiehet tiedostivat tulos- ja budjettivastuunsa,
mutta heillä ei ollut käytäntöjä johtaa ja parantaa organisaation kyvykkyyttä
tulostavoitteiden saavuttamiseksi budjetin raameissa. Esimiehiltä puuttuivat mm.
päivittäiset johtamiskäytännöt suorituskyvyn parantamiseksi. Strategisten tavoitteiden
kasvu- ja tuottavuusvaateiden toteuttaminen jäi vain yksilöiden venymisen ja jaksamisen
varaan. Monissa organisaatioissa jo nyt yksilölliset voimavarat näyttivät olevan
äärirajoilla. Tuottavuuden parantaminen ei voi perustua ihmisten johtamiseen sinänsä:
sillä ei saavuteta merkittäviä tuottavuustavoitteita. Kasvu- ja tuottavuuspotentiaali piilee
organisaation kyvykkyyden johtamisessa.
Johtopäätös 5: Arvioiduissa organisaatioissa esimiestyön tärkeys on tiedostettu, mutta
esimiehet eivät tiedä, mitä esimiestyö tarkoittaa arkipäivän käytäntöinä. Johtamismallit
kuvaavat kyvykkyyden johtamisen käytännöt. Kyvykkyydet ovat kietoutuneet
organisaation sisäisiin prosesseihin, infrastruktuuriin ja teknologiaan ja ilmenevät
vakiintuneena toimintana. Toimintaan ja käytäntöihin viittaavan luonteensa takia ovat ne
kuvattavissa ja mitattavissa ja siksi johdettavissa. Prosessien kuvaukset, vakiintuneet
käytännöt, infrastruktuuri jne. muodostuvat kyvykkyyden johtamisen välineiksi ja
kiinnekohdiksi. Niiden avulla integroidaan eri pääomatekijät kyvykkyydeksi. Täten
kyvykkyyksien johtaminen on paljon käytännönläheisempää kuin esimerkiksi osaamisen,
kulttuurin tai ilmapiirin johtaminen ja tarjoaa käytännönläheisen väylän osaamisen,
kulttuurin ja ilmapiirin johtamiselle.
Kyvykkyyden johtamisen ymmärtäminen johtamisprosesseina ja -käytäntöinä
mahdollistaa myös organisaation johtamistoiminnan ja esimiestyön kehittämisen.
Vaikuttavimpien johtamiskäytäntöjen kuvaaminen tarjoaa mahdollisuudet toisilta
oppimiselle ja hyvien johtamiskäytäntöjen harjoittelemiselle sekä organisaation
johtamisen kehittämiselle. Harjaantuminen johtamiskäytännöissä sisäistyy vähitellen
toisaalta syväksi, henkilökohtaiseksi esimiestaidoksi ja toisaalta organisaation
johtamiskulttuuriksi, joissa yhdistyvät hyvät käytännöt, esimiesten kokemukset sekä
ammattimainen työkulttuuri. Tutkimus osoitti, että organisaatioissa esimiesten tärkeys
strategian toimeenpanon ja organisaation ja ihmisten johtamisessa oli tiedostettu, mutta
esimiehet eivät tienneet, mitä esimiestyö tarkoittaa käytännössä, arkipäivän toimintana.
Monet esimiehet ilahtuivat huomatessaan, miten monipuolisia johtamiskäytäntöjä
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esimiestyö sisältää. Johtamistaitoa mystifioidaankin liiaksi esimiehen persoonalliseksi
johtamistyyliksi tai henkilökohtaiseksi karismaksi tai typistetään pelkästään
vuorovaikutukseksi ja sosiaaliseksi kanssakäymiseksi. Psykologisten ja sosiaalisten
tekijöiden merkitykset ovat kiistattomia, mutta johtamistaidon perusta on opittavissa
hyviä käytäntöjä harjoittamalla.
Kyvykkyyksien käytännönläheinen ja toimintaan viittaava luonne mahdollistaa niiden
kuvaamisen, mittaamisen ja johtamisen. Johtamisen vaikuttavuus on mitattavissa
kyvykkyyksien arvonmuodostuskyvyn ja tuottavuuden kasvulla: niillä on arvo, joka on
laskettavissa. Merkittävä arvonlisäys ja tuottavuuden kasvu eivät synny itsestään,
organisaation omaehtoisen oppimisen myötä. Ne edellyttävät systemaattista organisaation
kyvykkyyden, uudenlaisten toimintatapojen, prosessien ja käytäntöjen johtamista.
Arvioiduissa organisaatioissa ymmärretään intuitiivisesti johtamisen ja esimiestyön
tärkeys, mutta johtamisen arvoa ei ole tiedostettu eikä laskettu. Hyvä johtaminen näyttää
olevan arvokasta ja merkittävää lisäarvoa tuottavaa kun taas huono johtaminen on todella
kallista.
Johtopäätös 6: Strategiakeskeisen johtamisjärjestelmän johtaminen on käytännöllinen
keino vahvistaa organisaation strategian suuntaista toimintaa, hyvää johtamiskulttuuria
ja esimiestyötä sekä varmistaa strategian toimeenpano. Kun johtaminen ymmärretään
johtamisprosesseina ja -käytäntöinä, organisaation johtamisjärjestelmän johtaminen
nousee keskeiseksi tekijäksi strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisessa. Organisaation
johtamistyön kehittämiseksi tarvitaan sellaisia hyviä ja vaikuttavia johtamisprosesseja, käytäntöjä ja -työkaluja, jotka vahvistavat strategian suuntaista toimintaa ja varmistavat
organisaation kyvyn toimeenpanna strategia. Ne muodostavat organisaation
strategiakeskeisen johtamisjärjestelmän, jonka käytännöt ja työkalut ovat konkreettisia
strategiakeskeisiä esimiestyön ilmenemismuotoja. Niiden implementointi vahvistaa
strategian suuntaista toimintaa; niitä harjoitellaan ja sisäistetään vähitellen strategian
toimeenpanon käytännöiksi ja strategian suuntaiseksi toimintakulttuuriksi. Tämän takia ei
ole samantekevää, minkälaisia käytäntöjä ja työkaluja organisaation johtamisjärjestelmä
sisältää. Hyvät johtamiskäytännöt ovat vaikuttavia: ne vahvistavat strategian
toimenpanoa sekä lisäävät organisaation kyvykkyyttä ja tuottavuutta. Strategiakeskeisen
johtamisjärjestelmän käytännöt tarjoavat hyvät esimiestyön mallit ja keinot strategian
toteuttamiseksi. Strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisjärjestelmän johtaminen on
käytännöllinen keino vahvistaa organisaation strategian suuntaista toimintaa, hyvää
johtamiskulttuuria ja esimiestyötä sekä varmistaa strategian toimeenpano.
Johtamisjärjestelmän johtaminen tarkoittaa johtamisprosessien ja -käytäntöjen
kuvaamista, implementointia ja mahdollistamista sekä niiden vaikuttavuuden
mittaamista, kehittämistä ja aika ajoin auditointia strategian toimeenpanon
varmistamiseksi. Hyvät, strategian toimeenpanon johtamiskäytännöt eivät kehity
itsestään, vain yksittäisten esimiesten työssä. Jos organisaation strategiakeskeistä
johtamisjärjestelmää ei johdeta, organisaatiossa ei kehity hyviä, strategian toimeenpanon
kannalta keskeisiä johtamiskäytäntöjä. Strategian toimeenpano voi vaarantua. Johdon
kyky johtaa strategian toimeenpanokäytännöt sisältävää johtamisjärjestelmää on
organisaation strategian toimeenpanon onnistumisen kannalta keskeistä.
Johtopäätös 7: Strategian toimeenpano edellyttää organisaation strategisen valmiuden
johtamista. Strategian toimeenpano perustuu organisaation kyvykkyyden vahvistumiseen
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yhtä jalkaa strategisten tavoitteiden kanssa, mikä edellyttää kyvykkyyden johtamista.
Organisaation strateginen valmius ei voi perustua siihen, että organisaatiolla olisi jo nyt
strategian toimeenpanon edellyttämät kyvykkyydet. Strategia lähtökohtaisesti edellyttää
organisaation kyvykkyyksien vahvistumista ja oppimista. Strategian toimeenpanon
onnistuminen perustuu organisaation kykyyn johtaa kyvykkyyksiä. Jos organisaatiolla on
kattava ja kypsä strategiakeskeinen kyvykkyyden johtamisjärjestelmä, sillä on
toimintatavat, keinot ja työkalut johtaa organisaation kyvykkyyttä strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen ei kuitenkaan ole riittävä tekijä strategian
toimeenpanemiseksi. Johtamiskäytäntöjen tulee olla niin vaikuttavia, että kyvykkyyden
johtamisen
tuotto
kasvaa
samassa
tahdissa
strategiassa
määritellyn
tuottavuussuunnitelman kanssa. Lisäksi organisaation strateginen valmius edellyttää sen
henkilöstön strategista tietoisuutta, valmiutta ja sitoutuneisuutta. Organisaation strategia
onkin oltava täsmällisesti, sitouttavasti ja innostavasti kuvattu.
Johtopäätös 8: Organisaation strateginen valmius on mitattavissa. Organisaation
strategisen valmiuden mittaaminen kuvaa organisaation strategian toimeenpanokyvyn.
Organisaation strateginen valmius on mitattavissa hyödyntämällä strategiakeskeisen
kyvykkyyden johtamismallia ja Kaplanin ja Nortonin (2004) organisaation strategisen
valmiuden raporttia. Siinä mitataan 1) strategian toimeenpanon edellyttämien
johtamisprosessien ja -käytäntöjen kypsyysastetta: miten kattavat strategian
toimeenpanon johtamisprosessit ja -käytännöt organisaatiossa on ja soveltavatko
johtajisto ja esimiehet kaikilla tasoilla näitä käytäntöjä. Käytäntöjen tulee olla strategian
suuntaisia, linkitetty organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden
vaikuttavuus tulee vahvistua samassa tahdissa organisaation tulos- ja
tuottavuustavoitteiden kanssa. Siksi organisaation strategista valmiutta mitattaessa tulee
mitata 2) johtamisjärjestelmän johtamisen kypsyysastetta ja 3) kyvykkyyden johtamisen
investoinnin tuottoa. Lisäksi organisaation strateginen valmius edellyttää 4) henkilöstön
strategisen valmiutta, 5) henkilöstön strategista tietoisuutta ja 6) sitoutuneisuutta.
Organisaation strategisen valmiuden mittaaminen kuvaa organisaation strategian
toimeenpanokyvyn ja siten se kuvaa myös strategisten tavoitteiden toteutumisen
todennäköisyyttä ja antaa suuntaa tulevaisuuden tuottavuus- ja tuloskehitykselle.
Johtopäätös 9: Jotta organisaatio kykenee hyödyntämään uudet teknologiset
mahdollisuudet kyvykkyyden ja tuottavuuden parantamiseksi, tulee sen jatkuvasti kehittää
johtamisjärjestelmäänsä. Hamelin (2006) mukaan teollisuuden historian kehitys viimeksi
kuluneiden sadan vuoden aikana on osoittanut, että merkittävimmät tulosparannukset ja
-harppaukset ovat perustuneet johtamisen innovaatioihin, eivät teknologisiin
innovaatioihin. Useimmiten teknologiset innovaatiot ovat olleet olemassa jo kauan ennen
kuin organisaation johtamisprosessit ja -käytännöt ovat kehittyneet hyödyntämään niitä.
Hamelin mukaan teknologia on mahdollistanut jo pitkään uudenlaisen tiedon virtauksen
organisaatioissa, mutta organisaatiot eivät ole muuttaneet prosessejaan eivätkä
toimintatapojaan virtausten mahdollistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Useimmat
organisaatiot ovat istuttaneet tieto- ja viestintäteknologian vanhoihin toimintatapoihin ja
johtamiskäytäntöihin, joten organisaation toimintatavoista on tullut tuottavuuskehityksen
ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen pullonkauloja. Organisaatiot hyödyntävät
uutta teknologiaa vain vahvistaakseen vanhoja toimintatapojaan. Vain muutamat
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organisaatiot soveltavat uudenlaisia johtamiskäytäntöjä ja toimivat teknologioiden
mahdollistamalla eri tavalla.
Hamel (2006) ehdottaakin, että valmiiden johtamisoppien ja -mallien sijaan,
johtamiskoulutuksessa tulee opettaa johtamisjärjestelmien ja -käytäntöjen jatkuvaa
parantamista. Organisaatioissa tulee olla johtamisjärjestelmän johtamisen ja kehittämisen
prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa johtamiskäytäntöjen vaikuttavuutta ja kehittää
uusia, innovatiivisia käytäntöjä siten, ettei niillä aiheuteta vaaraa olemassa olevalle
liiketoiminnalle. Aivan kuten organisaatiot testaavat tuotteiden ja palveluiden
toimivuutta, niin johtamiskäytäntöjä tulee tutkia ja testata ”johtamislaboratoriossa”.
Hamel korostaa, että ”johtamislaboratorion” tulee mahdollistaa innovatiiviset kysymykset
ja rohkaista uusien johtamiskäytäntöjen vaikuttavuuden tutkimiseen, kehittämiseen ja
oppimiseen. Laboratoriossa tulee yhdistyä tieteellinen tutkimus ja organisaatioiden
johtajien haasteet innovatiivisiksi, testattaviksi johtamiskäytännöiksi. Strategiakeskeinen
kyvykkyyden johtamismalli on malli, joka voi, Hamelin ajatusta soveltaen, muuttua
kehityksen pullonkaulaksi. Sen takia on toissijaista kysyä, sisältääkö malli tällä hetkellä
kaikki tärkeimmät ja vaikuttavimmat strategian toimeenpanon johtamiskäytännöt, onko
se paras mahdollinen johtamismalli. Tärkeämpää on ymmärtää, että johtamismalli, ennen
kaikkea sen johtamisjärjestelmän johtamiskäytännöt toimivat hyvänä lähtökohtana niiden
jatkuvalle parantamiselle ja innovatiiviselle kehittämiselle.
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Liite 1 Tutkimusongelman laajempi merkitys
Yhteenveto käytännön edustajien kanssa käydyistä puhelinkeskusteluista.
3) Mihin käytännön haasteisiin

Ovatko he halukkaita

organisaatiot P-CMM tuttu? 9

P-CMM -konstruktio toisi

osallistumaan P-CMM:n

-konstruktion?

ratkaisuja?

mukaiseen itsearviointi-

Tuntevatko

2) Onko CMMI

prosessiin?
1

Ovat tietoisia

On tuttu ja

Integroisi jo käytössä olevan

Päättivät osallistua.

viitekehyksestä, mutta yrityksessä

CMMI:n tuotekehityksen

Maajohto kiinnostunut

eivät tunne sitä

globaalisti

johtamiskäytännöt ihmisten

tuloksista.

tarkemmin.

aktiivisesti

johtamiseen. Varmistaisi

Kiinnostuneita

käytössä.

ihmisten ja organisaatioiden

tietämään enemmän,

kyvykkyyden CMMI:n

koska yrityksen

käytäntöjen vaatimalle tasolle.

eräissä
kansainvälisissä
yksiköissä
viitekehystä jo
hyödynnetään.
2

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Tarjoaisi systemaattisen

Päättivät osallistua.

viitekehyksen
henkilöjohtamiskäytäntöjen
kehittämiselle. Integroisi
yrityksen eri yksiköiden
johtamiskäytännöt ja vahvistaisi
toisilta oppimista.Antaisi suuntaa
mitä vielä pitää kehittää.
3

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Yrityksen kannattavuus ja kasvu Päättivät osallistua.
kriisissä. Tarvitsevat käytännön
keinoja yrityksen kilpailukyvyn
ja liiketoiminnan kasvun
vahvistamiseksi.

4

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Yrityksen johto haluaa muuttaa

Päättivät osallistua

organisation toimintakulttuurin.
5

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Yrityksen strategia muuttuu

Päättivät osallistua.

toimialan muutosten takia.
Organisaation strategista
ketteryyttä ja muutoskykyä on
vahvistettava.

9

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on tuote- ja palveluprosessien kyvykkyyden kypsyysmalli,
joka tarjoaa organisaatiolle tehokkaat prosessien johtamisen ja kehittämisen työkalut. CMMI ja P-CMM
kuuluvat samaan kyvykkyyden kypsyysmallien perheeseen.
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3) Mihin käytännön haasteisiin

Ovatko he halukkaita

organisaatiot P-CMM tuttu? 9

P-CMM -konstruktio toisi

osallistumaan P-CMM:n

-konstruktion?

ratkaisuja?

mukaiseen itsearviointi-

Tuntevatko

2) Onko CMMI

prosessiin?
6

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Työnjohdon asemaa ja tehtäviä

Eivät halua osallistua nyt.

tulee vahvistaa. Selkiyttäisi

Pyysivät, että palaan asiaan

esimiesten tehtäviä – mitä ne

kahden vuoden päästä,

ovat käytännössä.

jolloin nykyiset
kehittämishankkeet on saatu
läpi.

7

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Työnjohtajien tehtävien ja

Päättivät osallistua.

vastuun selkiyttäminen.
Yrityksen kilpailukyvyn
vahvistaminen.
Henkilöstöjohtamisen integrointi
linjaesimiesten tehtäväksi.
8

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Haluavat, että heillä on

Empien päättivät osallistua.

"maailman parhaimmat"
käytännöt. Ovat voittaneet
laatupalkintoja. Haluamme
kehittyä. Jos P-CMM tuo uusia
ajatuksia ovat kiinnostuneita.
9

Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

"Olemme toimialamme

Päättivät osallistua.

parhaimmistoa". Haluavat
verrata käytäntöjiään muiden
yritysten käytäntöihin. Ovat
kiinnostuneita benchmarkingaineistosta.
10 Eivät ole tietoisia.

Ovat tietoisia,

Yrityksen tulee venyä

Päättivät osallistua, jos

mutta ei

kansainväliseksi toimijaksi.

arviointi tehdään hyvin

yrityksessä

Oulusta kansainvälisille

vähän henkilöresursseja

käytössä.

markkinoille edellyttää

kuormittaen.

leijonanhyppyä. Teemme
kaikkemme, että onnistumme
siinä.
11 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Tällä hetkellä painottavat

Eivät halua osallistua, mutta

osaamisen kehittämisen

haluavat kuulla

tärkeyttä. Osaamisen

arviointituloksista.

kehittämisen käytännöt
kiinnostavat.
12 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Jos viitekehys auttaa nostamaan
tuottavuutta, niin se on
merkittävä. Organisaatio on
rahoituskriisissä.

päättivät osallistua
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Ovatko he halukkaita

organisaatiot P-CMM tuttu? 9

P-CMM -konstruktio toisi

osallistumaan P-CMM:n

-konstruktion?

ratkaisuja?

mukaiseen itsearviointi-

Tuntevatko

2) Onko CMMI

prosessiin?
13 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Julkisena organisaationa haluavat Eivät halua osallistua.
verrata käytäntöjään yrityksiin.
Tarjoavat parhainta yksikköään,
mutta yksikkö itse ei ole
kiinnostunut.

14 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Organisaatiokokonaisuuden

Päättivät osallistua

toimivuus ja
kokonaistuottavuuden
kehittäminen ovat tärkeitä. Ovat
luomassa yhteisiä toimintatapoja
ja käytäntöjä.
15 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Organisaation johtaminen on

Päättivät osallistua

kaaoksessa. Henkilöstö
turhautunutta. Jos tästä jotain
vain jotain hyötyä on.
16 Eivät ole tietoisia.

On tuttu ja

Edistäisi

Eivät halua osallistua

yrityksen

ihmistenjohtamiskäytäntöjä ja

POHTO:n tuotekehityksen

tuotekehitysyksi organisaation johtamista. Tuo

tässä vaiheessa. Ovat

kössä käytössä.

systemaattisen

kiinnostuneita, kun

kehittämisviitekehyksen.

POHTO:n tuotekehitys on
edennyt pitemmälle

17 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Organisaatio hakee kasvua ja

Päättivät osallistua

kannattavuutta. Ovat
periaatteessa kiinnostuneita.
Eivät osaa nimetä tarvetta.
18 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Turhautumista ja kyynisyyttä

Eivät halua osallistua.

talon johtoon. Mitään ei kannata
tehdä.
19 Eivät ole tietoisia.

On tuttu ja

Jatkossa tarttuvat asiaan, mutta

organisaation

nyt organisaatiossa niin paljon

Eivät halua osallistua

tuotekehityksess kehittämishankkeita, etteivät
ä laajasti

halua osallistua

käytössä.
20 Ovat tietoisia ja ottivat On tuttu, mutta

Työn tuottavuuden nostaminen ja Päättivät osallistua.

itse yhteyttä luettuaan ajattelevat P-

johtamiskäytäntöjen

lehtiartikkelin.

kehittäminen

CMM:n
soveltuvat
asiantuntijaorgan
isaatioon
paremmin
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Ovatko he halukkaita

organisaatiot P-CMM tuttu? 9

P-CMM -konstruktio toisi

osallistumaan P-CMM:n

-konstruktion?

ratkaisuja?

mukaiseen itsearviointi-

Tuntevatko

2) Onko CMMI

prosessiin?
21 Ovat tietoisia.

On tuttu pitkältä Ammattimaisen johtamisotten
ajalta.

Päättivät osallistua

kehittäminen koko
organisaatioon

22 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Johtamisprosessin ja

Päättivät osallistua

henkilöstöjohtamiskäytäntöjen
kehittäminen mielekkäimmiksi.
Työn tuottavuutta on lisättävä
23 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Organisaatio suuressa

Eivät ole kiinnostuneita.

mullistuksessa. Henkilösiirtoja ja
vähennyksiä menossa.
24 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Työn tuottavuuden nostaminen ja Päättivät osallistua
johtamiskäytäntöjen
kehittäminen

25 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Yritys hyvin pieni. Paljon

Päättivät osallistua

potentiaalista kasvua. Haluavat
heti luoda hyviä
johtamiskäytäntöjä.
26 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Esimieskäytäntöjen

Eivät halua osallistua

vahvistaminen. Ovat juuri
käynnistäneet mittavan
esimiesvalmennuksen.
27 Eivät ole tietoisia.

Ei ole tuttu.

Omistajat odottavat tuottavuuden Päättivät osallistua
kasvua. Strategia on
muuttumassa, organisaation
muutoskykyä on vahvistettava.

Liite 2 Johtamismallin versioiden 1 ja 2 johtamisprosessit

P-CMM:n version 1 johtamisprosessit
1995

P-CMM:n version 2 johtamisprosessit
2002

Jatkuva henkilöstön innovatiivinen uudistaminen
Valmentaminen
Henkilökohtaisten kompetenssien kehittäminen

Jatkuva henkilöstön innovatiivinen uudistaminen
Organisaation suorituksen yhdensuuntaistaminen
Jatkuva kyvykkyyksien parantaminen

Organisaation suorituksen yhdensuuntaistaminen
Kompetenssien johtaminen
Tiimi-perusteisten käytännöt
Tiimien rakentaminen
Mentorointi

Mentorointi
Organisaation kyvykkyyden johtaminen
Suorituskykymittaristo
Kompetenssien arviointi
Itseohjautuvat työryhmät
Kompetenssien integrointi

Osallistava kulttuuri
Kompetenssiperusteiset ihmisten johtamiskäytännöt
Urapolut
Kompetenssien kehittäminen
Henkilöstösuunnitelma
Osaamisten ja taitojen analyysi

Osallistava kulttuuri
Työryhmien kehittäminen
Kompetenssiperusteiset ihmisten johtamiskäytännöt
Urapolut
Kompetenssien kehittäminen
Henkilöstösuunnitelma
Kompetenssien analyysi

Palkitseminen
Koulutus
Suorituksen johtaminen
Resursointi
Kommunikointi
Työympäristö

Palkitseminen
Koulutus ja kehittäminen
Suorituksen johtaminen
Työympäristö
Kommunikointi ja koordinointi
Resursointi

Liite 3 Johtamismallien johtamisprosessit ja tavoitteet
Johtamisprosessi

P-CMM:n tavoitteet

Laajennetun johtmismallin
johtamisprosessien tavoitteet

Resursointi

Tasapainottaa organisaation tehtävät ja

Johtaa resurssien suuntaamista ja

resurssit toisiinsa sekä rekrytoida osaavia

integroitumista kyvykkyyksiksi

ihmisiä.

strategian mukaisen suorituskyvyn
parantamiseksi.

Kommunikointi ja

Varmistaa, että kommunikointia tapahtuu

Mahdollistaa strategisen ja

koordinointi

organisaatiossa ja että henkilöstöllä on

operatiivisen johtamisen ja

informaation jakamisen ja koordinaation

oppimisen kytkeytyminen toisiinsa

edellyttämät taidot.

ja varmistaa resurssien
integroituminen kyvykkyyksiksi
kyvykkyyksien hierarkiatasolla
edeten strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Suorituksen johtaminen

Asettaa mitattavissa olevat tulostavoitteet ja Parantaa organisaation
keskustella suorituksen jatkuvasta

suorituskyky strategisten

parantamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. tavoitteiden lunastamiseksi.
Työympäristö (P-CMM)
Toimintaedellytysten

Tarjota fyysinen työympäristö ja resurssit,

Luoda sellaiset hyvän työn

jotka mahdollistavat tehokkaan ja

tekemisen puitteet ja resurssit,

keskeytymättömän työnteon.

jotka mahdollistavat tehokkaan ja

parantaminen

keskeytymättömän työnteon.

(Laajennettu)
Koulutus- ja kehittäminen

Varmistaa, että kaikilla on tehtävän

Vahvistaa ja muuntaa olemassa

(P-CMM)

edellyttämät taidot ja tarjota kaikille

olevat resurssit prosesseissa arvoa

kehittymismahdollisuuksia.

lisääviksi kyvykkyyksiksi.

Varmistaa kaikille suoritusta ja tuottavuutta

Tukea strategian suuntaista

vastaava palkka ja etuudet.

toimintaa ja varmistaa kaikille

Osaamisen johtaminen
(Laajennettu)
Palkitseminen

strategisen arvontuottamistehtävän,
suorituskyvyn ja tuottavuuden
kehitystä vastaava kannustava
palkitseminen.
Kompetenssien analyysi

Tunnistaa strategialähtöiset henkilöstön

Tunnistaa toimialan

(P-CMM)

osaamisten, tietojen ja prosessikykyjen

peruskyvykkyydet sekä ennakoida

nykytila, jotta niiden kehittymistä voidaan

kyvykkyyksien uusiutumisen

Toimialan kyvykkyyksien

johtaa ja niiden pohjalta voidaan rakentaa

suunnat ja kehitysvauhti.

analyysi

kompetenssiperusteiset johtamiskäytännöt.

(Laajennettu)

193
Johtamisprosessi
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Laajennetun johtmismallin
johtamisprosessien tavoitteet

Henkilöstösuunnitelma

Koordinoida henkilöstövoimavaroja

Varmistaa henkilöstöresurssit

nykyisten ja tulevaisuuden liiketoiminta-

tulevaisuuden

tarpeiden mukaisesti sekä organisaatio että

liiketoimintamahdollisuuksien ja

yksikkötasoilla

tulevaisuuden kyvykkyyksien
kehittymiseksi.

Kompetenssien

Vahvistaa henkilöstön kompetensseja

kehittäminen (P-CMM)

tehtävien ja vastuiden suorittamiseksi hyvin. kehittymistä tulevaisuuden

Johtaa strategisten kyvykkyyksien
strategisten tavoitteiden

Strategisten

lunastamiseksi.

kyvykkyyksien
johtaminen
(Laajennettu)
Urapolut (P-CMM)

Varmistaa, että henkilöstöllä on

Kannustaa kaikkia saavuttamaan

kehittymismahdollisuuksia kehittää

strategisten kyvykkyyksien

Ammatillisen

kompetensseja, jotka mahdollistavat heidän

edellyttämä ammatillisen

pätevöitymisen

uralla ja eri tehtävissä etenemisen.

pätevöitymisen taso.

Kompetenssiperusteiset

Varmistaa, että henkilöjohtamiskäytännöt

Varmistaa, että johtamisjärjestelmä

ihmisten

tukevat kompetenssien kehittymistä.

tukee strategisten kyvykkyyksien

johtaminen (Laajennettu)

johtamiskäytännöt (P-

kehittymistä.

CMM)
Kyvykkyyttä tukevan
johtamisjärjestelmän
johtaminen (Laajennettu)
Työryhmien kehittäminen

Organisoida työryhmät

Varmistaa, että organisaation

(P-CMM)

kompetenssilähtöisesti ja sisäisten

infrastruktuuri vahvistaa

prosessien mukaisesti.

strategisten kyvykkyyksien

Organisaation

arvontuottamiskykyä.

infrastruktuurin
johtaminen – rakenne,
ydinprosessit, systeemit,
teknologiat (Laajennettu)
-

Johtaa tieto- ja viestintäteknologian

Tieto- ja

hyödyntämistä strategisten

viestintäteknologian

kyvykkyyksien ja

johtaminen (Laajennettu)

tuottavuuskehityksen
nopeuttamiseksi

Osallistava kulttuuri (P-

Voimannuttaa henkilöstö tekemään

Rakentaa strategiaa tukeva

CMM)

organisaation suorituskykyä parantavia

ammattimainen toimintakulttuuri.

Toimintakulttuurin

päätöksiä.

johtaminen (Laajennettu)
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Laajennetun johtmismallin
johtamisprosessien tavoitteet

Kompetenssien integrointi Parantaa keskenään riippuvuussuhteessa

Nopeuttaa strategisten

(P-CMM)

olevien työkokonaisuuksien tehokkuutta ja

kyvykkyyksien edelleen

ketteryyttä integroimalla ne.

integroitumista ja vahvistumista.

Itseohjautuvat työryhmät

Vastuuttaa ja valtuuttaa työryhmät itse

Partnership-verkoston johtaminen

(P-CMM)

johtamaan toimintaansa tehokkaimmalla

kokonaistehokkuuden

katsomallaan tavalla.

parantamiseksi.

Kompetenssien arviointi

Tunnistaa ja hyödyntää henkilöstön

Arvioida organisaation käytäntöjä

(P-CMM)

osaaminen ja kokemus kompetenssien

suhteessa muiden maailmanluokan

vahvistamiseksi ja suorituskyvyn

organisaatioiden kanssa

parantamiseksi.

parhaimpien käytäntöjen

Kyvykkyyksien
kehittymisen
nopeuttaminen
(Laajennettu)

Itsenäiset tulosyksiköt,
partnershipit (Laajennettu)

Benchmarking

tunnistamiseksi.

(Laajennettu)
Suorituskykymittaristo (P- Ennustaa ja johtaa henkilöstön

Rakentaa mittaristo, joka kuvaa

CMM)

kompetensseja, jotta asetetut, mitattavissa

kyvykkyyden johtamisen

olevat tulostavoitteet saavutetaan.

investoinnin tuoton kasvua

Kyvykkyyden mittaristo

(ROI, Return on Intangibles)

(Laajennettu)
Organisaation

Mitata ja johtaa henkilöstön kompetensseja

Johtaa kyvykkyyksien

kyvykkyyden johtaminen

ja prosesseja.

integroitumista
kokonaistuottavuuden

Kyvykkyyksien integrointi

parantamiseksi

organisaatiokokonaisuude
ksi (Laajennettu)
Mentorointi (P-CMM)
Parhaimmat käytännöt

Siirtää kokeneen ammattilaisen osaamista

Tunnistaa maailmanluokan

yksilöiden ja työryhmien kyvykkyyden

parhaimmat käytännöt ja jakaa ne

parantamiseksi.

nopeasti kaikkialle organisaatioon

(Laajennettu)

suorituskyvyn parantamiseksi

Jatkuva kyvykkyyksien

Tarjota mahdollisuus jatkuvasti kehittää

Varmistaa kyvykkyyksien

parantaminen

henkilöstön kompetensseja suorituksen

kehittymisen ja tuottavuuden

parantamiseksi.

parantumisen nopeutuminen
suhteessa toimialan kehitysvauhtiin

195
Johtamisprosessi

P-CMM:n tavoitteet

Laajennetun johtmismallin
johtamisprosessien tavoitteet

Organisaation suorituksen Yhdensuuntaistaa yksilöiden, työryhmien ja Johtaa organisaatiokokonaisuuden
yhdensuuntaistaminen (P-

yksiköiden toiminta strategian suuntaiseksi.

CMM)

eheytymistä kokonaistehokkuuden
parantamiseksi

Organisaation
kokonaistehokkuuden ja
muutoskyvyn
vahvistaminen
(Laajennettu)
Jatkuva henkilöstön

Tunnistaa ja arvioida toimintaa parantavat

innovatiivinen

tai innovatiiviset käytännöt ja teknologiat, ja parhaimpien johtamismallien,

uudistaminen (P-CMM)

implementoida kaikkein lupaavimmat

toimintatapojen, käytäntöjen,

kaikkialle organisaatioon.

tekniikoiden, teknologioiden,

Johtaa systemaattisesti

Jatkuva innovatiivinen

prosessien tunnistamista, arvioida

uudistaminen

niiden tuomaa lisäarvoa ja

(Laajennettu)

implementoida lupaavimmat
innovaatiot organisaation
kyvykkyyden kehittymiseksi.
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