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Huolimatta merkittävästä määrästä strategiatutkimusta, on empiiristä tutkimusta 

strategian toteuttamisesta yhä varsin vähän. Kirjallisuudessa strategian toteuttaminen 

on myös yhdistetty tyypillisesti johdon ohjausjärjestelmien mekanismeihin, vaikka 

taloudellisen ohjauksen sijaan kiinnostus ihmisten ohjaamiseen on kasvanut. 

Kehityksessä keskeistä on ollut yritysten toimintaympäristön muuttuminen yhä 

epävarmemmaksi, mikä on nostanut esiin puutteita, joita taloudelliseen ohjaukseen 

perinteisesti yhdistetään.  

        

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia johdon strategisointikäytäntöjä muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Tarkastelussa keskityttiin erityisesti siihen, millaisia 

formaaleja ja epäformaaleja keinoja johdolla on vaikuttaa työntekijöiden 

käyttäytymiseen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimus toteutettiin 

tapaustutkimuksena finanssialalla toimivassa yrityksessä ja aineistonkeruu 

suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa haastateltiin 

kohdeyrityksen ylintä johtoa sekä keskijohtoon kuuluvia henkilöitä. Näiden 

haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, millaisia strategisia epävarmuustekijöitä 

yritys on kohdannut ja miten johto on näihin epävarmuustekijöihin reagoinut.  

 

Tutkimustuloksissa oli nähtävissä selkeästi kaksi ulottuvuutta, joilla johto strategiaa 

toteutti: formaali ja osallistava strategisoiminen. Formaali strategisoiminen hyödynsi 

johdon laskentatoimelle tyypillisiä välineitä, jotka olivat sidoksissa viralliseen 

strategiaan, kun taas osallistava strategisoiminen oli keino reagoida yritykselle 

aiemmin tuntemattomiin strategisiin epävarmuustekijöihin. Tällöin työntekijät 

osallistettiin strategisiksi toimijoiksi, jotka itse toimivat aktiivisesti 

epävarmuustekijöiden parissa. Näin he toimivat muutosagenttien tavoin tilanteissa, 

joissa yrityksellä ei vielä ollut olemassa vakiintuneita toimintatapoja. 

 

Tapaustutkimuksen luonteen vuoksi saadut tulokset eivät välttämättä ole 

yleistettävissä kaikkiin toimintaympäristöihin, mutta ne antavat arvokasta tietoa 

siitä, miten yritykset voivat vastata muuttuvan toimintaympäristön tuomiin 

haasteisiin. Tulosten mukaan epäformaalit tavat ohjata työntekijöiden käyttäytymistä 

voivat täydentää formaaleja ohjausjärjestelmiä tarjoamalla monipuolisempaa 

informaatiota strategisista epävarmuustekijöistä johdon päätöksenteon tueksi. 
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1 JOHDANTO 

Organisaatioissa on käynnissä jatkuva prosessi, missä organisaation tarkoitusta ja 

tehtävää peilataan suhteessa sen ympäristöön. Organisaatiot muodostavat strategioita, 

joiden avulla ne pyrkivät tavoiteltuihin päämääriin ja usein näitä asetettuja päämääriä 

pitää uudelleenarvioida ympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta. Menestyvät 

organisaatiot kykenevät tällöin muuttamaan myös niitä sisäisiä mekanismejaan, joiden 

avulla ne saavuttavat päämääränsä, mikä edistää organisatorista oppimista ja entistä 

parempien kilpailustrategioiden syntymistä. 

Tämä iteratiivinen ja dynaaminen prosessi, missä organisaatiot mukautuvat 

tehokkaasti ympäristössään tapahtuviin muutoksiin ja epävarmuuteen on erittäin 

monimutkainen ja vaatii lukemattomia päätöksiä eri organisaatiotasoilla. Uudet 

teknologiat ovat osaltaan nopeuttaneet tätä prosessia, kun ne tarjoavat yhä 

joustavampia ja kustannustehokkaampia tapoja palvella asiakkaita tarjoten myös 

pienemmille yrityksille mahdollisuuden pärjätä kilpailussa. Lisäksi globalisoituminen 

mahdollistaa uusien trendien leviämisen ennennäkemättömällä vauhdilla, mikä on 

asettanut toisaalta mahdollisuuksia, mutta myös haasteita erityisesti sellaisten isojen 

yritysten strategian implementoinnille, joiden sisäiset prosessit ja rakenteet 

mukautuvat ja muuttuvat hitaasti.  

Govindarajanin (1988) mukaan organisaation kyky sopeutua ympäristön 

epävarmuuteen on kriittinen tekijä implementoitaessa strategioita. Aiempi kirjallisuus 

on havainnut kolme hallinnollista mekanismia, joita yritykset voivat käyttää 

selviytyäkseen epävarmuudesta: organisaatiorakenne, johdon ohjausjärjestelmien 

suunnittelu sekä yritysjohdon valitseminen (Govindarajan 1988). 1980-luvulta lähtien 

kiinnostus erityisesti strategian ja johdon ohjausjärjestelmien väliseen suhteeseen 

onkin merkittävästi kasvanut (Langfield-Smith 1997; Tucker & Parker 2013), mikä on 

näkynyt sellaisten välineiden syntynä kuten tasapainotettu tuloskortti, arvopohjainen 

johtaminen ja taloudellinen lisäarvo (Kald, Nilsson & Rapp 2000). On väitetty, että 

johdon ohjausjärjestelmät tulisi kehittää tukemaan tarkasti yrityksen valitsemaa 

strategiaa, mikäli yritykset pyrkivät saavuttamaan kilpailuetua ja parempaa 

suorituskykyä (Simons 1987).  
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Strategian mukaantulo laskentatoimen tieteelliseen keskusteluun liittyy läheisesti 

kritiikkiin, jonka mukaan perinteinen johdon laskentatoimi ja vuosibudjetointi ovat 

ohjausjärjestelminä liiaksi menneisyyteen suuntautuneita staattisia välineitä, jotka 

kuluttavat liikaa johdon aikaa, eivätkä adaptoidu riittävästi muutoksiin ja 

yritysstrategiaan (Libby & Lindsay 2010). Tämä on nostanut esille uusia 

toimintatapoja, joilla johdon käyttämät kontrollit voivat paremmin tukea 

kilpailustrategioiden muodostamista ja dynaamisempaa tapaa reagoida yritysten 

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin (Simons 1987; Kaplan & Norton 1996; 

Chenhall 2003). Toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin myös kritiikki 

vuosikymmeniä vanhoja staattisia strategia-luokitteluja kohtaan on kasvanut, kun 

kirjallisuudessa on kiinnostuttu strategian käytännön toteuttamisesta ja siihen 

vaikuttavista mikrotekijöistä (Chenhall 2003; Thomas & Ambrosini 2015).  

1.1 Tutkimuksen tavoite  

Teoreettisesti tutkimus sijoittuu strategisen johtamisen alueelle. Tavoitteena on tutkia 

suomalaisessa finanssialan yrityksessä johdon tapoja toteuttaa strategiaa tilanteessa, 

jossa kohdeyrityksen toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti. 

Tutkimuksessa strategian toteuttaminen ymmärretään laajemmin kuin pelkästään 

laskentatoimen työkaluihin pohjautuvina johdon formaaleina ohjausjärjestelminä, sillä 

tarkastelun keskiössä on johdon strategisointi eli strategian käytännön tekeminen. 

Pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä siitä kokonaisuudesta, jonka puitteissa johto 

toteuttaa ennalta suunniteltua strategiaa käytännössä, mutta myös tavoista, miten johto 

reagoi formaalia strategiaa uhkaaviin ympäristön epävarmuustekijöihin. Tällainen 

tieto voi olla erityisen hyödyllistä niille toimijoille, joiden toimenkuvaan strateginen 

päätöksenteko kuuluu toimialoilla, joiden toimintaympäristö on voimakkaassa 

muutoksessa.  

Tutkimus on jatkoa kehitykselle, jossa johdon ohjausjärjestelmät nähdään yhä 

merkittävämpänä osana yritysten strategista päätöksentekoa (Langfield-Smith 1997).  

Vaikka kirjallisuudessa on tutkittu paljon strategiasuunnittelua ja erilaisia 

strategialuokitteluja, on strategian toteutusta koskevia tutkimuksia silti varsin vähän 

huolimatta siitä tosiasiasta, että monet organisaatiot epäonnistuvat ennemmin 

strategian toteuttamisessa kuin sen suunnittelussa (Hickson, Miller & Wilson 2003; 
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Raes, Heijltjes, Glunk & Roe 2011). Johdon strategista ohjausta on myös tutkittu 

tyypillisesti irrallisina kontrolleina, vaikka monien tutkijoiden mukaan on tärkeämpää 

ymmärtää kokonaisuutta, jossa eri kontrollikeinot täydentävät toisiaan (Langfield-

Smith 1997; Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008).   

Chenhallin (2003) mukaan on myös kyseenalaista, missä määrin 197080-luvuilla 

kehitetyt staattiset strategialuokittelut ovat säilyttäneet relevanttiutensa nykyaikana. 

Monien yritysten tulee nykyaikana strategiassaan yhdistää sekä korkea laatu että 

kustannustehokkuuskin, mikäli ne haluavat tarjota asiakkailleen korkealaatuista ja 

kilpailukykyistä palvelua. Tämä ja uusien teknis-taloudellisten trendien nopea 

kehittyminen haastavat perinteisen strategia-käsityksen ja antavat tutkijoille 

mahdollisuuden tarkastella yritysten strategiaprosesseja uudesta näkökulmasta sekä 

tapoja sopeuttaa ja muuntaa omaa ”DNA:taan” ollakseen menestyksekäs muuttuvassa 

toimintaympäristössä (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). Tutkijat huomauttavat, 

että lisävalaistuksen saamiseksi strategian käytännön toteuttamisesta tarvitaan paljon 

nykyistä enemmän empiiristä tutkimusta (Langfield-Smith 1997; Chenhall 2003). 

Tutkimuksessa hyödynnetään strategia käytäntönä -näkökulmaa sekä johdon 

ohjausjärjestelmien tutkimusta ja pyritään näin tuomaan näitä kahta toisistaan varsin 

erillään olevaa tutkimussuuntaa lähemmäs toisiaan. Aiemmasta kirjallisuudesta 

poiketen, pyrkimyksenä ei ole niinkään etsiä tietyn strategia-tyypin, johdon 

ohjausjärjestelmien ja muiden muuttujien parasta yhteensopivuutta, vaan tutkia, millä 

tavoin johto strategisoi tilanteessa, jossa tutkimuksen kohdeyrityksen 

toimintaympäristö on murroksessa. Johdon ohjausjärjestelmät luovat tutkimuksessa 

strategisoinnille viitekehyksen, sillä ne ovat keskeisessä asemassa sekä formaalin 

strategian jalkauttamisessa että strategisessa muutoksessa (Simons 1994; Langfield-

Smith 1997; Thomas & Ambrosini 2015). Johdon käyttämien kontrollien avulla 

voidaan näin paremmin ymmärtää strategian mikrotason tekemistä, joka 

tutkimussuuntana on vielä hyvin nuori (Vaara & Whittington 2012). 

Tämä niin sanottu kontingenssiteoreettinen näkökulma ottaa huomioon ympäristön 

vaikutuksen, jolloin voidaan tutkia, onko kohdeyrityksen strategia toteutunut aiottuna 

vai ovatko toimintaympäristön tekijät muokanneet strategian toteuttamista niin, että 

tämä on heijastunut myös käytettyihin johdon kontrolleihin. Näin strategisoinnin ja 
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johdon ohjausjärjestelmien välille saadaan viitekehys, joka huomioi strategian 

implementointiprosessin dynaamisen luonteen ja organisaatioiden kohtaaman 

todellisuuden. Simonsin (1994) mukaan tämä dynamiikka syntyy johdon näkemysten 

ja päätösten kautta, sillä johto kohdistaa huomionsa niihin kontrollin muotoihin, joita 

he pitävät yrityksen kannalta strategisesti merkittävimpinä. Samalla tutkimuksessa 

hylätään ajatus perinteisestä yksisuuntaisesta strategiaprosessista ja nähdään se 

ennemmin sekä suunniteltuna että osin emergenttinä prosessina, jota strategiset 

toimijat jatkuvasti muokkaavat. 

1.2 Tutkimusaukko  

Strategiakirjallisuutta on vuosikymmenten ajan hallinnut rationaalinen 

tutkimussuuntaus, jonka vaikutus koulutukseen, tutkimukseen ja ylipäänsä 

käsitykseen strategiaprosessista on ollut merkittävä (Juuti & Luoma 2009: 21). 

Rationaalinen tutkimussuuntaus lähtee siitä oletuksesta, että strategian 

muodostaminen on tarkkaan kontrolloitu ja tiedostettu prosessi, jossa painopiste on 

nimenomaan strategian huolellisessa suunnittelussa (Mintzberg & Waters 1985). 

Tämä huolellinen suunnittelu käsittää organisaation pitkän tähtäimen suunnan 

määrittämisen, toimintojen suunnittelun, toiminnan mukauttamisen ympäristöön sekä 

tarvittavien resurssien kohdentamisen (Langfield-Smith 1997). Suunnittelulla pyritään 

ehkäisemään potentiaalisia yllätyksiä jo etukäteen ja edistämään strategian 

suoraviivaista toteuttamista. Koko tätä tiedostettua prosessia hallinnoi ja ohjaa 

organisaatioissa ylimmällä hierarkkiatasolla oleva ylin johto, jonka vetovastuu on 

toimitusjohtajalla.  

Rationaalinen koulukunta on luottanut vahvasti ylimmän johdon kykyyn luoda 

toimivia pitkän aikavälin rationaalisia strategioita, jotka pohjautuvat organisaation 

sisäisiin vahvuuksiin ja ulkoisiin mahdollisuuksiin. Suunnittelun avuksi 

tutkimussuunnan piirissä on kehitetty monia teoreettisia strategialuokitteluja ja 

apuvälineitä, joista tunnetuimpia lienee Milesin ja Snow’n (1978) strategiajako 

puolustajiin, analysoijiin ja ennustajiin, Porterin (1980) kustannusjohtajuuteen, 

differointiin ja fokusointiin perustuvat geneeriset liiketoimintastrategiat sekä Guptan 

ja Govindarajanin (1984) strategiset tehtävät rakenna, pidä ja harvenna. Näissä 

teoreettisissa malleissa kantavana ajatuksena on ollut huolellisen strategiasuunnittelun 
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avulla luoda tietty kilpailuetu suhteessa kilpailijoihin, minkä avulla yritys voi 

maksimoida voitot osakkeenomistajilleen.  

Vaikka rationaalisen koulukunnan vaikutus strategia-ajattelun kehitykselle on ollut ja 

on yhä kiistaton, on se saanut osakseen myös enenevissä määrin kritiikkiä. Merkittävin 

kritiikki on kohdistunut koulukunnan taipumukseen nähdä liiketoimintaympäristö 

suhteellisen staattisena ja ennakoitavana, jota se ei nykypäivänä enää välttämättä ole 

(Holstius & Malaska 2004). Tämä havainto on keskeinen jo Henry Mintzbergin 1970-

80-luvuilla tekemissä tutkimuksissa, joissa tarkasteltiin organisaatioiden 

strategiaprosesseja uusista näkökulmista. Mintzberg (1978) havaitsi, että suunniteltu 

strategia ei läheskään aina toteudu aiottuna, sillä väärät oletukset ja ulkopuolisen 

ympäristön asettamat paineet voivat pakottaa organisaation mukautumaan 

muuttuneisiin olosuhteisiin strategiaa muuttamalla. 

Mintzbergin panos strategiakirjallisuudelle näkyy nimenomaan hänen tulkinnassaan 

strategiasta aiempaa dynaamisempana prosessina, missä yritysten suunnittelemat 

strategiat eivät aina toteudu aiottuina, vaan ne voivat muuttua tiettyjen ulkoisten 

muuttujien vaikutuksesta. Ulkopuolinen ympäristö on se vaikuttava voima, jota 

Mintzberg ja Waters (1985) tutkimuksessaan korostavat kuvaillessaan strategiaa 

epäsystemaattisena, asteittain muotoutuvana prosessina. Tämä ei tarkoita sitä, että 

strategiasuunnittelu olisi merkityksetöntä, vaan tällöin taustalla oleva alkuperäinen 

strategia reagoi ja mukautuu vapaammin ja joustavammin ympäristössä tapahtuviin 

ennalta-arvaamattomiin muutoksiin, mikä mahdollistaa improvisoinnin ja 

organisaation oppimisen (Mintzberg & Waters 1985; Tucker & Parker 2013). 

Johtamiskirjallisuudessa tämä rationaalisesta tarkastelusta etääntyminen on siirtänyt 

huomion painopistettä jäykistä teorialuokitteluista kohti organisaatioiden 

todellisuuden tutkimista ja synnyttänyt uuden lähestymistavan tutkia strategiaa 

käytäntönä (Haugstad 1999; Johnson, Melin & Whittington 2003; Dameron, Lê & 

LeBaron 2015). Strategia käytäntönä -näkökulma (engl. strategy-as-practice) on varsin 

nuori tutkimussuunta, joka nimensä mukaisesti tutkii strategian käytännön toteutusta 

ja tapoja strategisoida eli ”tehdä strategiaa”. Koulukunnan mukaan strategia on siis 

ennemmin jotain sellaista, mitä ihmiset organisaatioissa tekevät kuin mitä 

organisaatiot omaavat (Jarzabkowski ym. 2007; Johnson ym. 2003; Vaara & 
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Whittington 2012), eli se hylkää osittain perinteisen näkemyksen strategiasta 

organisaation ennalta määritettynä suunnitelmana tai asemointina.  

Strategia käytäntönä -koulukunta on tyypillisesti tutkinut johdon strategisointia 

kolmesta eri näkökulmasta: toiminnan, toimijoiden ja käytäntöjen (Jarzabkowski 

2005: 7–10). Strategian näkeminen johdon tilannesidonnaisena toimintana 

mahdollistaa eri kontrolleista koostuvien johdon ohjausjärjestelmien ottamisen 

tarkasteluun, sillä johdon kontrollit ovat oleellinen osa niitä arjen käytäntöjä, joilla 

strategiaa tehdään ja joita strategia käytäntönä -koulukuntakin on tutkinut 

(Jarzabkowski 2005: 8–9). Johdon kontrollit ovat siis yksi tapa lähestyä strategian 

käytännön tutkimusta. Voidaan jopa sanoa, että mikäli strategian toteuttaminen 

halutaan ymmärtää kokonaisuutena, on johdon strategisointia turha tutkia ilman 

formaalien johdon ohjausjärjestelmien huomiointia.  

Kirjallisuudessa johdon ohjausjärjestelmien ja strategian yhteyttä on tutkittu paljon. 

Tutkimuksissa strategiasta on käytetty eri aikakausina kehitettyjä luokitteluja, joiden 

yhteensopivuutta esimerkiksi tiukkojen tai vastaavasti joustavampien kontrollien 

kanssa on selvitetty. Valtaosa näistä tutkimuksista on pohjautunut juuri rationaaliseen 

näkemykseen yksisuuntaisesta strategiaprosessista, jossa johdon ohjausjärjestelmät 

ovat valitun strategian lopputulema (Tucker & Parker 2013). Strategian suunnittelu ja 

implementointi on nähty ennalta harkittuina päätöksinä, joita tukemaan tietyt, 

teknisiltä ominaisuuksiltaan oikeanlaiset ohjausjärjestelmät tulisi suunnitella 

(Langfield-Smith 1997). Ohjausjärjestelmät ovat tällöin strategiaprosessin viimeinen 

askel ja niiden pääasiallinen tehtävä on olla passiivisia resurssien allokoimisvälineitä, 

joiden avulla toimintaa mitataan, verrataan tavoitteisiin ja tehdään siihen korjauksia 

(Henri 2006).  

Tutkimustulokset strategian ja ohjausjärjestelmien välisestä suhteesta ovat kuitenkin 

olleet ristiriitaisia. Joidenkin tutkijoiden mukaan ristiriitaiset tutkimustulokset johtuvat 

siitä, että kirjallisuus ei ole ollut yksimielinen käyttämistään strategian peruskäsitteistä 

ja viitekehyksistä eikä strategiaprosessin moniulotteista luonnetta ole tutkimuksissa 

riittävästi huomioitu (Langfield-Smith 1997; Gani & Jermias 2012). 

Kontingenssiteoreettinen näkökulma on pyrkinyt ratkaisemaan nämä ristiriidat 

ottamalla huomioon toimintaympäristön muuttujien vaikutuksen yrityksen toimintaan 
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(Chenhall 2003). Näkökulman mukaan johdon ohjausjärjestelmien rakentumiseen 

vaikuttavat strategian ohella yrityksen ulkoinen toimintaympäristö, jolloin 

ohjausjärjestelmien suunnittelussa tulee ottaa huomioon sellaisia ympäristöstä tulevia 

muuttujia kuten kilpailu, teknologia, turbulenttisuus sekä informaation puute 

ympäristötekijöistä. Tutkijat eivät ole kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen siitä, 

vaikuttavatko ympäristön muuttujat johdon ohjausjärjestelmiin suoraan vai ennemmin 

välillisesti strategian tai organisaatiorakenteen välityksellä (Archer & Otley 1991). 

Tämä johtuu pääosin siitä, että johdon ohjausjärjestelmät on nähty tyypillisesti vain 

organisaation hallintorakenteiden funktioina, eikä niiden prosessuaalisia 

ominaisuuksia ole huomioitu. 

Chenhall (2003) myös muistuttaa, että kontingenssiteoreettinen tutkimus on 

tarkastellut pääosin vain kirjanpidollisten kontrollien ominaisuuksia, minkä vuoksi 

toiminnan ohjaaminen on ymmärretty varsin suppeasti. Usein näissä tutkimuksissa on 

myös keskitytty jonkin tietyn formaalin kontrollin käyttöön vallitsevassa 

toimintaympäristössä, mikä on rajannut ulos muut formaalit kontrollit, mutta myös 

epäformaalimmat kontrollin muodot (Otley 1980; Chenhall 2003). Keskittyminen 

yhteen formaalin kontrollin muotoon on voinut johtaa tulkinnanvaraisiin tuloksiin, 

sillä se ei anna riittävää kuvaa ohjausjärjestelmän kokonaisuudesta, jossa kontrolleja 

käytetään usein rinnakkain ja niillä on toisiaan täydentäviä vaikutuksia. Chenhall 

(2003) ehdottaakin kontrollien luokittelun laajentamista, jotta voidaan tutkia ja 

tunnistaa myös sellaisia kontrollin muotoja, jotka ovat luonteeltaan joustavampia ja 

sisältävät vähemmän standardisoituja toimintamalleja sekä enemmän monipuolista 

dataa. 

On myös hyvä huomata, että aiempi johdon ohjausjärjestelmiä käsittelevä kirjallisuus 

on keskittynyt pääosin teollisuustuotantoon, sillä johdon laskentatoimi on perinteisesti 

soveltunut hyvin budjetointiin sekä kustannus- ja kannattavuuslaskelmiin, mille 

formaali ohjaus on tuotannon konkreettisesta luonteesta johtuen ollut mielekästä 

(Ittner & Larcker 1997). Vasta viime aikoina tutkimus on alkanut keskittyä myös 

palvelualaan, jonka merkitys kansantalouksille eri puolilla kehittynyttä maailmaa on 

kasvanut keskeiseksi. Palvelualan sisällä myöskin finanssi- ja pankkisektori ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle siitä huolimatta, että finanssikriisin jälkeen haasteet 

alalla ovat kasvaneet merkittävästi (Gooneratne & Hoque 2013).  
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1.3 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Aiemman kirjallisuuden perusteella tutkimuksen tavoite voidaan jakaa tarkemmin 

kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

1. Millaisia strategisia epävarmuustekijöitä kohdeyritys on kohdannut ja miten ne 

ovat vaikuttaneet formaalin strategian toteuttamiseen? 

2. Miten eri tavoin strategiaa on käytännössä toteutettu? 

3. Kuinka johto on reagoinut strategisiin epävarmuustekijöihin? 

Tutkimuksessa on käytetty laadulliselle tutkimukselle tyypillistä tapaustutkimusta. 

Tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksena Oulun Osuuspankissa, joka on osa OP 

Ryhmä -finanssikonsernia (vuoteen 2015 asti OP-Pohjola -ryhmä). Tarkastelu 

rajoittuu kohdeyritykseen, sillä se on osuuskuntamuotoisena itsenäinen ja paikallinen 

pankki, joka tutkimusta tehtäessä on myös vastannut oman strategian ja johdon 

ohjausjärjestelmien muotoilusta. Finanssiala on mielenkiintoinen tutkimuskohde 

sikäli, että se on yksi niistä aloista, jotka viime vuosina ovat olleet ja tulevat ennen 

kaikkea olemaan voimakkaassa murroksessa toimintaympäristön muuttumisen ja 

erityisesti digitalisoitumisen myötä (OP-Pohjola -ryhmän vuosikertomus 2013). 

Tämän vuoksi ala on myös erityisen otollinen tutkimukselle, jossa on tarkoitus tutkia 

johdon strategisointitapoja sekä keinoja, joilla yrityksissä voidaan dynaamisesta 

toimintaympäristöstä tuleviin strategisiin epävarmuustekijöihin vastata. 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimus rakentuu siten, että luvussa kaksi perehdytään aluksi tutkimusta 

taustoittavaan kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi liikkeenjohdon 

strategian yleisiä käsitteitä painopisteen ollessa kuitenkin strategia käytäntönä -

koulukunnan havainnoissa johdon strategisoinnista. Tämän jälkeen johdon 

strategisointia tarkastellaan hieman eri näkökulmasta käsin esittelemällä johdon 

ohjausjärjestelmien yleiset tehtävät sekä havainnollistamalla niitä tarkemmin kahden 

tunnetun viitekehyksen avulla. Luvun lopussa kirjallisuuskatsauksen havainnot 

kootaan yhteen tutkimuksessa käytettäväksi teoreettiseksi viitekehykseksi. 
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Luvussa kolme esitellään tutkimuksen metodologia. Luvussa perustellaan aluksi 

valittu tutkimusote sekä käydään läpi aineistonkeruumenetelmät ja tavat analysoida 

aineistoa. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen kohdeyritys sekä listataan lyhyesti, 

millaisia haasteita yrityksen toimiala yleisesti on viime vuosina kohdannut. Luvussa 

neljä perehdytään varsinaisiin tutkimustuloksiin ja luvussa viisi verrataan saatuja 

tuloksia suhteessa aiempaan kirjallisuuteen sekä tutkimuksen alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Lopuksi luvussa kuusi vedetään yhteen tutkimuksessa esitetyt 

havainnot ja pohditaan, millaista akateemista uutuusarvoa ja toisaalta käytännön 

merkitystä saaduilla tuloksilla on. Samalla tutkimusta tarkastellaan kriittisesti 

pohtimalla saatujen tulosten yleistettävyyttä, kun otetaan huomioon 

tapaustutkimukseen tyypillisesti liitetyt rajoitukset. Tämän pohdinnan perusteella 

ehdotetaan myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄT STRATEGISOINNIN TUKENA 

2.1 Liikkeenjohdon strategia 

Strategiakirjallisuus voidaan jakaa sen mukaan, onko strategiaa tutkittu sen sisällön 

vai prosessin näkökulmasta (Tucker & Parker 2013). Tavanomaisempi sisältö-

näkökulma korostaa strategian rationaalisia ominaisuuksia ja eroja muihin 

strategityyppeihin, kun taas prosessi-näkökulma tutkii, miten strategia on muotoiltu ja 

implementoitu käytännössä (Chenhall 2005). Käytetyimmät strategiamääritelmät, 

kuten Porterin (1980) geneeriset liikkeenjohdon strategiat ovat tyyppiesimerkki 

rationaalisesta tutkimussuuntauksesta (Langfield-Smith 1997), jonka mukaan 

strategian tulee pohjautua ensi sijassa organisaation visioon.  

Visio määrittää organisaation olemassaolon tarkoituksen; unelman siitä, mitä se haluaa 

olla ja saavuttaa. Tästä seuraa, että strategia on toimintasuunnitelma, jonka avulla visio 

voidaan saavuttaa. Strategia sisältää suunnitelman organisaation pitkän aikavälin 

kaikkein fundamentaalisimmista tavoitteista, tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä 

sekä riittävien resurssien allokoimisena näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (Chandler 

1962). Toimintaympäristö luo viitekehyksen, jonka puitteissa strategiasuunnittelu 

tapahtuu, sillä organisaation on sovitettava omat toimintonsa ympäristön mukaisiksi 

luodakseen kilpailuetua ja tätä kautta lisäarvoa omistajilleen (Porter 1980).   

Strategia toteutuu eri organisaatiotasoilla, jolloin omiksi kokonaisuuksiksi voidaan 

suurissa organisaatioissa erottaa koko organisaation kattava yritysstrategia, 

liiketoimintastrategia ja operatiivinen strategia (Langfield-Smith 1997). 

Yritysstrategia määrittelee yleisellä tasolla organisaation vision omasta tehtävästään 

sekä sen, millä toimialoilla organisaatio toimii, miten se luo arvoa ja kuinka 

organisaatio rakentuu jaettaessa voimavaroja liiketoimintayksiköille. Alemmalla 

tasolla liiketoimintastrategia tai kilpailustrategia on vastaavasti organisaation 

liiketoimintayksiköiden pitkän ajan strateginen suunnitelma siitä, millaisia tuotteita tai 

palveluita niiden tulisi kehittää, miten ne pyrkivät näillä tuotteilla tai palveluilla 

kilpailemaan toimialalla ja saavuttamaan kilpailuetua suhteessa alan muihin 

toimijoihin.  
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Lopulta alimmalla tasolla liiketoimintayksiköt vastaavat operatiivisista strategioista, 

jotka koskevat ensisijaisesti päivittäisiä toimintoja sekä näiden toimintojen roolia 

toteutettaessa liiketoiminta- ja yritysstrategioita. Valtaosa johdon ohjausjärjestelmien 

ja strategian suhdetta käsittelevästä kirjallisuudesta on keskittynyt juuri 

liiketoimintastrategiaan (Langfield-Smith 1997), sillä se on lähimpänä päivittäistä 

toimintaa ja sen vuoksi myös mielekkäintä tarkastella yhdessä johdon 

ohjausjärjestelmien kanssa. Sen vuoksi myös tässä tutkimuksessa strategia-termi 

käsitetään nimenomaan liiketoimintastrategian näkökulmasta.   

Onnistunut liiketoimintastrategia edellyttää sekä onnistunutta strategian luomista että 

sen toteuttamista. Strategiaprosessi alkaa strategian luonnista, jolloin organisaatio 

kartoittaa nykytilaansa analysoimalla kilpailuympäristön uhkia ja mahdollisuuksia 

sekä omaa sijoittumistaan liiketoimintaympäristössä. Tyypillisiä analysointikeinoja 

ovat SWOT-analyysi, Porterin (1980) viiden kilpailuvoiman malli sekä PEST-analyysi 

(Podaşcă 2013). Malleja käytetään strategiasuunnittelussa usein rinnatusten, sillä ne 

kohdistavat tarkastelunsa hieman eri asioihin täydentäen toinen toisiaan.  

Porterin malli pohjautuu viiteen kilpailuvoimaan: alalla jo toimivien yritysten väliseen 

kilpailuun, toimittajien ja ostajien neuvotteluvoimaan sekä uusien toimijoiden ja 

korvaavien tuotteiden tai palvelujen muodostamaan uhkaan. Strategiasuunnittelussaan 

yrityksen on Porterin mukaan otettava huomioon nämä viisi kilpailuvoimaa, joita 

kilpailijoitaan paremmin hallitsemalla se luo arvoa asiakkailleen ja saavuttaa näin 

kilpailuetua. Onnistuneen strategian avulla yritys voi vaikuttaa kilpailuvoimiin ja 

muokata alan rakennetta itselleen suotuisampaan suuntaan niin, että sen suhteellinen 

asema ja kannattavuus paranevat. Pitkällä aikavälillä tämän täytyy tarkoittaa sitä, että 

yritys pystyy luomaan itselleen pysyvän kilpailuedun, joka Porterin mukaan syntyy 

ainoastaan joko kustannusedusta, differoinnista tai keskittymisestä. 

Porter (1980) korosti strategiajaottelussaan, että yrityksen on valittava kolmesta 

kilpailuedun lähteestä tai muuten se ”jumiutuu puoliväliin” menettäen selkeän 

suunnan tulevaisuuteen eikä näin ollen saavuta kilpailuetua.  Tutkimuksissa on 

kuitenkin havaittu, että on olemassa yrityksiä, jotka harjoittavat menestyksekkäästi 

välimallin hybridistrategioita (Miller 1992). Dess ja Davis (1984) havaitsivat omassa 

monimuuttuja-analyysiin perustuneessa tutkimuksessaan, että ne yritykset, jotka olivat 
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valinneet jonkin Porterin geneerisen strategiatyypin, menestyivät paremmin kuin 

yritykset, joilla ei ollut käytössä mitään selkeää strategiaa. Heidän mukaansa Porterin 

strategiset typologiat eivät kuitenkaan ole samanaikaisesti käytettyinä toisiaan 

poissulkevia vaihtoehtoja, minkä vahvistivat Hillin (1988) saamat tulokset, joiden 

mukaan kustannusjohtajuuden ja differoinnin onnistunut yhdistäminen johti kestävään 

kilpailuetuun.   

SWOT-analyysi, joka on kehittynyt vähin erin 1960-luvulta lähtien ottaa ulkoisten 

uhkien ja mahdollisuuksien lisäksi huomioon yrityksen sisäiset vahvuudet ja 

heikkoudet. Malli auttaa yritystä asemoimaan itsensä osaksi kilpailuympäristöä, mutta 

se voi olla altis subjektiivisille tulkinnoille esimerkiksi omista vahvuuksista ja 

heikkouksista. SWOT-mallia täydennetään usein PEST-analyysillä (kuvio 1), joka 

keskittyy nimenomaan SWOT-mallin ulkoisten uhkien ja mahdollisuuksien 

syvempään analyysiin (Podaşcă 2013). Se on tämän vuoksi hyvä työkalu kartoittamaan 

organisaation makroympäristön muutosvoimien nykytilaa ja tulevaisuutta sekä näiden 

tekijöiden mahdollista vaikutusta liiketoiminnalle, vaikka se ei otakaan kantaa, mitkä 

muutosvoimat ovat hallitsevampia tai lähitulevaisuudessa todennäköisempiä. 

 

Kuvio 1. PEST-nelikenttä. 

PEST-mallissa poliittiset tekijät sisältävät viranomaissäännöksiä sekä 

lainsäädännöllisiä asioita ja -rajoituksia. Ekonomisiin tekijöihin lasketaan vuorostaan 

talouskasvu ja keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka, jotka vaikuttavat välillisesti 

asiakkaiden ostovoimaan ja esimerkiksi vallitsevaan korko- ja inflaatiotasoon. 

Sosiaaliset tekijät ovat vastaavasti makroympäristöstä tulevia kulttuurisia ja 

demografisia tekijöitä, kuten väestönkasvu, ikäjakauma sekä asenteet työ- ja vapaa-

Poliittiset tekijät Teknologiset tekijät

Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät

PEST
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aikaa kohtaan, ja ne voivat vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen sekä markkinoiden 

kokoon. Lopuksi teknologisiin tekijöihin lasketaan kuuluvan käytettävissä olevan 

teknologian taso sekä uusien teknologioiden kehittyminen, jotka vaikuttavat yritysten 

päätöksiin muun muassa tutkimus- ja tuotekehitykseen panostamisesta, automaatiosta 

ja ulkoistamisesta. Teknologia voi asettaa myös rajoituksia alalle tulemiseen, mikäli 

käytettävissä oleva teknologia on korkealle jalostunutta. 

2.1.1 Strategiaprosessin monimuotoisuus  

Perinteisen strategia-ajattelun mukaan strategia on rationaalinen suunnitelma, joka 

koostuu yritysjohdon tietoisista sekä tarkoitushakuisista päätöksistä ja valinnoista 

asemoida yritys sen kilpailukentällä (Langfield-Smith 1997).  Keskeistä ajatukselle on 

strategian käsittäminen ylimmän johdon näkemyksenä tulevaisuuden kehityksestä, 

jolloin päätöksissä korostuu pitkän tähtäimen suunnittelu ja strateginen asemointi. 

Varmistaakseen strategian mahdollisimman ennakoitavan toteutuksen, johto ilmaisee 

tavoitteet selkeinä suunnitelmina, joita tukevat tarkasti suunnitellut formaalit kontrollit 

(Mintzberg & Waters 1985). Koska rationaalisen strategia-ajattelun mukaan muu 

henkilöstö on ohjauksen kohde, joka ei tyypillisesti osallistu strategian muotoiluun, on 

näiden kontrollien minimoitava strategian toteutukseen liittyvä epätietoisuus 

ohjaamalla työntekijöiden käyttäytymistä yksityiskohtaisesti. Näkökulman 

lähtökohtana on, että strategian suunnittelua seuraa aina sen toteutus (Mintzberg, 

Lampel, Quinn & Ghoshal 2003: 23, 143), minkä vuoksi toimintaympäristö nähdään 

suunnitteluvaiheessa hallittavana tai vähintään riittävän ennakoitavana. 

Käytännön tutkimuksissaan Minztberg (1978) kuitenkin havaitsi, että strategia ei 

välttämättä aina toteudu suunniteltuna, vaan ympäristö voi pakottaa johdon 

muuttamaan olemassa olevaa strategiaa. Hänen mukaansa organisaatioissa havaitut 

toteutuneet strategiat muodostuvat tyypillisesti päätösten virrasta, johon vaikuttavat 

kolmen merkittävän tekijän vuorovaikutus: a) ympäristö, joka muuttuu jatkuvasti 

mutta epäsäännöllisesti, b) organisaation tasapainoa ylläpitävä hallinnollinen 

järjestelmä eli byrokratia ja c) johto, jonka tehtävä on toimia kahden edellä mainitun 

välissä varmistaen operatiivisen toiminnan, mutta myös tarvittaessa organisaation 

muutoksen. Näin ollen johto ei ole välttämättä ainut strategisen muutoksen 
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alullepanija, vaan sen voi laukaista myös muutos organisaation ympäristössä, jolloin 

byrokratia ja johto toimivat muutoksen välittäjinä.  

Minztbergin (1978) mukaan strateginen muutos lähtee usein liikkeelle äkillisestä 

muutoksesta ympäristössä. Pitkään jatkunutta vakaata kautta, jolloin strategiaa ei ole 

ollut juuri tarpeen päivittää, voi äkillisesti seurata turbulentti vaihe, johon parhainkaan 

strateginen suunnittelu ei ole osannut varautua. Mintzbergin mukaan perinteinen 

ylhäältä alas tapahtuva strategisen suunnittelun prosessi nojaa kahteen 

perusoletukseen, jotka tällaisessa tilanteessa usein osoittautuvat vääriksi: 

suunnittelijalla on käytössään kaikki tarvittava tieto tai ainakin yhtä paljon tietoa kuin 

alaisilla ja että ympäristö on riittävän vakaa tai ainakin ennustettavissa niin, ettei 

suunnitelmaa tarvitse enää muokata sen toteuttamisvaiheessa. Jo toisen oletuksen 

osoittautuessa vääräksi voi tämä rationaalinen prosessi muuttua toimimattomaksi ja 

jopa vahingolliseksi, jolloin suunniteltu strategia jää toteutumatta tai toimintaa 

joudutaan mukauttamaan muuttuneisiin olosuhteisiin niin, että toteutuneesta 

strategiasta tulee osittain emergentti. 

Emergentti strategia syntyy käytännön toiminnan kautta, kun organisaatio reagoi 

spontaanisti erilaisten kokeilujen ja oppimisen kautta ympäristön äkillisiin muutoksiin. 

Perinteiseen suunnitelmalliseen strategia-ajatteluun kriittisesti suhtautuvat katsovat, 

että tämä on erityisen tärkeää organisaatioille, jotka toimivat epävakaassa 

ympäristössä, missä on tarpeen edetä asteittain ja reagoida nopeasti nykytoiminnoista 

saatuun palautteeseen (Morrison & Salipante 2007). Vastaavasti ennalta määrätyt 

jäykät suunnitelmat ja tavoitteet voivat olla haitallisia, sillä ne eivät jätä johdolle 

mahdollisuutta tunnistaa strategisia mahdollisuuksia tai reagoida muuttuneisiin 

olosuhteisiin (Ittner & Larcker 1997). Voidaan jopa sanoa, että epävarmuus ei ole enää 

edes satunnaista, vaan se on tullut olennaiseksi osaksi nykypäivän 

liiketoimintaympäristöä (Kosonen & Doz 2008: 46). 

Mintzbergin (1978, 2003) näkemykset strategiasta emergenttina prosessina korostavat 

strategisen päätöksenteon epäsystemaattista luonnetta, mikä vaatii improvisointia 

(Brews & Hunt 1999) ja kykyä mukautua paikallisten olosuhteiden mukaisesti (Ahrens 

& Chapman 2004). Tällöin strategian muotoilusta tulee oppimisprosessi, missä 

operatiivisella tasolla saadut kokemukset kulkeutuvat palautteena hierarkiassa 
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ylöspäin tasolle, missä strategiaa muotoillaan (Mintzberg 1978). Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että strateginen suunnittelu olisi merkityksetöntä; siinä missä perinteinen 

ja jäykkä strategiaprosessi ei huomioi oppimista, puhtaan emergentti strategia 

vastaavasti ei mahdollista organisaation tehokasta kontrolloimista (Mintzberg ym. 

2003: 144). Tämän vuoksi on muistettava, että rationaalisesti suunniteltu strategia ja 

ympäristön tekijöiden vähittäin muovaama emergentti strategia ovat eräällä tavalla 

strategisen jatkumon kaksi ääripäätä. Todellisuus asettuu usein johonkin tämän 

jatkumon ääripäiden välille. 

Mintzbergin ja Watersin (1985) mukaan emergentin strategia-ajattelun hyväksymisen 

ei tarvitse tarkoittaa sitä, että johdon kontrolli olisi turhaa, vaan tietyissä tapauksissa 

sen olisi hyvä olla joustavaa ja reagoivaa, toisin sanoen valmista oppimaan. 

Avoimempi tapa ohjata toimintaa on heidän mukaansa erityisen tärkeää 

toimintaympäristössä, joka on liian epävakaa tai monimutkainen, jotta sitä voitaisiin 

hallita vanhoihin oletuksiin pohjautuvilla toimintatavoilla. Avoimuus 

emergenttisyyttä kohtaan antaa johdolle mahdollisuuden toimia muuttuvassa 

todellisuudessa ennen kuin muutosta edes täysin käsitetään, sillä se voi siirtää 

kontrollivastuuta niille toimijoille, jotka toiminnassaan joutuvat jo mukautumaan 

muuttuneisiin olosuhteisiin. Tällainen toimintatapa lisää usein kollektiivisempaa ja 

yhtenäisempää käyttäytymistä (Ketokivi & Castañer 2004; Jarzabkowski & Balogun 

2009; Schaefer & Guenther 2016), jolla on yleensä myös positiivinen vaikutus 

strategisen muutoksen toteutumiseen ja kokeilevaan innovointiin (Glaser, Fourné & 

Elfring 2015). 

Mintzberg ja Waters (1985) esittävät vaihtoehdoksi niin sanottua sateenvarjo-

strategiaa (engl. umbrella strategy), joka ei perustu työntekijöiden tai tietyssä määrin 

myöskään ympäristön tiukkaan kontrolloimiseen. Siinä johdolla on vain osittainen 

kontrolli organisaation toimijoihin nähden. Johto asettaa tällöin käyttäytymiselle 

päälinjat sekä rajat, joiden puitteissa työntekijät saavat toimia, ja antavat tämän jälkeen 

vastuuta toteuttamisesta alemmille organisaatiotasoille. Strategia muodostaa tällöin 

ikään kuin ”sateenvarjon”, jonka alla organisaation toimintojen edellytetään 

tapahtuvan. Mintzbergin ym. mukaan tämänkaltainen strategia voi olla toimiva 

monimutkaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä, sillä organisaation toiminnot 

voivat tällöin reagoida joustavasti muutoksiin ja oppia uutta.  
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Osin Mintzbergin (1978) tutkimusten pohjalta on alettu strategiakirjallisuudessa 1990-

luvulta lähtien kyseenalaistamaan perinteisiä oletuksia, joiden mukaan strategia on 

formaali ylhäältä alaspäin etenevä prosessi, joka tiettyjen ennalta päätettyjen 

valintojen kautta synnyttää organisaatiolle esimerkiksi Porterin (1980) mallin 

mukaisen kilpailuedun (Chenhall 2003; Johnson ym. 2003). Perinteinen 

strategiakirjallisuus ei ole tutkinut sitä, millä tavoin alun perin formaali strategia 

muovautuu yritysten mikroprosesseissa, sillä tämä toiminta on oletettu valitun 

strategian automaattiseksi seuraukseksi. Mutta jos hyväksytään ajatus, jonka mukaan 

strategian toteutus on usein monimuotoisempi prosessi, kuin mitä rationaalinen 

koulukunta on antanut ymmärtää, on tarpeen ymmärtää syvemmin sitä, miten johto 

käytännössä strategisoi, eli toisin sanoen mitä ovat ne mikroprosessit, jotka muovaavat 

strategian käytännön toteutusta. 

2.1.2 Strategia käytäntönä -suuntaus 

Resurssipohjainen näkemys (engl. resource-based-view) on ollut yksi tapa lähestyä 

organisaatioiden menestymiseen vaikuttavia mikrotekijöitä. Näkemys on pyrkinyt 

selittämään organisaatioiden menestystä ennen kaikkea niiden omaamien aineellisten 

ja aineettomien resurssien kautta (Wernerfelt 1984). Sen mukaan yrityksellä voi olla 

käytössään avainresursseja, joiden tulee olla arvoa tuottavia, harvinaisia sekä vaikeasti 

kopioitavissa ja korvattavissa (Barney 1991). Tällaisia resursseja voivat olla muun 

muassa erilaiset kyvykkyydet, organisaation ominaispiirteet tai prosessit sekä 

työntekijöiden tietotaso. Mikäli yrityksellä on käytössään tällaisista resursseista 

muodostunut kokonaisuus, jota kilpailijat eivät pysty kestävällä tavalla imitoimaan, se 

voi saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. Huomionarvoista on, että 

monissa tutkimuksissa, joissa resurssipohjainen näkemys on toiminut teoreettisena 

viitekehyksenä, on korostettu aineettomien resurssien merkitystä 

yrittäjyysorientaation syntymiselle ja tätä kautta yrityksen positiiviselle 

suorituskyvylle (Bucktowar, Kocak & Padachi 2015).  

Myös resurssipohjaisen näkemyksen ongelmana on yleisesti pidetty sen staattisuutta. 

Se ei kykene kertomaan, kuinka sen kuvailemat uniikit resurssit hankitaan, eikä 

toisaalta sitä, miten nämä resurssit kehittyvät tai miten niitä kehitetään (Barney 2001). 

Yhtenä syynä on pidetty sitä, että näkemyksessä on kaikesta huolimatta tutkittu 
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makrotason ilmiöitä, jolloin mikrotasolla tapahtuvia prosesseja ei ole otettu huomioon. 

Sen seurauksena on 2000-luvun alusta lähtien tutkimuksen painopiste siirtynyt 

ymmärtämään enemmän yksilöiden toimijuutta ja roolia strategian toteuttajina 

(Jarzabkowski ym. 2007). Tämä on näkynyt muun muassa lisääntyneenä 

kiinnostuksena keskijohtoa kohtaan. Tuoreissa tutkimuksissa on korostettu 

keskijohdon roolia, sillä he toimivat yhdyssiteinä ylimmän johdon ja alempien 

esimiesten välillä mahdollistaen uusien strategisten aloitteiden synnyn ja toisaalta 

olemassa olevan strategian toteutuksen tai jopa sen sabotoinnin (Glaser ym. 2015; 

Schaefer & Guenther 2016).  

Strategia käytäntönä -koulukunta (engl. strategy-as-practice) syntyi tämän 

strategiakirjallisuuden kehityksen jatkumona pyrkien inhimillistämään johtamis- ja 

organisaatiotutkimusta (Johnson ym. 2003; Jarzabkowski 2005). Koulukunnan 

tutkimusnäkökulmat ovat tyypillisesti olleet varsin riippuvaisia tutkijoiden 

henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista sekä heidän akateemisesta taustastaan, 

minkä vuoksi käytetyt tutkimusmenetelmät ovat vaihdelleet eri sosiaalisten ilmiöiden 

ja kielenkäytön tutkimisesta aina organisaatiotutkimukseen ja psykologisiin 

käyttäytymisanalyyseihin (Golsorkhi, Rouleau, Seidl & Vaara 2010). Avoimen 

tutkimusotteensa vuoksi strategia käytäntönä -näkökulma on tarjonnut hyvän ja 

monipuolisen tavan analysoida johdon konkreettisia toimia ja vuorovaikutusta 

strategiaprosesseissa, minkä vuoksi sitä on kehitetty useiden tutkijoiden toimesta. 

Strategia käytäntönä -näkökulma lähtee oletuksesta, että strategia on etukäteen tehtyä 

suunnitelmaa monimutkaisempi ilmiö, jonka selittämiseen on tarpeen tutkia yksilöiden 

jokapäiväistä toimintaa ja näin ymmärtää, miten strategiaa organisaatiossa tehdään. 

Strategia ei ole tämän näkökulman mukaan konsepti, vaan prosessi, johon yksilöt 

osallistuvat käyttäytyen joskus yhtäläisesti aiotun toiminnan kanssa, mutta joskus 

myös ylimmän johdon näkökulmasta odottamattomalla tavalla (Jarzabkowski & 

Whittington 2008a). Tämän ajattelun mukaisesti 1) strategia ei ole jotain, mitä 

organisaatioilla on, vaan jotain, mitä sen jäsenet tekevät, 2) strategiaa ei toteuta vain 

ylin johto, vaan sen tekemiseen osallistuvat kaikki organisaatiossa, 3) strategisointi 

toteutuu usealla organisaatiotasolla samaan aikaan ja 4) organisaation toteutunut 

strategia muodostuu mikrotason tekemisestä (Whittington 2006, Jarzabkowski & Seidl 

2008).  
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Strategisointi on tämän näkökulman mukaisesti organisaation muodostavien 

yksilöiden tekoja, vuorovaikutusta ja neuvotteluja, joilla on jokin strateginen 

lopputulos (Johnson ym. 2003). Organisaatiot koostuvat joukosta yksilöitä, jotka 

muokkaavat makrotasolta, eli organisaation virallisesta strategiasta tulevaa 

informaatiota ja mukauttavat sen omaan kontekstiinsa ja sosiaaliseen 

infrastruktuuriinsa. Ihmisluonteelle on kuitenkin ominaista, ettei yksilöiden 

mikrotason toiminta ole yhteneväistä, vaan henkilökohtaisen strategisoinnin 

seurauksena heidän tavoitteensa voivat poiketa enemmän tai vähemmän toisistaan 

(Eisenhardt 1989). Näistä yksilöiden pienistä ja suurista teoista sekä heidän välisestä 

vuorovaikutuksestaan muodostuu lopulta Minztbergin ja Watersin (1985) tarkoittama 

toteutunut strategia. 

Huolimatta strategia käytäntönä -koulukunnan varsin kirjavasta tutkimusotteesta, 

tietyt teemat näyttäisivät toistuvan sen kysymyksenasettelussa ja teoreettisissa 

viitekehyksissä. Jos hyväksytään ajatus, että strategia on jotain, mitä ihmiset tekevät, 

on syytä eritellä, mitä koulukunnan mukaan tällainen tekeminen tai toiminta on:  

1. Strategia on tilannesidonnaista toimintaa. 

2. Tilannesidonnainen toiminta kehittyy jatkuvasti. 

3. Tilannesidonnaista toimintaa kehittävät kollektiivisesti useat eri toimijat, mikä 

aiheuttaa ongelman niille, joiden tehtävänä on ”johtaa” strategiaa. 

4. Johtajien strategisointi on tilannesidonnaisen toiminnan käytännönläheistä ja 

jatkuvaa arviointia (Jarzabkowski 2005: 21). 

Tämän pohjalta voidaan esittää strategia käytäntönä -tutkimussuunnan tarkemmat 

tutkimuskysymykset, jotka linkittyvät läheisesti toisiinsa: miten strategiaa tehdään, 

mitä menetelmiä ja työkaluja käytetään sekä kuka tekee strategiaa (Whittington 2003). 

Varsinainen toiminta (praxis) on sitä, mitä yksilöt tekevät konkreettisesti osana 

strategiatyötä: strategiasuunnittelua, vuosikatsauksia, palavereita, strategiatyöpajoja 

tai -päiviä sekä näihin liittyvää toimintaa. Toiminnan katsotaan olevan strategista 

silloin, kun sillä on jokin strateginen seuraus organisaation tulevaisuuden suuntaan, 

selviytymiseen ja kilpailuetuun, vaikkei tämä seuraus olisikaan osa organisaation 

virallista aiottua strategiaa (Johnson ym. 2003). 
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Käytännöt (practices) ovat strategia käytäntönä -tutkimuksessa keskeisin 

kiinnostuksen kohde, mikä myös erottaa sen muusta strategiatutkimuksesta. Käytännöt 

viittaavat juuri strategian käytännön tekemiseen ja ovat sen vuoksi myös tämän 

tutkimuksen keskiössä. Käytännöt ovat rutiininomaista käyttäytymistä, joka sisältää 

useita toisiinsa liittyviä elementtejä: fyysistä ja psyykkistä toimintaa, taustatietoutta 

asioiden ymmärtämiseksi, tietotaitoa, tunnetiloja ja motivoivaa tietoa. Ne ovat siis eri 

yksilöiden käytös-, toiminta- ja ajattelutapoja. Käytännöt ovat oleellisesti liitoksissa 

organisaatioiden päivittäiseen ”tekemiseen”, koska ne tarjoavat behavioristisia, 

kognitiivisia, menettelytavallisia, diskursiivisia ja fyysisiä resursseja, joiden avulla eri 

yksilöt voivat olla vuorovaikutuksessa saavuttaakseen kollektiivista toimintaa 

(Jarzabkowski ym. 2007). Kun näitä resursseja hyödynnetään toistuvasti, syntyy 

käyttäytymismalleja, joita voidaan tutkia ja tätä kautta ymmärtää, miten strateginen 

toiminta esimerkiksi strategia-työpajoissa tai johdon strategiapalavereissa rakentuu.   

Strategia käytäntönä -suunta huomioi siis rationaalisen koulukunnan mukaisen 

formaalin suunnittelun ja sen sisältämät johdon ohjausjärjestelmät. Jarzabkowski 

(2005: 82) määrittelee nämä perinteiset johdon ohjausjärjestelmät prosessuaaliseksi 

strategisoinniksi, jolle luonteenomaista on hallinnollisten kontrollien käyttö osana 

strategian toteuttamista. Hallinnollisten kontrollien nimitys kuvastaa näiden 

kontrollien roolia organisaation ohjaamisessa; ne ovat organisaation jäsenten 

hyväksymä legitiimi osa rakenteita, joiden avulla virallista strategiaa johdetaan. Sen 

vuoksi nämä kontrollit eivät tarvitse johdon aktiivista osallistumista toimintaan, sillä 

ne toimivat diagnostisesti valvoen saavutettuja tuloksia ja varottaen poikkeamista 

tavoitteisiin nähden. Vaikka osa tuloksista voikin poiketa alkuperäisistä tavoitteista, 

liittyy suunnitteluun ja tätä kautta toteuttamiseen paljon muodollista, järjestelmällistä 

ja analyyttistä työtä (Whittington 2003), minkä vuoksi formaalit ohjausjärjestelmät 

ovat hyväksytty, joskaan eivät ainoa, osa johdon strategisointia.  

Toinen käytäntöihin liitetty strategisoinnin ulottuvuus on Jarzabkowskin (2005: 92) 

mukaan interaktiivinen strategisointi. Toisin kuin prosessuaalinen, interaktiivinen 

strategisointi on kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta johdon ja muiden 

organisaation jäsenten välillä. Se on voimakas strategisoinnin keino, koska johto 

käyttää sitä kommunikoidakseen suoraan alaisten kanssa ja luoden näin merkityksiä 

strategian ympärille (Simons 1991, 1994). Usein johto strategisoi interaktiivisesti joko 
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muotoillessaan olemassa olevia strategioita uudelleen tai uusien strategioiden 

yhteydessä, kun se pyrkii estämään strategioihin kohdistuvan muutosvastarinnan 

kuvailemalla ne tarpeellisiksi ja haluttaviksi. Siinä missä edellä kuvatut hallinnolliset 

kontrollit ovat jo saavuttaneet työntekijöiden silmissä legitimiteettinsä, on 

interaktiivinen strategisointi johdon keino esittää omia tulkintojaan strategioista ja 

käydä keskustelua niiden merkityksestä. Näin voidaan synnyttää yhteinen käsitys 

organisaatiolle strategisesti tärkeistä asioista ja vaikuttaa työntekijöiden 

käyttäytymiseen, jotta he muokkaisivat tavoitteitaan organisaation päämäärien 

mukaisiksi.     

Toimijat (practitioners) ovat vastaavasti niitä yksilöitä, jotka toiminnassaan 

hyödyntävät käytäntöjä. Yhdistelemällä ja mukauttamalla eri käytäntöjä toimijat 

muodostavat omaan identiteettiin ja kulttuurisiin malleihin perustuvan 

toimintavalmiutensa eli toimijuuden toimiakseen ja vaikuttaakseen yhteisönsä sisällä 

(Reckwitz 2002). Toimijuus ilmentää siten toimijan tapaa ja kykyä toimia, mutta on 

aina sidottu vallitsevaan tilanteeseen ja kontekstiin. Strategian näkökulmasta toimijat 

ovat oleellinen tutkimuksen kohde strategia käytäntönä -näkökulmassa, sillä se, keitä 

he ovat, miten he toimivat ja millaisia käytänteitä he harjoittavat muokkaa strategista 

tekemistä, vaikka heillä ei strategian muotoilussa virallista roolia olisikaan 

(Jarzabkowski ym. 2007).  

Näkemys strategisista toimijoista haastaa Mintzbergin (1978) tavoin perinteisen 

oletuksen strategiasta tarkoin harkittuna, ylhäältä alaspäin etenevänä prosessina ja 

laajentaa potentiaalisten strategistien määrää keskijohtoon ja aina suorittavan portaan 

työntekijöihin asti. Vaikka näiden toimijoiden käyttäytymisen vaikutus strategian 

toteutukseen ei olekaan suora, heidän tapansa tulkita ja ilmaista strategisia 

pyrkimyksiä käytäntöjensä kautta vaikuttaa yrityksen menestymiseen ja mahdolliseen 

kilpailuetuun (Jarzabkowski ym. 2007). Jarzabkowski (2005: 13) kuitenkin muistuttaa, 

että tämä ei merkitse sitä, että ylimmän johdon tutkiminen olisi syytä hylätä, sillä 

muotoillessaan strategian he määrittelevät, mitkä ovat organisaation kannalta 

strategisia asioita ja toisaalta osallistuvat suorittavan portaan ohella myös strategian 

toteuttamiseen.  
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Vaikka strategia käytäntönä -koulukunta on saanut viime vuosina paljon huomiota sen 

uudenlaisen tutkimusotteen ansiosta, piilee sen näkökulmassa myös omia heikkouksia. 

Jarzabkowski ja Whittington (2008b) muistuttavat, että strategia käytäntönä -

näkökulman tavoitteena ei ole erotella teoreettista tutkimusta ja käytäntöä, sillä heidän 

mukaansa se on tutkimusta käytännöstä. Näkökulma on epäilemättä käytännöllinen 

tapa tehdä tapaustutkimusta, mutta sen käytössä piilee riski, että käsitys isosta kuvasta 

unohtuu (Carter, Clegg & Kornberger 2008). Strategia käytäntönä -näkökulman – siinä 

missä perinteisen strategiatutkimuksenkin – tavoitteena lienee edelleen tutkia 

strategiaa kokonaisuutena. Strategia ei synny yksinomaan sosiaalisen toiminnan 

kautta, vaan se muotoutuu tai sen ainakin pitäisi muotoutua tietynlaiseksi kontekstissa, 

jota organisaation virallinen strategia ohjaa. Muutoin on olemassa mahdollisuus, että 

se jää vain yksittäisten toimijoiden irrallisiksi käytännöiksi. 

Jarzabkowskin (2005) luoma viitekehys, joka jakaa strategian käytännön toteuttamisen 

prosessuaaliseen ja interaktiiviseen strategisointiin on yksi tapa luoda yhteys formaalin 

strategian ja käytännön välille. Viitekehys huomioi myös johdon ohjausjärjestelmiä 

kuvaavan kirjallisuuden, mikä kytkee strategia käytäntönä -näkökulman aiempaan 

akateemiseen tutkimukseen. Jarzabkowski kuitenkin muistuttaa, että strategia 

käytäntönä -tutkimussuunnan viemiseksi eteenpäin, voi olla relevanttia tutkia myös 

muita käytäntöjä, joiden avulla strategiaa toteutetaan. Esimerkiksi yhä 

virtuaalisemmiksi muuttuvissa organisaatioissa interaktiivisuus ei välttämättä toteudu 

kasvokkain, vaan kommunikointi voi tapahtua myös sähköisesti. Tämä havainto 

vahvistaa sen oletuksen, että kun strateginen tekeminen on sidoksissa strategiaa 

toteuttaviin henkilöihin, voidaan johdon strategisointitapoja empiirisesti tutkimalla 

löytää yhä uusia tapoja toteuttaa strategiaa käytännössä. 

2.2 Johdon ohjausjärjestelmät 

Tässä luvussa tutustutaan aluksi johdon laskentatoimen kirjallisuudessa esitettyihin 

johdon ohjausjärjestelmien yleisiin tehtäviin liiketoimintastrategian ohjaajina sekä 

alaluvussa 2.2.2 Malmin ja Brownin (2008) ja alaluvussa 2.2.3 Simonsin (1994) 

ohjausjärjestelmien viitekehyksiin. Tarkoitus on antaa kuva siitä, millaisia formaaleja 

tehtäviä kontrolleilla ja niiden muodostamilla ohjausjärjestelmillä yleisesti katsotaan 

olevan ja millä eri tavoin niitä voidaan luokitella. Näin voidaan selvittää, millaisia 
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keinoja strategian toteuttamiseen on kirjallisuudessa tavanomaisesti liitetty. Luvussa 

2.3 esitetty teoriakokonaisuus vedetään yhteen tutkimuksessa käytetyksi teoreettiseksi 

viitekehykseksi, jossa yhdistyvät aiemmin esitetty strategia käytäntönä -näkökulma ja 

johdon ohjausjärjestelmien teoria.   

2.2.1 Johdon ohjausjärjestelmien yleiset tehtävät 

Yritysstrategioista puhuttaessa on muistettava, että parhainkaan strategia ei ole 

toimiva, jos sen tuloksia ei voida mitata. Tämän vuoksi organisaatioissa on käytössä 

johdon ohjausjärjestelmiksi kutsuttuja menetelmiä, joiden tarkoitus on nimensä 

mukaisesti mitata ja ohjata organisaation toimintaa haluttuun suuntaan (Flamholtz, 

Das & Tsui 1985; Merchant & Van der Stede 2007: 7) sekä varmistaa, että 

organisaatiolla on käytössään riittävät resurssit kohdennettuina tehokkaasti 

tavoitteiden saavuttamiseen (Anthony 1965; Ouchi 1979). Johdon ohjausjärjestelmät 

ovat keino kerätä informaatiota organisaation tilasta, jotta johto voi arvioida fyysisten 

ja taloudellisten voimavarojen sekä henkilöstövoimavarojen suorituskykyä 

organisaation tavoitteiden kannalta.  

Jotta johdon ohjausjärjestelmistä saisi jäsennellymmän kuvan, on syytä tarkastella, 

millaisia tehtäviä niille tyypillisesti annetaan. Ensiksi ne auttavat koordinoimaan 

isojen organisaatioiden ja niissä toimivien yksilöiden tehtäviä (Ouchi 1979; Flamholtz 

1983). Laajassa organisaatiossa eri liiketoimintayksiköiden ja niiden johtajien 

näkemykset organisaation strategisista päämääristä ja keinoista niiden saavuttamiseen 

voivat erota, jolloin johdon ohjausjärjestelmät auttavat yhdenmukaistamaan näitä 

näkemyksiä (Ouchi 1979) ja selkiyttämään strategisia päämääriä kaikilla 

organisaatiotasoilla (Anthony 1965; Goold & Quinn 1990). Merkittävässä roolissa 

tässä ovat johdon ohjausjärjestelmien sisältämät tavoitemittarit, joiden tulee olla 

mahdollisimman tarkkoja ja mitattavia, jotta strategian toteuttamiselle voidaan luoda 

konkreettinen viitekehys (Goold & Quinn 1990).  

Toiseksi johdon ohjausjärjestelmät motivoivat työntekijöitä tavoittelemaan ennalta 

sovittuja päämääriä palkitsemalla hyvistä suorituksista ja vastaavasti rankaisemalla 

huonoista (Merchant & Van der Stede 2007: 393). Tätä varten luotujen 

kannustinjärjestelmien tehtävä liittyy läheisesti omistuksen ja johtamisen eriytymiseen 
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ja tästä mahdollisesti syntyvään johtajien henkilökohtaisten tavoitteiden ja 

organisaation tavoitteiden väliseen eturistiriitaan (Goold & Quinn 1990). Tilanne on 

tuttu teoreettisessa taloustieteessä, missä tilannetta kutsutaan päämies-agentti-

ongelmaksi. Tällöin päämies (yrityksen osakkeenomistaja) palkkaa agentin (johtajan) 

toimimaan puolestaan epätäydellisen informaation vallitessa. Ohjausjärjestelmän 

tehtävänä on tällöin tarjota kannustimia, joilla saatetaan yhteen erityisesti johtajien 

yksilölliset pyrkimykset ja yrityksen päämäärät niin, että johtajat ovat motivoituneita 

ajamaan yrityksen etua ja ottamaan oikeanlaisia riskejä (Covaleski, Evans III, Luft & 

Shields 2003).  

Kolmanneksi johdon ohjausjärjestelmät välittävät signaaleja toiminnasta ja erityisesti 

toiminnassa esiintyvistä häiriöistä (Goold & Quinn 1990). Tämä näkemys perustuu 

formaalien ohjausjärjestelmien kyberneettiseen luonteeseen, jonka mukaan tietyt 

ennalta määrätyt tavoitteet muodostavat standardin, johon toteutuneita saavutuksia 

verrataan (Fischer 1998). Mittaamalla suorituskykyä ja havainnoimalla mahdollisia 

poikkeamia asetettujen ja toteutuneiden tavoitteiden välillä kyberneettiset 

ohjausjärjestelmät hälyttävät johdon puuttumaan toimintaan joko muuttamalla 

tavoitteita, asettamalla kokonaan uusia tai vaihtamalla toiminnasta vastaavia 

henkilöitä (Goold & Quinn 1990). 

Johdon kontrolleja ja tätä kautta ohjausjärjestelmiä voidaan jaotella monin tavoin. 

Merchant ja Van der Stede (2007: 25–75) jakavat kontrollit sen mukaan, pyritäänkö 

niillä vaikuttamaan suorana toimintaan, jolloin kyseessä ovat toimintokontrollit, vai 

ainoastaan lopputulokseen, jolloin puhutaan tuloskontrolleista. Tämän lisäksi 

kontrollit voivat olla toimintaa tiukasti ohjaavia tai vastaavasti luonteeltaan 

joustavampia (Langfield-Smith 1997). Tiukoiksi kontrolleiksi on yleensä luettu 

formaalit kyberneettiset järjestelmät, missä merkittävin painopiste on ollut 

budjetoinnissa ja sen eri ulottuvuuksissa, kuten työntekijöiden osallistamisessa, 

budjettitavoitteiden saavutettavuudessa sekä niiden tarkkuudessa, budjettiharhassa, 

raportoinnissa sekä palaute- ja kannustinjärjestelmissä (Langfield-Smith 1997; Fischer 

1998; Chenhall 2003). Valtaosa vanhemmasta johdon ohjausjärjestelmiä käsittelevästä 

kirjallisuudesta on keskittynyt tutkimaan juuri tiukkoja kyberneettisiä järjestelmiä, 

sillä niiden sisältämät kirjanpidon rahamääräiset mittarit, kuten nettotulos ja tuotto- 

sekä kustannustavoitteet tähtäävät yleensä lyhyen aikavälin rahamääräiseen 
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lopputulokseen ollen ohjausjärjestelmien konkreettisimpia ja objektiivisimpia 

komponentteja ja näin myös helpoimpia tutkia (Langfield-Smith 1997).  

Toiset tutkijat käsittävät johdon ohjausjärjestelmät suppeammin kuin toiset; Merchant 

ja Van der Stede (2007: 7) erottelevat strategisen kontrollin johdon kontrollista ja 

määrittelevät johdon kontrollin keinoksi vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen. 

Tällöin fokus on ennen kaikkea organisaation sisäisissä, formaaleissa mittareissa, 

joiden lähtökohtana on se, miten työntekijöiden halutaan organisaatiossa käyttäytyvän. 

Johdon kontrollin tehtävänä on selvittää, ymmärtävätkö työntekijät mitä heiltä 

odotetaan, pyrkivätkö he riittävällä työpanoksella saavuttamaan heille asetetut 

tavoitteet ja ovatko he kykeneviä suoriutumaan tehtävistään.  

Monet tutkijat katsovat, että 1990-luvulta lähtien johdon ohjausjärjestelmien mittarit 

ja tätä kautta niiden tarjoama informaatioskaala on laajentunut kattamaan yhä 

monipuolisemmin yritystoiminnan eri ulottuvuuksia (Langfield-Smith 1997; Chenhall 

2003). Lisääntynyt kiinnostus laskentatoimen kytkemisestä strategiseen 

liikkeenjohtoon ja tätä kautta johdon ohjausjärjestelmien laajempi käsitteellistäminen 

ovat johtanut siihen, että johdon ohjausjärjestelmillä nähdään yhä strategisempi rooli 

(Merchant & Otley 2007). Tämän vuoksi mittareiden painopiste on laajentunut 

kattamaan yhä useammin myös ei-rahamääräisiä mittareita, kuten tuotannon laatua, 

asiakastyytyväisyyttä sekä henkilöstön osaamista ja tyytyväisyyttä sekä organisaation 

ulkoisia mittareita, kuten asiakaskäyttäytymistä tai yrityksen kehitystä suhteessa sen 

kilpailijoihin ja ympäröiviin markkinoihin (Goold & Quinn 1990). Langfield-Smithin 

(1997) mukaan johdon kontrollien ja strategisten kontrollien keinotekoinen erottelu ei 

tämän vuoksi enää välttämättä ole validia.  

Strategisten kontrollien puolestapuhujat ovat kritisoineet johdon kontrollien 

painottuneen mittaamaan liikaa yksinomaan lyhyen aikavälin rahamääräisiä 

tulostekijöitä (Goold & Quinn 1990). Tämä johtuu Gooldin ja Quinnin (1990) mukaan 

yksinkertaisesti siitä syystä, että johdolla on luontainen taipumus keskittyä herkemmin 

operatiivisiin vuositavoitteisiin kuin monen vuoden päähän ulottuviin pitkän aikavälin 

strategisiin päämääriin. Heidän mukaan se katkaisee suunnitteluprosessin, missä 

strategisten tavoitteiden asettamisen, strategian implementoinnin suunnittelun ja 

operatiivisen suunnittelun tulisi olla integroituina yhteen niin, että tämä johtaa 
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yhdenmukaisiin tavoitemittareihin kaikilla edellä mainituilla suunnittelutasoilla 

(Lorange 1980). Näin strategisen, pitkän aikavälin suunnittelun katsotaan 

tasapainottavan lyhyen aikavälin budjettisuunnittelua (Goold & Quinn 1990).  

Jotkin tutkijat näkevät johdon ohjausjärjestelmät vielä laajemmin. Esimerkiksi 

Chenhall (2003) erottelee pelkästään johdon laskentatoimen välineistä muodostuvat 

johdon laskentatoimen järjestelmät johdon ohjausjärjestelmistä, jotka hänen mukaansa 

kattavat formaalien johdon laskentatoimen järjestelmien lisäksi myös epäformaalin 

kontrollin muotoja. Kirjallisuudessa onkin siirrytty yhä voimakkaammin pelkkien 

formaalien kontrollien tutkimisesta kohti epäformaalien kontrollien huomioimista 

(Langfield-Smith 1997).  Toisin kuin formaalit kontrollit, epäformaalit kontrollit ja 

niiden käyttö ei ole välttämättä tietoisesti suunniteltua. Ne ovat luonteeltaan 

monipuolisia ja usein myös kirjoittamattomia toimintatapoja, jotka juontuvat 

esimerkiksi vallitsevasta organisaatiokulttuurista. Näin on esimerkiksi Ouchin (1979) 

kuvailemien klaanikontrollien kohdalla, sillä klaanikontrollit perustuvat organisaation 

jaettuihin arvoihin ja normeihin.  

Tutkimuksissa epäformaalien kontrollien käyttö on usein liitetty epävarmaan 

toimintaympäristöön kontingenssiteorian mukaisesti. Malmin ja Brownin (2008) 

mukaan toimintaympäristön epävarmuus johtaa siihen, että päätöksenteon tueksi 

voidaan tarvita taloudellista informaatiota laaja-alaisempaa tietoa. Tämän perusteella 

voisi olettaa, että yritysten tulisi epävarmuuden vallitessa käyttää tiukkoja 

kirjanpidollisia kontrolleja hyvin monipuolisesti ja kattavasti informaation 

keräämiseen. Toisaalta, jos kontrolleja ei ymmärretä niinkään johdon omaa 

päätöksentekoa tukevina informaatiojärjestelminä, vaan enemmän keinoina vaikuttaa 

työntekijöiden käyttäytymiseen ja toimintaan, voi epävarma ympäristö vaatiakin 

yritykset valtaistamaan (engl. empowerment) työntekijät toimimaan joustavasti, 

jolloin kirjanpidollisia kontrolleja tulisikin käyttää suppeammin. Juuri tämä 

näkökulma linkittää tässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa yleisestikin nykyaikaisen 

johdon ohjausjärjestelmien tutkimuksen strategia käytäntönä -koulukuntaan, sillä 

johdon ohjausjärjestelmien tutkimuksella ei perinteisesti ole ollut vastauksia siihen, 

millaiset epäformaalit kontrollit voivat strategian toteuttamista tukea. 
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On hyvä huomata, että johdon ohjausjärjestelmien suunnittelua ja kokonaisuutta 

ajatellen työntekijöiden valtaistamisen ja kirjanpidollisten kontrollien käytön ei 

tarvitse olla toisiaan poissulkevaa. Monet tutkijat huomauttavat, että epäformaalit 

kontrollit voivat olla tärkeä osa johdon ohjausjärjestelmiä, sillä niiden avulla voidaan 

edesauttaa formaalien kontrollien käyttöä ja strategian joustavampaa toteuttamista 

(Flamholtz 1983; Chenhall 2003, Jarzabkowski ym. 2007). Huomionarvoista 

lisääntyneelle kiinnostukselle epäformaaleja kontrolleja kohtaan on, että kirjallisuuden 

lisäksi myös käytännössä ollaan siirrytty pelkästä taloudellisesta ohjauksesta ihmisten 

ohjaamiseen (Collier 2005; Malmi & Brown 2008). Tämä on keskeinen näkökulma 

myös tässä tutkimuksessa, sillä yksittäisten kontrollien sijaan on relevantimpaa tutkia 

kokonaisuutta, jonka johdon käyttämät eri kontrollit muodostavat strategian 

toteuttamisen tueksi. 

Kuten eri määritelmistä käy ilmi, käsitys ohjausjärjestelmien luonteesta ja tehtävistä 

on hyvin laaja-alainen ja voi kattaa lukuisia eri tapoja ohjata organisaation toimintaa. 

Jotta johdon ohjausjärjestelmistä saisi jäsennellymmän kuva, on hyvä tarkastella, 

millaisten viitekehysten puitteissa toiminnan ohjaamista on tyypillisesti tarkasteltu.   

Seuraavassa alaluvussa tutustutaan ohjausjärjestelmiin kahden varsin erilaisen, mutta 

toisiaan täydentävän viitekehyksen avulla: Simonsin (1994) ohjauksen vivut -

viitekehyksen sekä Malmin ja Brownin (2008) ohjausjärjestelmäpaketin avulla. 

Tarkoituksena on kuvailla näiden viitekehysten yleisiä piirteitä, mutta esittää lopuksi 

myös niiden valitsemaan näkökulmaan liittyviä puutteita, jotka huomioiden myös 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu. 

2.2.2 Simonsin ohjauksen vivut -viitekehys  

Robert Simons (1994) on useissa tapaustutkimuksissaan 1990-luvulla kehittänyt 

tunnettua johdon ohjausjärjestelmien ohjauksen vivut -viitekehystään (engl. levers of 

control), joka jakaa ohjausjärjestelmät neljään kategoriaan: uskomusjärjestelmiin, 

rajajärjestelmiin, diagnostisiin ohjausjärjestelmiin ja interaktiivisiin 

ohjausjärjestelmiin (kuvio 2). Simonsin (1991) määritelmän mukaan johdon 

ohjausjärjestelmät ovat virallisia, informaatioon perustuvia rutiineita ja menetelmiä, 

joita johto käyttää ylläpitääkseen tai muuttaakseen organisaation toimintatapoja. 

Johdon ohjausjärjestelmien perimmäisenä tarkoituksena on liiketoimintastrategioiden 
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toteuttaminen, minkä vuoksi eri tyyppiseen kilpailuetuun pyrkivien yritysten johto 

käyttää ohjausjärjestelmiä eri tavalla hyödykseen (Simons 1990). 

 

Kuvio 2. Ohjauksen vivut (Simons 1994). 

Viitekehys syntyi Simonsin (1991) pyrkiessä selvittämään, miten ylin johto käyttää 

formaaleja ohjausjärjestelmiä toteuttaessaan eri liiketoimintastrategioita ja halutessaan 

kohdistaa organisaation jäsenten huomio ja oppiminen strategian kannalta oleellisiin 

asioihin. Tutkimuksessaan Simons havaitsi, että vaikka eri yritysten formaalit 

ohjausjärjestelmät näyttäytyivät hämmästyttävän samankaltaisina, yritysten johto 

käytti niitä hyvin eri tavoin sen mukaan, miten se tulkitsi ympäristöstä tulevat, 

formaalin strategian toteutusta mahdollisesti uhkaavat strategiset epävarmuustekijät. 

Havaintojensa perusteella hän jakoi johdon ohjausjärjestelmät niiden käyttötavan 

perusteella diagnostisiin ja interaktiivisiin kontrolleihin.  

Diagnostiset ohjausjärjestelmät muodostavat Simonsin (1991) mukaan perinteisen 

toiminnan ohjaamisen ytimen. Ne ovat formaaleja palautejärjestelmiä, jotka mittaavat 

ja valvovat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja korjaavat poikkeamia ennalta 

määrättyihin tavoitteisiin nähden. Tunnusomaista diagnostisille ohjausjärjestelmille 

on, että ne keskittyvät lopputulosten saavuttamiseen, eivätkä niinkään 
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toimintatapoihin tai prosesseihin. Ne ovat ominaisuuksiltaan siten pääosin 

yhteneväisiä edellä kuvattujen Malmin ja Brownin (2008) kuvailemien kyberneettisten 

ohjausjärjestelmien kanssa. Tyypillisimpiä diagnostisia ohjausjärjestelmiä ovat 

liiketoimintasuunnitelmat, budjetit sekä erilaiset projektien valvontajärjestelmät.  

Diagnostisten ohjausjärjestelmien kehittämisessä keskiössä ovat yrityksen kriittiset 

menestystekijät. Nämä kriittiset menestystekijät määrittävät organisaation tavoitteet, 

joista edelleen johdetaan suorituskyvyn mittarit. Diagnostisia ohjausjärjestelmiä 

käytetään näin ollen yleensä formaalin strategian toteuttamisessa ja toteutuksen 

valvonnassa. Diagnostiset ohjausjärjestelmät eivät vaadi ylimmän johdon jatkuvaa 

osallistumista, vaan niiden valvonta on delegoitu alemmille johtoportaille (Simons 

1991). Nämä informoivat ylintä johtoa vain, mikäli mittareissa on havaittavissa 

selkeitä poikkeamia tavoitteisiin nähden ja vapauttavat näin ylimmän johdon 

resursseja strategisten epävarmuustekijöiden seurantaan.  

Interaktiivisiksi ohjausjärjestelmiksi voidaan taas luokitella mitkä tahansa sellaiset 

diagnostiset ohjausjärjestelmät, joita ylin johto käyttää henkilökohtaisesti ja 

säännöllisesti osallistuessaan työntekijöiden päätöksentekoon ja joiden tuottaman 

tiedon johto arvioi voivan olla strategisesti tärkeää (Simons 1991). Siinä missä 

diagnostisten ohjausjärjestelmien valvonta on delegoitu alemmille johtoportaille, 

käyttää ylin johto interaktiivisia ohjausjärjestelmiä aktiivisesti vaikuttaakseen 

työntekijöiden toimintaan. Ylimmän johdon huomion ansioista interaktiiviset 

ohjausjärjestelmät ohjaavat operatiivista johtoa keräämään tietoa ja ottamaan osaa 

uusien strategisten aloitteiden kehittämiseen. Ylin johto tulkitsee saatua dataa ja käy 

kasvokkain tapahtuvaa dialogia alaistensa kanssa, mikä voi vaikuttaa organisatoriseen 

oppimiseen ja tätä kautta näiden uusien strategisten aloitteiden syntyyn. Interaktiiviset 

ohjausjärjestelmät tuottavat täten strategisesti tärkeää tietoa, sillä niiden ympärille 

muodostuva prosessi käsittää jatkuvaa datan, ennakko-oletusten ja suunnitelmien 

arviointia, minkä vuoksi ne korostavat nimenomaan ylimmän johdon näkemyksiä ja 

heidän asettamiaan suuntaviivoja (Simons 1995).  

Tutkimuksessaan Simons (1991) havaitsi, että valinta siitä, mitä ohjausjärjestelmiä 

johto käytti interaktiivisesti, riippui johdon analysoimista yritykseen liittyvistä 

strategisista epävarmuustekijöistä. Strategiset epävarmuustekijät eivät liity niinkään 
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niihin seikkoihin, jotka yritys jo osaa hyvin eli sen kriittisiin menestystekijöihin, vaan 

enemmän kontingenssitekijöihin, jotka saattavat muodostaa uhkia tai mahdollisuuksia 

yritykselle olosuhteiden muuttuessa (Daft, Sormunen & Parks 1988). Tutkimuksessa 

ylin johto keskitti huomionsa niihin strategisiin epävarmuustekijöihin, jotka saattoivat 

uhata yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamista ja näin myös tulevaisuuden vision 

toteutumista. Tällaisia epävarmuustekijöitä, joita ohjausjärjestelmien interaktiivisella 

käytöllä pyrittiin hallitsemaan, voivat olla yrityksestä riippuen esimerkiksi muutokset 

teknologiassa, asiakkaiden mieltymyksissä, poliittisessa säätelyssä tai alan kilpailussa 

(Simons 1994).   

Myöhemmin Simons (1994) täydensi vielä havaintojaan ohjausjärjestelmistä kahdella 

ulottuvuudella. Uskomusjärjestelmät ovat niin ikään ylimmän johdon käyttämiä 

formaaleja ohjausjärjestelmiä, joiden tehtävänä on määritellä, kommunikoida ja 

vahvistaa organisaation ydinarvoja, sen tarkoitusta ja tulevaisuuden suuntaa (Simons 

1995). Nämä voivat olla koottuna erilaisiin julkaisuihin tai erillisiin credoihin, jotka 

ovat yhteenvetoja organisaation keskeisistä uskomuksista, sitä koossa pitävistä 

voimista. Tällaisen arvojohtamisen tarkoituksena on ennen kaikkea inspiroida ja 

kohdistaa työntekijöiden huomio organisaation tapaan luoda arvoa sen sidosryhmille. 

Simons (1995) kuitenkin muistuttaa, että uskomusjärjestelmät toimivat vain, mikäli 

työntekijät havaitsevat johdon toiminnassa ne samat syvään juurtuneet arvot, joita 

johto itse pyrkii levittämään. Jos työntekijät epäilevät, että johto seuraa vain jotain 

viimeistä trendiä, voi kyynisyys uskomusjärjestelmiä kohtaan heidän keskuudessa 

lisääntyä.  

Siinä missä uskomusjärjestelmien tehtävänä on inspiroida ja diagnostisten 

ohjausjärjestelmien tarjota kannustimia tavoitteiden saavuttamisesta, asettavat 

rajajärjestelmät rajoitteita ja sääntöjä toiminnalle (Simons 1995). Ne ovat yleensä 

kirjallisia toimintaohjeita, jotka määrittelevät vältettävät riskit ilmaisemalla millaista 

toimintaa työntekijöiden tulee välttää. Rajajärjestelmät ovat tärkeitä, sillä joskus 

kannustinjärjestelmien luoma paine ja työntekijöiden käyttämän luovuus voivat johtaa 

organisaation kannalta epätoivottuun käyttäytymiseen. Erityisesti yrityksissä, joiden 

maine ja liiketoiminta perustuvat luottamukseen, ovat rajajärjestelmät ensiarvoisen 

tärkeitä. 
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2.2.3 Malmin ja Brownin ohjausjärjestelmäpaketti 

Vaikka ajatus johdon ohjausjärjestelmäpaketista on vanha, pyrkivät Malmi ja Brown 

(2008) määrittelemään omassa viitekehyksessään johdon ohjausjärjestelmän 

kokonaisvaltaisemmaksi paketiksi, kuin aiemmat kirjallisuudessa esiintyneet mallit. 

He pyrkivät yhdenmukaistamaan kirjallisuudessa esiintyneitä eriäviä käsityksiä 

johdon ohjausjärjestelmistä tekemällä eron päätöksentekoa tukevien mekanismien ja 

johdon käyttämien kontrollien välille. Tutkijat katsovat, että mikäli jonkin 

kirjanpidollisen järjestelmän tarkoituksena on tuottaa ainoastaan informaatiota 

päätöksenteon tueksi, tulee se luokitella johdon laskentatoimen järjestelmäksi. Sitä 

vastoin ne systeemit, säännöt, käytännöt ja arvot, joilla johto pyrkii vaikuttamaan 

työntekijöiden käyttäytymiseen, ovat johdon kontrolleja. Lisäksi jos näitä edellä 

mainittuja kontrollimuotoja käytetään yhdenmukaisesti erotuksena johonkin 

yksittäiseen sääntöön, voidaan kirjoittajien mukaan puhua kokonaisesta johdon 

ohjausjärjestelmästä. 

Malmi ja Brown (2008) jakavat johdon ohjausjärjestelmät viiteen kontrollin muotoon, 

joita ovat suunnittelu, kyberneettiset kontrollit, palkitseminen, hallinnolliset kontrollit 

ja kulttuurikontrollit. Tutkijat muistuttavat, että monesti organisaatioissa eri 

ohjausmenetelmiä otetaan käyttöön eri aikoina, eikä niitä monesti koordinoida 

keskitetysti. Tämän vuoksi ohjausjärjestelmäpaketti (kuvio 2) toimii hyvin empiirisenä 

työkaluna tutkittaessa eri aikoina käyttöön otettujen ohjausjärjestelmien muodostamaa 

usein laajaa kokonaisuutta. 
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Kuvio 3. Johdon ohjausjärjestelmäpaketti (Malmi & Brown 2008). 

Viitekehyksessä suunnittelukontrollien tarkoituksena on asettaa organisaation eri 

toiminnoille tavoitteet. Samalla ne toimivat standardeina ilmaisten sen, mitä 

organisaatio työntekijöiltään odottaa ja joihin verrata työntekijöiden ponnisteluja. 

Samalla suunnittelu mahdollistaa myös eri toimintojen yhteistyön edistämisen, mikäli 

niiden tavoitteet ovat linjassa organisaation pyrkimysten kanssa. Tavoitteet asetetaan 

siten, että ensin määritellään lyhyen aikavälin taktiset tavoitteet, joiden aikaperiodi on 

tyypillisesti maksimissaan 12 kuukautta. Pitkän aikavälin suunnittelu on luonteeltaan 

vastaavasti strategisempaa ja tavoitteet luodaan vähintään keskipitkälle aikavälille. 

(Malmi & Brown 2008).   

Kyberneettiset kontrollit, joita edellä on jo hieman sivuttu, ovat ennen kaikkea 

palautejärjestelmä, missä toteutunutta suorituskykyä mitataan, verrataan asetettuihin 

tavoitteisiin, raportoidaan epätoivotuista muutoksista ja modifioidaan järjestelmää 

tämän informaation avulla. Jotta kyberneettiset kontrollit olisivat todella johdon 

kontrolleja, tulee niiden ohjata koko organisaation työntekijöiden käyttäytymistä, sitoa 

heidät asetettuihin tavoitteisiin ja asettaa vastuunalaisiksi toimistaan. Mikäli 

kontrollien tuottaman informaation avulla ainoastaan johto itse modifioi omaa 

käyttäytymistään tai toimintaansa, luokitellaan kyberneettiset kontrollit tällöin 

päätöksiä tukeviksi informaatiojärjestelmiksi eikä siis johdon kontrolleiksi. (Malmi & 

Brown 2008). 

Kulttuurikontrollit 

Klaanit Arvot Symbolit 

Suunnittelu Kyberneettiset kontrollit  

Pitkän 

aikavälin 

suunnittelu 

Lyhyen 

aikavälin 

suunnittelu 

Budjetit 
Rahamääräiset 

mittaristot 

Ei-

rahamääräiset 

mittaristot 

Hybridi-

mittaristot 

Palkitseminen 

ja 

kannustimet 

Hallinnolliset kontrollit 

Hallintorakenne Organisaatiorakenne 
Käytännöt ja 

toimintatavat 
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Kyberneettisiin kontrolleihin lasketaan budjetointi, kaikki taloudelliset eli 

rahamääräiset mittaristot, ei-rahamääräiset mittaristot sekä hybdirimittaristot, jotka 

sisältävät sekä raha- että ei-rahamääräisiä mittaristoja. Valtaosassa organisaatioita 

koko johdon ohjausjärjestelmän ytimen muodostaa budjetti ja budjetointi, sillä sen 

avulla johto kietoo tulevaisuuden odotukset yhdeksi kokonaisvaltaiseksi 

suunnitelmaksi, asettaa suorituskyvyn tavoitetasot sekä arvioi saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin. Budjetti voi usein sisältää osia, joilla on pelkästään 

informatiivinen rooli, mutta sen luvuista saadaan johdettua myös rahamääräisiä 

suorituskyvyn mittareita. Nämä mittarit ovat luonteeltaan kapealaisempia, mutta 

toimivat paremmin tavoiteasetannassa. Tällaisia mittareita voivat olla esimerkiksi 

sijoitetun pääoman tuotto ja taloudellinen lisäarvo (EVA).  

Malmi ja Brown (2008) muistuttavat, että rahamääräisten mittareiden rinnalla ei-

rahamääräisten mittareiden suosio on kasvanut, sillä ne täydentävät joitain 

rahamääräisissä mittareissa esiintyviä puutteita ja kykenevät tunnistamaan ajureita, 

jotka johtavat parempaan suorituskykyyn. Tällaisia mittareita voivat olla toiminnan ja 

tuotannon laatua, asiakastyytyväisyyttä sekä henkilöstön osaamista ja tyytyväisyyttä 

mittaavat järjestelmät (Chenhall 2003). Esimerkiksi Ittner ja Larcker (1998) 

havaitsivat, että asiakastyytyväisyyden mittarit olivat sidoksissa asiakkaiden 

ostokäyttäytymiseen, uskollisuuteen sekä asiakasmäärän kasvuun ja tätä kautta lopulta 

kirjanpidollisiin mittareihin kuten liikevaihdon kasvuun, voittomarginaaliin ja 

käyttökatteeseen. Laatu- ja tavoitejohtamisessa nämä ei-rahamääräiset mittarit on jo 

jonkin aikaa tavattu yhdistää perinteisiin rahamääräisiin mittareihin erityisten 

hybridimittaristojen, esimerkiksi Balanced Scorecardin, avulla.  

Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät keskittyvät motivoimaan ja lisäämään 

suorituskykyä yhteneväistämällä työntekijöiden ja organisaation tavoitteet. 

Pääajatuksena on, että palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät lisäävät työntekijöiden 

työpanosta verrattuna tilanteeseen, jossa palkitsemista ei ole lainkaan. Aiempien 

tutkimusten mukaan rahalliset kannustimet vaikuttavat työntekijän suorituskykyyn 

kolmella tavalla: ne suuntaavat huomiota tiettyihin tehtäviin sekä vaikuttavat 

työpanokseen käytettävän ajan ja huomion määrään. Yleensä palkitseminen on 

sidottua kyberneettisiin kontrolleihin, vaikka sitä voidaan käyttää myös muiden 
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kontrollien, esimerkiksi ryhmäpalkitsemisen kautta kulttuurikontrollien välineenä. 

(Malmi & Brown 2008). 

Hallinnolliset kontrollit ohjaavat työntekijöiden käyttäytymistä määrittelemällä 

työntekijöiden ja ryhmien roolit organisaation sisällä, vastuunalaiset henkilöt sekä 

säännöt, miten organisaatio haluaa tai ei halua työntekijöidensä toimivan. Tässä 

yhteydessä on hyvä huomata, että Malmin ja Brownin (2008) hallinnolliset kontrollit 

eroavat Jarzabkowskin (2005: 82) hallinnollisista käytännöistä, sillä jälkimmäiset 

kuvaavat kaikkia yritysten käyttämiä formaaleja ohjausjärjestelmiä, kun taas edellisiin 

luetaan ainoastaan organisaatiorakenne, hallintorakenne sekä käytännöt ja 

toimintatavat. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan myöhemmin hallinnollisista 

käytännöistä tai kontrolleista, tarkoitetaan juuri Jarzabkowskin määritelmää Malmin 

ja Brownin sijaan. 

Organisaatiorakenne voi olla toimiva kontrollimuoto, sillä tietyt rakenteet edistävät 

tietynlaista kanssakäymistä ja verkostojen syntyä. Vaikka joidenkin tutkijoiden 

mukaan organisaatiorakenne on enemmän kontekstuaalinen muuttuja, on se 

sisällytetty osaksi johdon ohjausjärjestelmäpakettia sen vuoksi, että se on johdon 

muutettavissa ja tehokas keino vähentää eri käyttäytymismallien määrää ja toisaalta 

lisätä niiden ennustettavuutta. (Malmi & Brown 2008). Organisaatiorakenteen 

tarkastelu osana ohjausjärjestelmää on perusteltua myös sen vuoksi, että 

toimintaympäristön muutokset, uudet toimintatavat ja strateginen johtaminen 

heijastuvat usein juuri organisaatiorakenteeseen ja toisaalta organisaatiorakenne 

vaikuttaa siihen, millaista informaatiota päätöksenteon ja ohjauksen tueksi voidaan 

tuottaa (Järvenpää 1998). 

Organisaation hallintorakenne viittaa hallituksen tai johtoryhmän koostumukseen sekä 

muihin organisaation johto- ja projektitiimien järjestäytymiseen. Hallintorakenne 

määrittää pitkälti organisaation hierarkian ja eri elinten vastuualueet, mikä on 

välttämätöntä eri funktioiden niin horisontaaliselle kuin vertikaalisellekin yhteistyölle. 

Tätä täydentävät organisaation käytännöt ja toimintatavat, joiden avulla tietyt tavat 

tehdä asioita pyritään standardoida. Tällöin toiminnalle on asetettava myös rajoitteita 

ja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään epätoivottuja käyttäytymismalleja. (Malmi & 

Brown 2008). 
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Kulttuurikontrollit ovat viitekehyksen ainoa epäformaaliksi kontrolliksi liitetty 

kontrollin muoto, vaikka lähtökohtaisesti Malmi ja Brown (2008) hyväksyvät mitkä 

tahansa epäformaalin kontrollin muodot osaksi ohjausjärjestelmäkokonaisuutta. 

Toisaalta tämä voi kertoa juuri johdon ohjausjärjestelmien tutkimuskentässä 

esiintyvistä puutteista, sillä niitä ei ole aiemmin kattavasti tutkittu. Kulttuurikontrollit 

liittyvät halutunlaisen organisaatiokulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Organisaatiokulttuuri määritellään Flamholtzin ym. (1985) määritelmän mukaisesti 

joukoksi arvoja, uskomuksia ja sosiaalisia normeja, jotka organisaation jäsenet jakavat 

keskenään ja jotka myös vaikuttavat heidän ajatusmaailmaan ja toimintaan. Vaikka 

organisaatiokulttuuri voi tietyllä aikajänteellä olla organisaatiorakenteen tavoin 

kontekstuaalinen muuttuja ja näin ollen johdon kontrollin ulottumattomissa, voidaan 

se lukea kontrolliksi, mikäli sillä vaikutetaan työntekijöiden käyttäytymiseen. Tällöin 

johdolla on olemassa kolmenlaisia työkaluja: arvot, symbolit ja klaanit. (Malmi & 

Brown 2008). 

Arvokontrollit ovat Simonsin (1994) määritelmän mukaisesti uskomusjärjestelmiä, eli 

johdon kommunikoimia virallisia näkemyksiä organisaation jakamiksi yhteisiksi 

arvoiksi, joihin työntekijöiden halutaan samaistuvan. Uskomusjärjestelmän luominen 

alkaa jo rekrytointivaiheessa, kun organisaatio pyrkii palkkaamaan yksilöitä, jotka 

jakavat sen kanssa saman arvomaailman ohjaten näin halutunlaisen 

organisaatiokulttuurin syntyä (Fischer 1998). Tämän jälkeen työntekijöiden 

keskinäinen sosiaalistuminen lisää erilaisten arvojen yhdenmukaistumista, jolloin 

lopulta nekin, jotka eivät jaa organisaation arvoja henkilökohtaisesti, noudattavat niitä, 

koska organisaatio näin vaatii (Malmi & Brown 2008). 

Organisaatiokulttuurin luomisessa yksi näkyvimmistä komponenteista ovat symbolit. 

Ne ovat Scheinin (1997) mukaan visuaalisia ilmentymiä organisaation kulttuurista ja 

näyttäytyvät muun muassa tietynlaisten toimitilojen ja –ympäristöjen suunnitteluna 

sekä pukeutumiskoodeina. Erilaisilla toimitilaratkaisuilla voidaan esimerkiksi 

vaikuttaa siihen, miten työntekijät kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä keskenään, 

kun taas määrätyt uniformut luovat mielikuvaa organisaation ammattimaisesta 

toimintakulttuurista. 
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Organisaatiokulttuurin tutkimus on havainnut, että organisaatioiden sisään voi syntyä 

ryhmiä, joilla on organisaation valtakulttuurista poikkeava oma alakulttuurinsa. Ouchi 

(1979) on eri kontrollin muotoja tutkiessaan nimennyt nämä ryhmät klaaneiksi, joille 

sosiaalistumisen seurauksena syntyy tiettyjä arvoja ja taitoja. Tämä 

sosiaalistumisprosessi voi olla seurausta joko tiettyyn ammattiryhmään kuulumisesta 

tai ryhmistä, joille organisaation rakenne asettaa luonnolliset rajat, kuten eri yksiköistä 

tai tiimeistä. Klaanikontrollit ovat Ouchin mukaan keino vahvistaa tällaisten 

alakulttuurien syntyä ja ylläpitoa. Klaanin yhteiset seremoniat ja rituaalit, esimerkiksi 

säännöllisesti järjestettävät sosiaaliset tapahtumat tai tiettyjen ryhmälle ominaisten 

artefaktien korostaminen voivat toimia kontrollin työkaluina ja näin alakulttuurin 

vahvistajina. (Malmi & Brown 2008).  

2.3 Strategisoinnin viitekehys muuttuvassa toimintaympäristössä 

Johdon ohjausjärjestelmien yleiset tehtävät, Malmin ja Brownin (2008) 

ohjausjärjestelmäpaketti sekä Simonsin (1994) viitekehys luovat kuvaa siitä, miten eri 

tavoin johdon ohjausjärjestelmien rooli strategian toteuttamisessa voidaan nähdä. 

Malmin ja Brownin tarkoituksena on nimenomaan ollut yhdenmukaistaa 

kirjallisuudessa aiemmin esiintyneitä osin eriäviäkin näkemyksiä, minkä vuoksi 

heidän mallinsa on näistä kahdesta edellä kuvatusta viitekehyksestä selvästi 

kattavampi. Simons ei omassa viitekehyksessään erittele, mitä eri kontrolleja tai niiden 

muodostamia ohjausjärjestelmiä yrityksillä voi olla käytössään. Lisäksi hänen 

viitekehyksensä edustaa oman aikansa tutkimusta siinä määrin, että se ei ota lainkaan 

huomioon epäformaaleja kontrolleja, kun taas Malmin ja Brownin uudemmassa 

viitekehyksessä niiden rooli käyttäytymisen ohjaamisessa on huomioitu.  

Vaikka Simons (1994) näkee suppeammin ne keinot, joilla johto voi toimintaa ohjata, 

on hänen näkökulmansa kontrollien käyttöön dynaamisempi. Toisin kuin Malmille ja 

Brownille (2008), Simonsille (1991) ei ole merkittävää se, millaisia kontrolleja 

johdolla on käytössään, vaan se, miten se näitä kontrolleja käyttää. Tämä on 

lähtökohtana interaktiivisille ohjausjärjestelmille, jotka ovat juuri niitä kontrolleja, 

joilla hänen viitekehyksessään strategian toteutumista ohjataan epävarmassa 

toimintaympäristössä. Muut kontrollit ovat Simonsille enemmän tai vähemmän 

organisaation toimintaa tukevia elementtejä. Monet tutkijat kuitenkin muistuttavat, 
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että johdon ohjausjärjestelmiä on syytä tutkia ennemmin kokonaisuuksina, sillä 

yksittäisten teemojen tai kontrollien tutkiminen irrottaa ne kontekstistaan, mikä voi 

vaikeuttaa eri kontrollien välisien yhteyksien ymmärtämistä (Chenhall 2003; Malmi 

& Brown 2008; Van der Kolk & Schokker 2016). Tämän vuoksi on perusteltua tutkia 

myös kohdeyrityksen ohjausjärjestelmäkokonaisuutta Malmin ja Brownin (2008) 

viitekehystä apuna käyttäen. 

Kuten edellä käy ilmi, muistuttavat Simonsin (1994) diagnostiset ja interaktiiviset 

kontrollit varsin paljon Jarzabkowskin (2005) kuvailemaa jakoa prosessuaaliseen ja 

interaktiiviseen strategisointiin. Strategia käytäntönä -koulukunnan näkökulmasta 

käsin formaalit ohjausjärjestelmät edustavatkin strategian toteuttamisessa juuri 

prosessuaalista strategisointia, joka pohjautuu organisaation formaaliin 

suunnitteluprosessiin sekä rutiininomaisten käytäntöjen toistamiseen tietyn ennalta 

asetetun päämäärän saavuttamiseksi ja tulosten valvomiseksi (Jarzabkowski 2005: 82). 

Oli teoreettinen lähestymistapa kumpi tahansa, vastaavat nämä hallinnolliset kontrollit 

strategian toteuttamisessa siis kysymykseen ”miten”.  

Näkökulmissa piilee kuitenkin merkittävä ero siinä, miten ne näkevät johdon 

käytettävissä olevat työkalut organisaation interaktiiviseen ohjaamiseen. Simons 

(1994) määrittelee perinteisen johdon laskentatoimen kirjallisuuden tapaan kontrollit 

vain formaaleiksi laskentatoimen välineiksi, kun taas interaktiivinen strategisointi 

käsitteenä sisältää paljon laajemman repertuaarin tapoja ohjata ja vaikuttaa 

työntekijöiden käyttäytymiseen. Simonsille interaktiivisuus on vain diagnostisten 

kontrollien käyttötapa, kun taas interaktiivinen strategisointi ei ole sidottu niinkään 

laskentatoimen järjestelmiin, vaan enemmän epäformaaleihin menetelmiin strategian 

merkityksen selittämiseksi (engl. sensegiving) työntekijöille. Sillä pyritään siis 

selittämään strategisia valintoja työntekijöille ja ohjaamaan heidän käyttäytymistään, 

eli strategian toteuttamisessa se vastaa kysymykseen ”miksi”. Mielenkiintoista on, että 

johdon ohjausjärjestelmiä käsittelevässä kirjallisuudessa samasta ilmiöstä on puhuttu 

taas sosialisaationa, joka on kategorisoitu juuri epäformaaliksi kontrolliksi (Ahrens & 

Chapman 2004), mikä johtaa ristiriitaan näiden termien välillä.   

Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että Simonsin viitekehys yksistään on liian suppea, 

mikäli johdon ohjausjärjestelmien käyttöä halutaan tutkia kokonaisuutena. Toisaalta 
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on myös hyvä huomata, että nämä erilaisista lähtökohdista kumpuavat teoreettiset 

mallit eivät ole toisiaan poissulkevia. Niiden kaikkien tavoitteena on työntekijöiden 

käyttäytymisen ja toiminnan yhdenmukaistaminen organisaation tavoitteiden kanssa, 

mutta ne lähestyvät strategian toteuttamista hieman eri tavoin. Simonsin (1994) tavan 

tutkia kontrolleja niiden käyttötavan perusteella on nähty sopivan hyvin tutkimuksiin, 

joissa on selvitetty ohjausjärjestelmien roolia erityisesti strategisessa muutoksessa 

epävarmassa toimintaympäristössä (Langfield-Smith 1997). Sen vuoksi tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään Simonsin tapaa tutkia ohjausmenetelmiä niiden 

käyttötapojen perusteella, sillä myös tutkimuksen kohdeyrityksen toimintaympäristö 

on muuttumassa. 

Strategia käytäntönä -näkökulman ottamista osaksi tutkimuksen viitekehystä tukee se, 

että sen avulla strategian toteuttamista voidaan tutkia laajemmin kuin vain kontrollien 

kautta. Johdon ohjausjärjestelmien tutkimuksen ongelmana voidaan pitää sitä, etteivät 

ne kykene selittämään, miten johto ohjaa toimintaa tilanteessa, jossa toimintaa 

joudutaan muuttamaan niin, ettei yritys ole ehtinyt vielä luoda pysyviä 

ohjausjärjestelmiä toiminnan ohjaamiseksi. Johdon strategisointia tutkimalla voidaan 

saada lisää tietoa johdon keinoista toteuttaa strategiaa epävarmuustekijöiden vallitessa 

olettaen, että johdolla on käytössään myös epävirallisempia tapoja ohjata 

työntekijöiden käyttäytymistä. Näin yrityksen strategisesta ohjaamisesta voidaan 

luoda paljon aiempia tutkimuksia kokonaisvaltaisempi kuva.   

Epäformaalien kontrollien ottaminen tutkimukseen mukaan ei myöskään ole 

ristiriidassa Simonsin (1994) esittämien ajatusten kanssa, sillä ne on ainoastaan rajattu 

hänen tutkimuksissaan tarkastelun ulkopuolelle. Samalla tavoin Simons rajasi 

tarkastelunsa vain ylimpään johtoon, vaikka hän samanaikaisesti korosti sitä, kuinka 

tärkeää interaktiivisten kontrollien ympärille muodostuva keskustelu kaikilla 

organisaatiotasoilla on uusien strategisten aloitteiden synnyssä. Keskijohdolla on 

kuitenkin ylimmän johdon ohella merkittävä rooli strategian toteuttamisessa ja uusien 

strategisten aloitteiden synnyssä (Jarzabkowski ym. 2007; Glaser ym. 2015), minkä 

vuoksi heitä ei ole myöskään syytä jättää tutkimuksen ulkopuolelle.  

Täten tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kuvio 4) rakentuu niin, että Malmin ja 

Brownin (2008) ohjausjärjestelmäpaketti toimii pohjana, jonka perusteella 
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tarkastellaan, millaisia formaaleja kontrolleja kohdeyrityksessä on virallisen strategian 

toteuttamiseksi ollut käytössä. Tämän jälkeen tutkitaan, millaisia käytäntöjä johto on 

hyödyntänyt vastatakseen strategisten epävarmuustekijöiden tuomiin haasteisiin.  

 

Kuvio 4. Johdon strategisointi muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tutkimuksessa oletetaan, että johdolla on virallisen strategian toteuttamiseksi 

käytössään eri kontrolleista muodostuva ohjausjärjestelmäkokonaisuus, joka sisältää 

myös epävirallisia tapoja strategisoida. Tutkimuksessa toimintaympäristö ja sieltä 

tulevat strategiset epävarmuustekijät luovat kontekstin, jonka puitteissa johdon 

toimintaa tutkitaan. Näin voidaan keskittyä kirjallisuudessa ristiriitoja aiheuttaneen 

makrotason sijaan mikrotason tekemiseen; johdon strategisointiin ”minztbergiläisessä 

maailmassa”, missä ulkoiset muuttujat vaikuttavat toisaalta suoraan alkuperäisen 

strategian muotoiluun, mutta myös sen toteutukseen. Näin kohdeyrityksen toteutunut 

strategia nähdään sekä rationaalisena suunnitelmana että johdon strategisoinnin kautta 

muodostuvana, osin emergenttinä prosessina.  
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3 TUTKIMUSMETODOLOGIA JA KOHDEYRITYS  

3.1 Tutkimusotteen valinta 

Tutkimusmenetelmänä on tutkimuksessa käytetty deskriptiivistä eli kuvailevaa 

tapaustutkimusta, joka on yksi laadullisen tutkimuksen näkökulmista.  Laadullinen 

tutkimus on yleisesti käytetty menetelmä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä, koska 

sen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä sen omassa kontekstissa (Alasuutari 

1999: 49). Usein tavoitteena on jonkin ilmiön merkityksen tai tarkoituksen 

selvittäminen sekä kokonaisvaltaisen ja syvemmän käsityksen saamista ilmiöstä. 

Käytännössä tämä merkitsee usein tilan antamista tutkittavien henkilöiden 

näkökulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tutkittavaan ilmiöön liittyviin 

ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin (Hirsjärvi & Huttunen 1995: 174, 201). Tämä taas 

merkitsee sitä, että puhtaita faktoja ei ole, vaan havaintojen arvo riippuu kysymyksistä, 

joita aineistolle esitetään. 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä valita tutkimuskohteeksi jokin yksittäinen tapaus, 

tilanne, tapahtuma tai joukko tapahtumia, joiden tarkastelussa ollaan kiinnostuneita 

prosessista. Monesti tapaustutkimus valikoituu tutkimusmenetelmäksi silloin, kun 

tutkittavaa tapausta on yksinkertaisesti vaikea tutkia tilastollisilla menetelmillä. 

Yksittäistapauksia pyritään ennemmin tutkimaan niiden luonnollisessa ympäristössä 

kuvailemalla yksityiskohtaisesti tutkittavaa ilmiötä. Kuvaileva tapaustutkimus ei 

välttämättä pyri selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä, testaamaan hypoteeseja tai 

tekemään ennusteita, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiirteiden 

systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009: 125–126). Olennaista on, että tutkittava tapaus muodostaa jonkinlaisen 

kokonaisuuden. 

Menetelmänä kuvaileva tapaustutkimus sopii hyvin työhön, sillä tavoitteena on saada 

kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta ilmiöstä, joka on varsin monimutkainen. 

Strategia, johdon ohjausjärjestelmät, toimintaympäristö sekä johdon strategisointi 

muodostavat kokonaisuuden, jossa sen eri osat ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Ne sisältävät monia muuttujia, joita ei ole mielekästä tarkastella 

esimerkiksi määrällisillä tutkimusmenetelmillä, sillä tavoitteena ei ole löytää syy-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Merkitys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tarkoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajattelu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne
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seuraussuhteita, vaan huomio kohdistuu kohdeyrityksen johdon tekemien valintojen ja 

toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen ulkoisten tekijöiden ja 

ohjausjärjestelmien välisessä vuorovaikutustilanteessa. Scapensin (1990) mukaan 

tällainen holistinen lähestymistapa perustuu uskomukseen sosiaalisten systeemien 

eheydestä, minkä vuoksi yksittäisten osien tutkiminen ulkona kontekstistaan ei ole 

mielekästä. 

Tutkimuksen tutkimusote on teoriasidonnainen, sillä se sisältää osittain sekä 

deduktiivista että induktiivista analyysiä. Tämä on havainnoitu luvussa 2.3 esitetyssä 

teoreettisessa viitekehyksessä, missä Malmin ja Brownin (2008) 

ohjausjärjestelmäpaketti sekä rajoitetusti käytetty Simonsin (1994) viitekehys 

edustavat teorialähtöistä lähestymistapaa. Ne toimivat lähtökohtana tutkittaessa 

kohdeyrityksen ohjausjärjestelmäkokonaisuutta, vaikka tarkastelua ei ollakaan haluttu 

rajata tiukasti näihin viitekehyksiin. Tutkimuksessa suoritetut haastattelut toimivat 

vastaavasti pohjana viitekehyksessä esiintyvälle strategisoinnille, joka edustaa 

tutkimuksen varsinaista tutkimusaukkoa. Näin ollen johdon strategisoinnista tehtävä 

analyysi on enemmän aineistolähtöinen, mikä mahdollistaa uusien havaintojen 

tekemisen vielä varsin nuoresta strategia käytäntönä -tutkimussuunnasta. Tällä 

pyritään löytämään vastauksia erityisesti siihen, miten viitekehyksessä esitetyt 

strategiset epävarmuustekijät näkyvät strategian käytännön toteuttamisessa, kun 

huomioidaan, että formaali ohjausjärjestelmäkokonaisuus pohjautuu 

strategiasuunnittelussa perinteisesti tehtyihin oletuksiin vallitsevasta 

toimintaympäristöstä. 

3.2 Tutkimusaineisto ja aineiston käsittely   

Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, kohdeyrityksen sisäisistä dokumenteista 

sekä tutkijan henkilökohtaisesta tarkkailusta kohdeyrityksessä. Sisäisiä dokumentteja 

ovat erityisesti strategian, organisaatiorakenteen ja tavoite- ja palkitsemisjärjestelmien 

kuvaukset sekä vuosisuunnitelmat. Näiden lisäksi apuna käytettiin julkisia aineistoja 

kuten selvityksiä OP Ryhmän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä, ryhmän 

vuosikatsauksia ja alasta kertovia lehtiartikkeleita. Tutkimuksessa on noudatettu 

deduktiivista analyysiä, minkä vuoksi myös haastattelukysymysten suunnittelua ohjasi 

merkittävästi aiempi kirjallisuus ja teoriat. Näin saatuja havaintoja voidaan verrata 
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suhteessa olemassa oleviin teorioihin, mikä vastaavasti mahdollistaa näiden teorioiden 

myöhemmän modifioimisen (Scapens 1990).  

Tarkasteluajanjakso käsittää kohdeyrityksen strategiakauden pituuden vuodesta 2012 

aina uuden strategian lanseeraukseen vuoden 2016 kesäkuussa, mutta varsinainen 

aineistonkeruu haastattelujen muodossa suoritettiin tammi-maaliskuun 2016 aikana. 

Haastateltaviksi valikoitui lopulta seitsemän henkilöä: toimitusjohtaja ja neljä 

pankinjohtajaa, jotka toimivat samalla myös pankin johtoryhmän jäseninä sekä 

keskijohdosta kaksi myyntijohtajaa. Yksi pankinjohtajista toimi strategiakauden 

loppupuolelle asti keskijohdossa myyntijohtajana, mutta yleni ennen haastattelujen 

suorittamista pankinjohtajaksi. Lisäksi kaksi nykyistä pankinjohtajaa aloittivat 

työssään vasta vuosien 2015–2016 aikana. Kokonaan tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 

kohdeyrityksen yritysasiakkaista vastaava konttori ja sen esimiehenä ja myös pankin 

johtoryhmässä toimiva pankinjohtaja, sillä yritysliiketoiminnan katsotaan 

muodostavan omat ominaispiirteensä sisältävän kokonaisuuden, jota tämän 

tutkimuksen laajuus ei kata.     

Aluksi haastateltaville lähetettiin haastattelukutsu sähköpostitse, missä samalla 

esiteltiin tutkimusaihe sekä johdon ohjausjärjestelmien teoriaa ja suhdetta strategiaan 

yleisellä tasolla. Haastatteluita ei suoritettu tiukan strukturoituina, vaan tutkimuksen 

avoimen lähestymistavan vuoksi haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina. 

Hirsjärven ym. (2009: 209) mukaan strukturoidun ja avoimen tutkimushaastattelun 

välimaastoon sijoittuva teemahaastattelu sisältää käsiteltävät aihepiirit, mutta jäykkä 

kysymyksenasettelu puuttuu. Haastatteluissa kohdehenkilö sai siis itse kertoa 

suhteellisen vapaasti ja omin termein sekä ilmaisutavoin käsityksiään ja kokemuksiaan 

esitetyistä teemoista, mutta tarpeen vaatiessa tutkija esitti kysymyksiä keskustelun 

eteenpäin viemiseksi. Näin haastateltavat saivat oman toimenkuvansa ja asemansa 

kautta keskittyä niihin teemoihin, jotka kokivat itselleen läheisiksi, mikä antoi tärkeää 

tietoa heidän strategisista painotuksistaan ja strategisointikäytännöistään. Tämä edisti 

myös tutkijan omaa ymmärrystä aiheesta, minkä myötä kysymykset ja teemojen 

fokusointi tarkentuivat työn edetessä ja tutkimuksen ohjaajalle kohdeyrityksessä 

esitettiin joitain tarkentavia lisäkysymyksiä sähköpostitse.  
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Haastateltavia pyydettiin kertomaan vuoden 2012 strategiasta ja sen osa-alueista, 

yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista, strategisista epävarmuustekijöistä sekä 

käyttämistään kontrolleista. Erityistä painoa annettiin sille, miten haastateltava kuvaili 

eri strategian osa-alueita ja ulkoisia epävarmuustekijöitä sekä millaisen painoarvon 

nämä saivat hänen käyttämissään kontrolleissa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

kasvotusten ja purettiin nauhoilta litteroimalla ne sanatarkasti niiden esittäjän 

puhekielellä. Pisin haastattelu kesti 51 minuuttia ja 30 sekuntia ja lyhin 24 minuuttia 

ja 30 sekuntia keskimäärin haastattelujen kestäessä 38 minuuttia. Tämän jälkeen 

litteroidut haastatteluaineistot koodattiin teemoittelemalla ne teorialähtöisesti 

haastattelujen pohjana toimineisiin pääteemoihin Pääteemoina toimivat vuoden 2012 

strategia ja sen osa-alueet, käytetyt kontrollit, strategiset epävarmuustekijät/ulkoiset 

muuttujat, strategian käytännön toteuttaminen sekä strategian ja johdon 

ohjausjärjestelmien välinen suhde.  

Analyysiä ei kuitenkaan haluttu rajata liian jäykästi teoriarunkoon sopivaksi, minkä 

vuoksi haastatteluja koodattiin myös aineistolähtöisesti teemoittelemalla uusia 

haastatteluissa esiin nousseita asioita. Näitä teemoja olivat organisaatiokulttuuri, 

strategiasykli, benchmarking, strategian viestiminen ja OP:n perustehtävä/missio.  

Lopuksi kaikkien edellä kuvattujen pääteemojen alle luokiteltiin vielä niihin liittyviä 

alateemoja, jotta voitiin nähdä, millä eri tavoin haastateltavat ilmaisivat saman asian 

ja toisaalta, kuinka monta kertaa jokin ilmiö nousi haastatteluissa esiin. Tätä 

kvantifiointia ei kuitenkaan ole esitetty numeerisessa muodossa, vaan sitä on 

hyödynnetty vain analysoitaessa tiettyjen pää- tai alateemojen yleisyyttä.  

3.3 Kohdeyritys muuttuvassa toimintaympäristössä 

Ennen 1970-lukua pankit toimivat vakaassa ympäristössä keskittyen kapeaan 

tuotevalikoimaan eikä päätösten tueksi tarvittu merkittävää markkinainformaatiota, 

vaan johdon kontrolli keskittyi lähinnä sisäiseen turvallisuuteen liittyviin seikkoihin ja 

taseen suuruuteen (Cobb, Helliar & Innes 1995). Toimintojen tehostamiseen ja 

erilaisiin johdon ohjausjärjestelmiin ei ollut tarvetta, sillä hinnat asetettiin kattamaan 

toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja ennalta määrätyn marginaalin. 1980-luvulla 

pankkien toimintaympäristössä alkoi kuitenkin vähitellen murros, kun 

globalisoitumisen myötä rahoitusmarkkinat vapautuivat avaten tien alati kiristyvälle 
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kilpailulle. Teknologinen kehitys on 2000-luvulla mahdollistanut sofistikoitujen 

tietojärjestelmien luomisen ja tarjonnut mahdollisuuden kehittää pankkien IT-

arkkitehtuuria kohti automatisaation ja robotiikan avustamaa päätöksentekoa 

(Bloomberg 28.2.2017).  

Finanssialaa jakamaan on tulossa myös uusia kilpailijoita. EU:n uuden 

maksupalveludirektiivin myötä pankit joutuvat avaamaan infrastruktuuriaan 

kolmansille osapuolille, minkä myötä Googlen, Applen ja Alibaban kaltaiset 

teknologiayhtiöt ovat tulossa jakamaan erityisesti maksupalveluliiketoimintaa 

(Talouselämä 24.2.2016) ja vertaislainojen, joukkorahoituksen ja mobiilimaksamisen 

kaltaiset palveluinnovaatiot lisääntyvät. Samaan aikaan milleniaalit ovat nousseet 

suurimmaksi ikäryhmäksi suurten ikäluokkien ohi, mikä pakottaa pankit omaksumaan 

digitalisaation osaksi toimintafilosofiaansa. Digitalisaatio luo erityisen haasteen sen 

vuoksi, ettei siinä ole kyse vain perinteisten palvelujen kehittämisestä, vaan yritysten, 

ihmisten ja kuluttajakäyttäytymisen syvemmästä muutoksesta (Talouselämä 

3.9.2015).   

Lisäksi subprime-kriisistä Yhdysvalloissa alkanut vuosien 20072009 finanssikriisi 

on aiheuttanut epävakautta maailmantaloudessa, kun maailmankauppa on heikentynyt 

ja johtanut taantumaan monissa kehitysmaissa sekä kehittyneissä maissa (Euroopan 

keskuspankki 2009). Tämä on johtanut makrotasolla pankkien vakavaraisuuden ja 

rahoitusriskiaseman sääntelyn tiukentumiseen sekä erilaisten vakautusvälineiden, 

kuten pankkien pääomapuskurien ja euroalueen maiden pankkiunionin kehittämiseen 

(OP-Pohjola -ryhmä 2013). Kiristyvän sääntelyn lisäksi taloudellinen taantuma on 

pakottanut keskuspankit laskemaan ohjauskorkojaan, mikä on johtanut korkokatteiden 

pienentymiseen ja kannattavuuspaineiden kasvuun. Tämän myötä perinteiset pankit 

ovat mikrotasolla joutuneet tehostamaan sisäisiä toimintojaan, uudistamaan 

jakelukanaviaan ja kehittämään sähköisiä palvelujaan sopeuttaakseen 

liiketoimintamallejaan uuteen toimintaympäristöön (OP-Pohjola -ryhmä 2013).  

Vuonna 1914 perustettu Oulun Osuuspankki toimii finanssialalla ja harjoittaa 

osuuskuntamuotoista pankki- ja vakuutustoimintaa sekä varallisuudenhoitoa. Se on 

osa OP Ryhmää, Suomen suurinta finanssiryhmää, jonka muodostavat noin 180 

itsenäistä osuuspankkia sekä niiden muodostama keskusyhteisö OP Osuuskunta 
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tytäryhtiöineen. Osuuskuntana Oulun Osuuspankin omistavat sen omistaja-asiakkaat, 

jotka valitsevat vaaleilla keskuudestaan itselleen edustajiston neljäksi vuodeksi 

kerrallaan. Edustajiston tehtäviin kuuluu muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen 

sekä hallintoneuvoston valinta. Hallintoneuvoston tehtävänä on osuuskuntalain ja 

pankin sääntöjen mukaan muun muassa valita hallitus ja valvoa hallituksen sekä 

toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa. (Oulun Osuuspankki 2015). 

Hallitus, joka koostuu toimitusjohtajasta ja omistaja-asiakkaiden edustajista taas 

vastaa osuuspankin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä muun muassa vahvistamalla 

osuuspankin strategian, toimintasuunnitelman sekä lyhyen- ja pitkän aikavälin 

tavoitteet ja seuraamalla säännöllisesti näiden toteutumista. Varsinaista pankin 

päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen vahvistaman 

pankinjohtajista koostuvan johtoryhmän kanssa. Johtoryhmän virallisiin tehtäviin on 

nykyisen strategian aikana kuulunut vastata strategisten kysymysten valmistelusta, 

toimintaympäristöön sopeutumisesta, toiminnan koordinoimisesta, merkittävien 

operatiivisten asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sisäisen valvonnan, 

riskien ja vakavaraisuuden hallinnasta. (Oulun Osuuspankki 2015). 

Osuuskuntamuodosta johtuu yksi osuuspankit muista liikepankeista merkittävästi 

erottava tekijä: omistaja-asiakkuus. Se merkitsee, että osuuspankin asiakkaat voivat 

halutessaan liittyä pankin omistajiksi maksamalla kertaluontoisen osuusmaksun, jonka 

jälkeen he ovat oikeutettuja OP-bonuksiin asiointivolyyminsa, eli lainojen, säästöjen, 

sijoitusten ja vakuutusmaksujen kerryttämän summan mukaisesti. Pankki palkitsee 

pankki- ja vakuutusasioidensa keskittämisestä, sillä näillä bonuksilla asiakas voi 

maksaa palvelumaksujaan sekä OP-Vakuutuksen vakuutusmaksuja. Bonusjärjestelmä 

voidaan asiakaskonseptina katsoa yhdeksi OP:n kilpailueduista, sillä samanlainen 

järjestelmä on vain yhdellä niin ikään osuuskuntamuotoisella kilpailijalla, joka on 

vastikään tullut toimialalle.  

Osuuspankit ovat OP Ryhmän arvojen mukaan alueellisia pankkeja, minkä vuoksi 

niiden markkina-alue on käytännössä maantieteellisesti varsin suppea. 

Toimialueellaan Oulun Osuuspankilla on kuitenkin varsin vahva markkinaosuus; se 

hallitsee näkökulmasta riippuen noin 35–40 % toimialasta ja sillä on 

kilpailijapankkeihin verrattuna kattavin kiinteä konttoriverkosto yhdeksällä 
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konttorillaan viiden kunnan alueella. Pääkonttorin yhteydessä toimivat lisäksi 

asuntorahoituksesta vastaava Isokadun Asumisen Maailma, yrityskonttori ja 

varallisuudenhoitopalveluita tarjoava OP-Private Oulu, minkä lisäksi samassa 

kiinteistössä toimii kiinteistönvälitystä harjoittava OP-Kiinteistökeskus. Vuoden 2015 

taseen loppusumma oli noin 2,7 miljardia euroa, tuotot yhteensä 67,3 miljoonaa euroa 

ja liikevoitto 35,5 miljoonaa euroa henkilöstömäärän ollessa keskimäärin 286 

työntekijää. Nämä tekevät pankista myös yhden Suomen suurimmista osuuspankeista.  

Kohdeyrityksen organisaatiorakenne (kuvio 5) on jaettu toiminnoittain ja kutakin 

toimintoa johtaa pankinjohtaja, joka on omalta osaltaan vastuussa toiminnoittain 

asetetuista tavoitteista. Organisaatiorakenne on jaettu viiteen toimintoon, joista 

henkilöasiakasliiketoiminta, varallisuudenhoito ja yritysasiakasliiketoiminta ovat 

liiketoimintayksikköjä ja riskienhallinta sekä taloushallinto henkilöstöhallinto mukaan 

lukien tukitoimintoja. Liiketoimintayksiköistä henkilöasiakasliiketoiminta on niin 

henkilöstömäärältään kuin palkkiotuotoissakin mitattuna suurin, minkä jälkeen tulevat 

yritysasiakasliiketoiminta ja varallisuudenhoito. Henkilöasiakasliiketoiminnan sisällä 

korkokate muodostaa merkittävimmän tuloerän 22,8 miljoonan euron tuotoilla 

(vuonna 2015), minkä jälkeen tulevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä 

palkkiotuotot, jotka koostuvat erityisesti luotonannosta, maksuliikkeestä, 

omaisuudenhoidosta, takauksista ja vakuutusten välityksestä (Oulun Osuuspankin tase 

2015).  Näiden lisäksi erillisenä yksikkönään toimii Oulun OP-Kiinteistökeskus Oy 

LKV, joka harjoittaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa.  
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Kuvio 5. Yksinkertaistettu organisaatiokaavio. 
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4 JOHDON STRATEGISOINTI OULUN OSUUSPANKISSA 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulokset siten, että aluksi kuvataan lyhyesti 

kohdeyrityksen strategian päälinjat, minkä jälkeen alaluvussa 4.1.1 valotetaan 

toimintaympäristön epävarmuustekijöitä ylimmän ja keskijohdon strategisen ajattelun 

kautta. Tarkoituksena on antaa johdon vapaamuotoisesti kertoa omista strategisista 

painotuksistaan, sillä heidän ajattelunsa vaikuttaa oleellisesti siihen, miten 

ohjausjärjestelmäkokonaisuus yrityksessä rakentuu ja erityisesti millä eri tavoin 

toimintaa ohjataan. Tämän jälkeen alaluvussa 4.2 eritellään johdon käyttämiä 

ohjausjärjestelmiä tarkemmin niiden käyttötavan mukaan. Tarkoituksena on valottaa 

niitä keinoja, joita ylin ja keskijohto käyttää ohjatakseen työntekijöiden toimintaa 

strategian mukaisesti.  

4.1 Vuoden 2012 strategian lanseeraus  

Kohdeyritys lanseerasi tutkimuksen kohteena olevan strategiansa vuonna 2012 

nimellä ”100 lasissa” viitaten Oulun Osuuspankin 100-vuotisjuhlavuoteen ja se oli 

käytössä vuoden 2016 kesäkuuhun asti. Tämän jälkeen uuden strategian myötä OP 

Ryhmän strategiaohjeistus on muuttunut siten, että osuuspankit eivät enää tee omaa 

strategiaansa, vaan ryhmä suunnittelee osuuspankkien hallintoa kuultuaan yhden 

strategian, joka implementoidaan kaikkialla ryhmässä käyttöön sellaisenaan. Aiempi 

strategiaprosessi eteni niin, että osuuspankkien edustajat ja keskusyhteisön edustajat 

osallistuivat työryhmiin, joissa tehtiin niin sanottu ryhmästrategia. Ryhmästrategia oli 

kuitenkin tarkoitettu vain suuntaa antavaksi ohjeistukseksi ja sen pohjalta erityisesti 

suuret osuuspankit tekivätkin oman strategiansa samalle ajanjaksolle huomioiden 

konkreettisemmin oman tilanteensa sekä markkina-asemansa. Oulun Osuuspankissa 

strategian suunnittelusta vastasi johtoryhmän jäsenet, mutta myös henkilöstöä 

sitoutettiin uuteen strategiaan valitsemalla osa henkilöstöstä erilaisiin 

strategiatyöryhmiin, minkä lisäksi koko henkilöstö sai vastata verkkokyselyyn koskien 

tulevaa strategiaa.  

Vuoden 2012 formaalissa strategiassa oli kolme kantavaa pääteemaa: 1) 

asiakaskokemuksen wau-ilmiö, 2) kannattava kasvu ja 3) osaamispääoman 

kehittäminen. Pääteemoista johdettiin vuorostaan muutostarpeita eli sellaisia 
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operatiivisia tavoitteita, jotka saavuttamalla pääteemojen mukainen päämäärä 

toteutuu. Wau-ilmiöön kytkettyjä operatiivisia tavoitteita olivat erityisesti 

asiointikanavien monipuolisempi hyödyntäminen, ryhmässä laajemmin lanseeratun 

uuden asiakkuusstrategian käyttöönotto sekä OP-bonusten korostaminen asiakkaalle 

lisäarvoa tuottavana elementtinä. Kannattavan kasvun muutostarpeina nähtiin 

vastaavasti tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen parantaminen sekä pankin, 

vakuutuspuolen ja kiinteistönvälityksen välinen yhteistyö sekä näiden tarjoamien 

palvelujen tehokkaampi myynti. Lopuksi osaamispääoman kehittämisessä tärkeinä 

tekijöinä katsottiin eri rekrytointikanavien hyödyntäminen, laadukas perehdyttäminen, 

työurien ja liikkuvuuden edistäminen sekä työyhteisötaitoihin ja työhyvinvointiin 

panostaminen. 

Haastatteluissa strategia koettiin tärkeänä, mutta sen toiminnan ohjaavuus koettiin 

enemmän ”ylätason suuntana”, ”majakan lailla valoa antavana” tai ”tahtotilana”, joka 

vaikuttaa päivittäisen tekemisen taustalla. Kaikki haastateltavat kokivat, että 

strategialla ei sinällään ole itseisarvoa, vaan se pitää pystyä muuntamaan tavoitteiksi 

ja tavoitteet edelleen mittareiksi, joita voidaan seurata päivittäin ja näin nähdä, mihin 

suuntaan toiminta on kehittymässä. Strategiaa ei haluttu mystifioida tai glorifioida, 

vaan ”päivittäinen tekeminen” ja ”käytännön työ” asiakkaan lähellä koettiin tärkeiksi 

tekijöiksi onnistuneen strategian toteutuksessa. Riskienhallinnasta vastaava 

pankinjohtaja totesi strategiasta näin: 

Ei, kyllä se siis strategia määritellään tekemisen näkökulmasta, tavoitteiden 

näkökulmasta ja se ohjaa. 

Varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja oli samoilla linjoilla todetessaan: 

Ja sitten ne muut strategiset tavotteet…ne ei ookkaan itse tarkoitus, vaan ne 

hankkeet on se pääasia siinä, niinku arjessa. Elikkä se täytyy nimenomaan 

implementoida siihen arkeen, että se muuttuu käytäntöön se strategia. 

Strategian toteutumisessa tärkeimpänä asiana ei siis koettu aiemmin päätettyjen 

suunnitelmien aukotonta noudattamista, vaan itse toiminta, josta johdetaan tavoitteet 

ja edelleen mittarit. Toiminnalla ei viitattu niinkään johdon tekemiin ylätason 

päätöksiin tai toimintamalleihin, vaan ennen kaikkea kaikilla organisaatiotasoilla 

tapahtuvaan tekemiseen, jossa työntekijät ymmärtävät oman toimintansa strategisen 



 54 

merkityksen. Useat johtoryhmässä toimivat pankinjohtajat totesivat johtamisen 

haasteen olevan juuri se, miten strategia saadaan näyttäytymään yhteisenä päämääränä 

kaikille yrityksen toimijoille, jotta nämä myös toimisivat strategian mukaisesti.  

Vaikka strategian haluttiin nähdä ennen kaikkea muuntuvan päivittäiseksi ja arkiseksi 

toiminnaksi, ei formaalin strategian tärkeyttä kuitenkaan kyseenalaistettu. Formaalilla 

strategialla nähtiin edelleen tärkeä rooli yrityksen suuntaa viitoittavana suunnitelmana, 

jota erilaiset strategisen hankkeet strategiakaudella täydentävät. Toimitusjohtaja 

kiteytti strategisen suunnittelun tärkeyden toteamalla:  

Oon sitä mieltä yhä edelleen ja yhä vahvemmin, että jos ei ole polkua, jolla 

viitoitetaan, niinku, oman yrityksen tahtotila, niin sitten ajaudutaan semmoseen 

reagoivaan tuuliajomaailmaan… mut jos itse tietää toisaalta missä on, 

minkälaisen yrityksen kanssa on siinä tilanteessa, niin on helpompi, jos tekee 

jonkun polun, jota pitkin haluaa tai toivoisi voivan edetä, ja sitten tekee 

mahdollisesti korjaavia liikkeitä pysyäkseen siinä polulla, niin se on kuitenkin 

lopputuloksen näkökulmasta helpompi tehdä kuin se, että niinku poukkoilee 

asiasta kolmanteen. 

Formaali strategia oli siis ennen kaikkea tahtotila, joka loi yrityksen toiminnalle 

ennustettavuutta asettamalla tietyt raamit muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla 

kuitenkin koettiin, ettei strategian ohjaavuus saa olla liian sitovaa tai tarkkaan 

määriteltyä, mikä voisi estää reagoimasta mahdollisiin nopeasti syntyviin muutoksiin. 

Useat johtoryhmässä toimivat haastateltavat kokivatkin, että toimintaa pitää pystyä 

kehittämään myös strategiakauden sisällä, vaikkei tämä toiminta suoraan olemassa 

olevan strategian mukaista olisikaan. Toimitusjohtajan totesi strategian sitovuudesta 

näin: 

Oma kokemus on se, että tosiaan hyvä suunnitelma, joka ei siis tarkoita hyvä 

suunnitelma sitä, et jokainen askel mietitään valmiiks moneks vuodeks 

eteenpäin, vaan se tarkoittaa sitä, että on näkemys siitä, mihin näillä olettamilla, 

jotka tällä hetkellä on tiedossa, niinku haluttaisiin päästä. 

Kohdeyrityksen ylimmän johdon strategia-ajatteluun sisältyi siis valmius muuttaa 

toimintaa, mikäli toimintaympäristö muuttuu niin, että ne olettamat, joita strategian 

suunnitteluvaiheessa on tehty, muuttuvat. Tämä tuli selkeästi esiin strategiakauden 

kuluessa, kun strategiaa päivitettiin strategisilla kehitysohjelmilla toimialan 

muuttuneen tilanteen vuoksi. 
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4.1.1 Strategiset epävarmuustekijät 

Strategian toteuttamista ei kuitenkaan koettu täysin ongelmattomaksi. Ensinnäkin 

monet haastateltavat viittasivat toimintaympäristön muutosnopeuteen, joka oli 

strategiakauden aikana asettanut haasteita formaalin strategian toteuttamiseksi 

sellaisenaan. Riskienhallinnasta vastaava pankinjohtaja totesi muutoksesta näin:  

Tää nyt tietysti osottaa et strategiaa pitää pystyä tosi nopeesti aina 

päivittämään, et ku tilanteet muuttuu nykyään niin nopeesti. Siinä mielessä 

tämmönen sykli, neljän vuoden sykli, mitä on ollu, se on pitkä. Aiemminhan tää 

on rakennettu niin, et se on neljä vuotta ja kahden vuoden jälkeen tää arvio taas. 

Et nyt on menty, et kyllä se sitä vaatii, että neljä vuotta on tosi pitkä aika, niinku 

miettii tänä päivänä.  

Kohdeyrityksessä oli käytössä malli, jossa strategiakausi oli OP Ryhmän mukaisesti 

neljä vuotta, mutta johtoryhmä sekä toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa sai 

tehdä strategiaan eräänlaisia välitarkasteluja kauden aikana. Olemassa olevaa 

strategiaa täsmennettiin lopulta vuonna 2015 OP:n hallintoneuvoston esittämillä 

viidellä strategisella kehitysohjelmalla, joiden syiksi mainittiin toimintaympäristön 

sekä asiakaskäyttäytymisen rajut muutokset, joihin ryhmän tulisi vastata jo ennen 

uuden strategian julkaisemista. Kehitysohjelmissa oli nähtävissä kolme pääteemaa: OP 

Ryhmän perustehtävän eli osuustoiminnallisen ajattelun ja tätä kautta omistaja-

asiakkuudesta syntyvän kilpailuedun korostaminen, digitalisaation omaksuminen 

oleelliseksi osaksi asiakaspalvelun työkaluja sekä liiketoiminnan terävöittäminen 

tietyissä liiketoimintasegmenteissä. 

Näin ollen vuonna 2012 mallinnettua strategiaa ei koettu enää riittäväksi 

muuttuneeseen toimintaympäristöön, kuten varallisuudenhoidosta vastaavan 

pankinjohtajan toteamuksesta käy ilmi:  

Aina puhutaan, et muutosnopeus vaan kiihtyy, mutta kyllä käytännössä se on 

osoittautunu todeksi, että näin on ja tarkottaa käytännössä sitä, että jos 

laaditaan strategia vuonna 2012 ja mietitään, miten se on toteutunu, niin joo, 

mutta kun tää ympäristö on muuttunu, niin itse asiassa sitä muutosnopeutta 

täytyy lisätä, että jos ollaan joulukuussa päätetty jotaki, nii on pitäny jo 

helmikuussa muuttaa niitä, käytännössä nytte Oulunki Osuuspankissa. Tietenkin 

näitten, tän tilanteen oikenemiseksi, on keskeisin osa-alue siinä, että tää 

mallinnettu strategia on oikeestaan pakko nyt muuttaa ja oikasta, ehkä jopa 
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suuntaa, miettiä niitä painotuksia,  muuttaa merkittävästikin ja siihen liittyy sitte 

se, että okei maailma on muuttumassa nopeasti ja ehkä bisneslogiikkakin voi 

muuttua kokonaisuudessaan. 

Lisäksi ryhmä oli aloittanut jo aiemmin terveyden ja hyvinvoinnin kehitysohjelman, 

joka kuitenkin oli enemmän tulevan, vuonna 2016 lanseeratun strategian valmistelua, 

eikä liittynyt suoraan olemassa olevaan strategiaan. Näin ollen OP Ryhmän 

ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2012 laadittu strategia toimi edelleen pohjana 

strategiatyössä, mutta kaikkien osuuspankkien tuli ottaa lisäksi strategiset 

kehitysohjelmat osaksi olemassa olevaa strategiaa.  

Käsitys toimintaympäristön muutoksen mukanaan tuomista epävarmuustekijöistä oli 

erityisesti johtoryhmässä työskentelevien haastateltavien joukossa hyvin 

yhteneväinen. Makrotasolta tulevista tekijöistä yhtenä merkittävimmistä näyttäytyi 

alan ansaintalogiikan muutos, sillä ohjauskorot laskivat finanssikriisin jälkeen 

strategiakauden aikana lopulta negatiivisiksi. Ohjauskorot vaikuttavat suoraan 

pankkien korkokatteeseen eli anto- ja ottolainauksen erotukseen, mikä on perinteisesti 

ollut pankkien vahvin tuloerä. Huolimatta, että kannattava kasvu oli kirjattu jo vuoden 

2012 strategiaan, ei tätä muutosta oltu toimintaa suunniteltaessa osattu odottaa, kuten 

riskienhallinnasta vastaava pankinjohtaja asian ilmaisee:  

Tää talouden epävarmuus ja suuret muutokset ja tämmönen asema missä nyt 

ollaan, esimerkkinä käyttäen tän korkotason tilanteen, mikä on, et täähän on 

tilanne, mitä ei pitäny tulla koskaan. Et vaikka sitä epäiltiin niinku tässä näin, 

nii kaikki aina vakuutti et ei voi tulla, et ne ohjauskorot menee miinukselle, et 

tää peruslogiikkahan on aivan erilainen. Jos se on rakennettu tässä 

vuosikymmeniä, että on korkoero antolainauksessa ja ottolainauksessa aina se 

tietty, niin jos on nyt kärjistetysti, nyt ollaan tilanteessa, et periaatteessa lainasta 

pitäs asiakkaille maksaa ja talletuksista asiakkaan pitäs maksaa pankille, niin 

täähän on ihan toisin päin, siis kärjistetysti. 

Kohdeyrityksen markkina-alueen heikko taloudellinen tilanne ja korkokatteen 

heikentyminen nostivat kannattavan kasvun yhdeksi nykyisen strategian tärkeimmistä 

osa-alueista, jopa tärkeämmäksi kuin mitä se oli vuonna 2012.  Toisaalta kannattavuus 

ja kasvu kuvattiin haastatteluissa kriittisinä menestystekijöinä, joiden varaan koko 

muu liiketoiminta pohjautuu ja jotka eivät näin ollen ole suoraan riippuvaisia 

vallitsevasta strategiasta. Ne koettiin siis tekijöinä, jotka volyymeihin ja taseen 

hallintaan pohjautuvassa liiketoiminnassa ovat toimintaympäristön tilanteesta 
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riippumatta tärkeitä. Taloushallinnosta vastaava pankinjohtaja kiteytti asian 

seuraavasti:   

Et kyllähän tuo talous tuolla koko ajan, niin hankalalta ku se välillä joistaki 

tuntuukin, niin kyllähän niinku se kannattavuus ja tietyn suurusen tuloksen 

tekeminen, et me saadaan sitä omaa pääomaa kasvatettua, niin kyllähän se on 

kaiken taustalla.  

Toinen haastatteluissa makroympäristöstä esiin noussut epävarmuustekijä oli 

digitaalisiin palveluihin pohjautuva kilpailu, jolle osasyynä on ollut toimialaa 

muovaava poliittinen sääntely. Sääntely alalla on finanssikriisin jälkeen kiristynyt 

uusien vakavaraisuussäädösten johdosta, mikä on aiheuttanut paineita 

kohdeyrityksenkin kannattavuudelle. Haastatteluissa sääntely linkitettiin 

kilpailutilanteeseen, sillä alalle on tullut ja tulossa uusia toimijoita, joita yhä 

tiukkenevat säädökset eivät koske. Lisäksi Euroopan unionissa otetaan vuonna 2018 

käyttöön uusi maksupalveludirektiivi, joka pakottaa pankit avaamaan 

infrastruktuurinsa kolmansille osapuolille. Tämä merkitsee sitä, että pankkien on 

sallittava ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsy omien asiakkaidensa tileihin ja 

maksuliikenteeseen, jolloin uhkana on, että pankit jäävät vain maksuliikenteen 

taustajärjestelmien tuottajiksi. Riskienhallinnasta vastaava pankinjohtaja kiteytti 

tilanteen näin:  

Koko ajan entistä enemmän tulee sääntelyä, normia lisää, mut sit se koskee vaan 

niitä, jolla on tietty toimilupa ja sitte alalle tulee koko aika entistä enemmän 

toimijoita, jotka ei tarvi toimilupaa, toimii tietyllä segmentillä, jota tää sääntely 

ei koske. 

Perinteinen kilpailu ei siis itsessään herättänyt huolta, vaan sen uudenlaiset 

ilmenemismuodot. Globalisaation seurauksena perinteisille Suomessa toimiville 

finanssiyhtiöille on tulossa globaaleja kilpailijoita, joita sääntely ei samalla lailla 

kosketa ja tämä aiheuttaa uhan perinteiselle liiketoimintalogiikalle. Erityisesti uusien 

toimijoiden tarjoamat palvelut kohdennetulle asiakassegmentille ja tapa hyödyntää 

digitalisaation mukanaan tuomia uusia teknologioita koettiin uhkana, mutta samalla 

itse digitalisaatio myös mahdollisuutena. Strategiakauden aikana tämä nousi erityisen 

voimakkaasti esiin juuri strategisten kehitysohjelmien myötä, kun digitalisaatio 
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nostettiin esiin tärkeänä toimintaa uudistavana teemana nimeämällä vuosi 2016 ”digin 

vuodeksi”. Asiakkuus- ja viestintäjohtaja kiteytti tilanteen seuraavasti: 

Tietenki osittain sääntelyhän avaa sitä, että pankkikentässä on mahollista 

tapahtua vaikka minkä näkösiä muutoksia. Ja ne uudet kilpailijat tulee  

rytinällä, ne tulee niin vauhdilla tavallaa, että kaikki tämmöset, niinku tosiaan 

sääntely, voi vaikuttaa, mutta että tää digitaalisuus, et se luo semmosia 

mahollisuuksia, et pankkien pitää huolehtia siitä, että me ollaan mukana siinä 

kilpailussa edelleen, ettei äkkiä hoksata, että asiakkaat tekee tuolla sähkösiä 

asuntokauppoja ja ne on hakenu ja saanu lainatki siellä sähkösesti ilman, että 

me on edes huomattu. 

Kilpailijoiden hyödyntämät sähköiset palvelut koettiin siis jo mahdollisena uhkana 

perusliiketoiminnalle eli lainanannolle, minkä johdosta peräänkuulutettiin sitä, kuinka 

tärkeää on ”olla hereillä”. Haastatteluissa viitattiin muun muassa eri medioihin, kuten 

vertailusivustoihin ja sosiaaliseen mediaan, joissa palvelukokemukset leviävät 

nopeasti, eikä yrityksellä ole välttämättä mahdollisuutta suoraan reagoida tai vaikuttaa 

niihin. Digitalisaatio olikin kenties merkittävin formaalin strategian ulkopuolelta tullut 

tekijä, joka oli muokannut kohdeyrityksen toimintaa ja tavoitteita strategiakauden 

aikana. Riskienhallinnasta vastaavan pankinjohtajan kommentti vahvistaa asian: 

Digitaalisuuden tuomat haasteet, mahdollisuudet, miten niihin reagoidaan, niin 

ne on ollu nyt tässä hyvin akuutisti esillä jo itse asiassa pidemmän aikaa, vaikka 

tää strategiakausi on ollu ja ne ei siinä [formaalissa strategiassa] ole. Niin kyllä 

ne on yks keskeinen teema mihin on pyritty vastaamaan. 

Digitalisaatio oli myös niitä harvoja asiayhteyksiä, joiden ohessa viitattiin strategian 

kolmanteen osa-alueeseen eli osaamispääoman kehittämiseen. Digivuoden aikana 

henkilökunnan digiosaamista kartoitettiin kyselyillä, joissa selvitettiin, millaisia 

digitaalisia välineitä henkilökunta käyttää ja millaista koulutusta on tarpeen järjestää. 

Kyselyiden tuloksena kohdeyrityksessä aloitettiin projekti, jossa henkilöstön piiristä 

valittiin yksitoista niin sanottua digilähettilästä, joiden tehtävänä oli auttaa ja rohkaista 

muuta henkilökuntaa digitaalisten välineiden käytössä. Muilta osin osaamispääoman 

kehittäminen ei noussut haastatteluissa juurikaan esiin, vaan henkilökunnan koulutusta 

kuvattiin lähinnä jatkuvana prosessina, jossa tietyt teemat välillä korostuvat.  

Yksi isoista digitalisuuden mukanaan tuomista ilmiöistä ja samalla merkittävin 

haastatteluissa esiin noussut mikrotekijä oli asiakaskäyttäytymisen muutos. Syiksi 
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asiakaskäyttäytymisen muutokseen haastateltavat mainitsivat toisaalta demografiset 

tekijät, mutta erityisesti digitalisaation mahdollistamat uudet kanavat palvella 

asiakasta. Haastateltavien joukossa vallitsi yksimielisyys siitä, että perinteinen 

konttorikanava ja tavanomaiset aukioloajat eivät enää ole riittäviä tapoja palvella 

asiakasta, vaan pankilta vaaditaan aiempaa enemmän joustavuutta. Riskienhallinnasta 

vastaava johtaja totesi muuttuneesta asiakaskäyttäytymisestä näin: 

Odotusarvo siitä minkälaista palvelua ja minkälaisilla ajoilla sä saat. Entistä 

enemmän yhteiskunta menee tämmöseen online-yhteiskuntaan, et sun pitäs 

saada heti, et aiemmin se jo riitti, et sä saat ja tuut käymään pankissa ja silloin 

käydään asioita läpi ja sit käsitellään se ja saat sitten joskus myöhemmin tiedon. 

Ei se, nythän, ku sä haluut hoitaa sen asian heti, niin sun pitää pystyä, ja se 

yleensä on sitte iltasin tai viikonloppuisin. 

Muuttunut asiakaskäyttäytyminen korosti entisestään vuoden 2012 strategiaan kirjatun 

ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tärkeyttä. Asiakaskokemus erosi haastatteluissa 

muista strategian osa-alueista siten, että se koettiin aidosti tekijäksi, jolla muuten niin 

samankaltaisista kilpailijoista pystytään erottautumaan alalla. Se nähtiin myös 

selkeästi yhtenä kilpailuedun lähteenä, johon panostaminen koettiin tärkeäksi 

muuttuneessa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja kuvasi yrityksen strategista 

ajattelua vuonna 2012 näin: 

Me oltiin muutama vuosi vähän edellä Oulussa, et me nähtiin, että miten se wau-

ilmiö, siis minkä takia asiakas pysyisi meidän asiakkaana tai haluaisi meidän 

asiakkaaksi, niin hänen pitäisi kokea jotakin sellaista, joka ei oo ihan 

tavanomaista. Nyt ryhmässäkin on tän NPS-mittarin myötä havahduttu siihen, 

että hyvä asiakaskokemus vahvistaa asiakaspysyvyyttä ja parantaa 

liiketoimintaa.  

Kuten edellä esitetystä kommentista käy ilmi, koettiin ainutlaatuinen asiakaskokemus 

mahdollisena ajurina kannattavalle kasvulle. Tällöin asiakas, jonka kokisi saavansa 

palvelulta enemmän kuin mitä oli odottanut, myös sitoutuisi parhaiten ja toisi näin 

mahdollisia lisätuloja pankille. Strategiakautta leimasi Oulun Osuuspankissa 

muutenkin vahva asiakaslähtöisyys, kuten asiakkuus- ja viestintäjohtajan kommentista 

käy ilmi: 

Jos lähtee sillä tavalla miettimään, että se asiakas on tärkein ja asiakas tuo sen 

liiketoiminnan meille, niin kyllähän meillä pitää olla erittäin kiinnostuneita 
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tietenki siitä, että mitä ne asiakkaat meistä on mieltä. Kyllähän se sillä tavalla 

on, on hyvin keskiössä. 

Asiakaskokemuksen korostaminen näkyi siinä, että sisäisten prosessien sijaan 

palvelukokemus pyrittiin nyt nostamaan kaikessa toiminnassa keskiöön. Kuten 

henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja totesi, että asiakkaiden 

palvelemisessa ”virkamiesasenne” ei enää riitä, vaan asiakaskokemuksen on oltava 

ylivertainen palvelukanavasta riippumatta. Jo vuoden 2012 strategiaan oli kirjattu 

asiakkaiden kuunteleminen ja toiminnan kehittäminen asiakaspalautteen avulla, mikä 

kuitenkin konkretisoitui paremmin vasta vuonna 2016 käyttöön otetun ryhmän uuden 

asiakkuusstrategian ja sitä seuranneen organisaatio- ja ohjausjärjestelmäuudistuksen 

myötä. Nämä käydään kuitenkin seikkaperäisemmin läpi seuraavassa alaluvussa 

kohdeyrityksen johdon ohjausjärjestelmien yhteydessä.  

Strategisista epävarmuustekijöistä puhuttaessa haastateltavat korostivat yrityksen ja 

sen strategian kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti ympäristöstä tuleviin muutoksiin. 

Toimintaympäristön seuraamisessa korostettiin ”hereillä oloa” ja sitä, kuinka tietyt 

epävarmuustekijät ovat saaneet yrityksen ”katselemaan asioita vähän eri tavoin”. 

Taloushallinnosta vastaava pankinjohtaja kommentoi muuttunutta tilannetta: 

Et jotenki pitää olla koko ajan aivan kauheen, mikä se sana on, kuitenki silleen 

niinku hereillä ja valveilla ja pitäs olla älyttömän valmis reagoimaan nopeesti 

ja olla semmonen ketterä niihin muutoksiin, mitä tulee meidän näistä 

perinteisistä kilpailijoista ja just sekin, että mitä maailmalta tulee. 

Epävarmuustekijät saivat haastateltavat pohtimaan pankin omaa identiteettiä ja 

paikkaa toimintaympäristössä. Toimialan perinteisen ansaintalogiikan vähittäinen 

mureneminen ja lisääntyvä kilpailu synnyttivät erityistä huolta, kun käytännössä koko 

alan logiikka ja ansaintamallit ovat muuttumassa ja samalla toiminta- ja 

kilpailuympäristö on yhä vaikeampi hahmottaa. Samalla myönnettiin, että vanhat 

toimintatavat eivät enää ole riittäviä, kun palveltavana on uusi digitaalisuuden ja sen 

välineet omaksunut sukupolvi, joiden toimintaa eivät vanhat alalla omaksutut arvot 

enää ohjaa. Oman identiteetin eräänlainen terävöittäminen oli näkynyt myös 

laajemmin OP Ryhmän toiminnassa sekä niissä strategisissa painotuksissa, jotka 

koettiin kaikkein tärkeimmiksi eli asiakaskokemuksessa ja osuustoiminnallisuudessa. 

Henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja totesi asiasta näin: 
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Seki on strateginen valinta ja että me palattiin juurille elikkä taas sitte 

keskusyhteisöki on osuuskunta ja yhä enemmän mennään takasi siihen, tähän 

asiakasomistajuuden lähteelle. Elikkä tosiaan mietitään sitä, että mikä on sille 

asiakkaalle etu. Se näkyy nyt tässä mitä tehään. 

”Juurille palaamisella” tarkoitettiin juuri pankin asiakasomisteisuuden ja sen etujen, 

erityisesti OP-bonusten ja palvelujen keskittämisen tuoman lisäarvon, 

uudelleenkorostamista asiakkaille. Osa haastateltavista muistutti ympäristön 

epävarmuustekijöistä puhuessaan myös strategiaan ja OP Ryhmän arvoihin kirjatusta 

pankin perustehtävästä, eli omistaja-asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin 

edistämisestä. Sen mielessä pitäminen koettiin epävarmuuden aikana erityisen 

tärkeäksi.  

Kohdeyrityksessä vuoden 2012 strategia oli selkeästi ohjannut johdon strategista 

ajattelua koko strategiakauden ajan, mutta edellä kuvatut kolme strategista 

epävarmuustekijää muokkasivat sitä synnyttämällä uusia painotuksia. Näistä 

kannattava kasvu ja asiakaskokemus oli kirjattu jo varsinaisen strategian osa-alueiksi, 

mutta strategiakaudella useiden tekijöiden aiheuttama ansaintalogiikan muuttuminen 

sekä asiakaskäyttäytymisen muutos nostivat ne myös epävarmuustekijöiksi. Samalla 

digitalisaatio nousi esiin kokonaan uutena strategisena teemana. Seuraavassa 

alaluvussa käydään läpi, millainen ohjausjärjestelmäkokonaisuus kohdeyrityksessä oli 

käytössä strategian toteuttamiseen sekä millä tavoin toiminnassa reagoitiin strategisiin 

epävarmuustekijöihin.  

4.2 Formaali strategisoiminen  

Vuoden 2012 strategiaa tuki kohdeyrityksessä johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuus, 

joka oli yhdistelmä eri aikoina käyttöön otettuja standardimuotoisia käytäntöjä ja 

joustavia toimintatapoja. Näillä erilaisilla toimintaa ohjaavilla ja strategian 

toteutumista tukevilla tekemisillä oli nähtävissä selkeästi kaksi ulottuvuutta, joista 

toista kutsutaan tutkimuksessa formaaliksi strategisoimiseksi ja toista osallistavaksi 

strategisoimiseksi. Näistä formaali strategisointi linkittyi virallisen strategian 

toteuttamiseen ja osallistava strategisointi taas yritystä kohdanneisiin strategisiin 

epävarmuustekijöihin. Tässä alaluvussa käydään läpi kohdeyrityksessä havaitut 

formaalin ja osallistavan strategisoinnin muodot, minkä jälkeen luvussa viisi 
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syvennytään tarkemmin niiden merkitykseen yrityksen strategian toteuttamisessa. On 

hyvä huomata, että tavoitteena ei ole kuvata tyhjentävästi kaikkia kohdeyrityksessä 

käytössä olleita kontrolleja, vaan erityisesti niitä, jotka strategiakaudella ohjasivat 

vahvasti toimintaa epävarmassa toimintaympäristössä.  

Ensimmäinen merkittävä johdon strategisointitapa kohdeyrityksessä olivat johdon 

formaalit ohjausjärjestelmät. Simonsin (1995) viitekehyksen mukaan formaalit 

ohjausjärjestelmät rakentuvat yrityksen kriittisten menestystekijöiden varaan ja nämä 

menestystekijät johdetaan vastaavasti yrityksen formaalista strategiasta. 

Haastatteluissa sekä yrityksen sisäisissä dokumenteissa korostuivat kriittisinä 

menestystekijöinä pankin osuustoiminnallisuus ja sen varaan rakentuva 

bonusjärjestelmä, paikallisuus, henkilöstön osaaminen sekä kannattava kasvu eli lähes 

samat kuin vuoden 2012 strategian osa-alueet. Kohdeyrityksessä formaali 

strategisointi rakentui juuri näiden tekijöiden varaan siten, että toimintaa, jota voitiin 

mitata rahamääräisten lukujen avulla, ohjattiin vuosisuunnittelun ja budjetoinnin sekä 

henkilökohtaisen tuloskortin ja palkitsemisen kautta. Yrityksen 

organisaatiokulttuuriin ja arvoihin pyrittiin vastaavasti vaikuttamaan virallisen 

viestinnän avulla. 

4.2.1 Vuosisuunnittelu ja budjetointi 

Kohdeyrityksen suunnittelu jakaantui kahteen osaan: edellä kuvattuun nelivuotiseen 

strategiakauteen sekä tästä johdettuun yhden tilikauden mittaiseen operatiivisempaan 

vuosisuunnitteluun. Oulun Osuuspankin ohjausjärjestelmäkokonaisuus nojasi vahvasti 

juuri vuosisuunnitteluun ja budjetointiin, jotka olivat käytännössä samaa prosessia. 

Prosessi ajoittui aina marraskuulle ja eteni niin, että aluksi Oulun Osuuspankki johti 

ryhmän tavoitteista omat vuositavoitteensa, jotka esitettiin kokonaisuudessaan 

vuosisuunnitelmassa. Vuosisuunnitelmasta johdettiin tämän jälkeen budjetti, jota 

käytiin läpi johtoryhmän jäsenten kesken useaan kertaan, minkä jälkeen 

taloushallinnosta vastaava pankinjohtaja työsti budjettia taas eteenpäin johtoryhmän 

arvioitavaksi. Budjetointia varten pankilla oli käytössään työkaluksi OP Ryhmän 

tarjoama suunnittelulaskuri. Hallituksen käsittelyn jälkeen budjetti oli valmis 

julkaistavaksi marras-joulukuun taitteessa. 
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Vuosisuunnitelman sisältämässä päälinjauksessa vahvistettiin strategian mukaisia 

päämääriä, joihin vaikuttavat pankin vuosittain tekemät arviot yrityksen toiminta- ja 

kilpailuympäristöstä sekä liiketoiminnan kasvunäkymistä. Näiden pohjalta 

suunnitelmassa esitettiin erikseen koko pankin ja erillisten toimintojen vuositavoitteet 

sekä näiden seuraamiseksi asetetut pankin kriittiset suorituskyvyn mittarit. Nämä 

mittarit seurasivat erityisesti pankin liiketoiminnan kehitystä, kulukehitystä, 

pääomatavoitteita sekä vakavaraisuutta ja muita riskipositioihin liittyviä tunnuslukuja. 

Esimerkiksi vuoden 2016 vuosisuunnitelmassa strategiasta johdettuja kriittisen 

suorituskyvyn mittareita olivat kannattavuuden parantamiseen liittyvät 

asiakasliiketoiminnan käyttökateprosentti sekä taloudellisen pääomavaateen tuotto, 

liiketoiminnan kasvun parantamiseen liittyvät luottokantojen ja palkkiotuottojen sekä 

omistaja- ja keskittäjäasiakasmäärien kasvu ja asiakaskokemukseen liittyvä 

asiakkaiden suositteluaste eli niin sanottu NPS-luku.  

Mittareiden tärkeydessä ilmeni haastatteluissa jonkin verran painotuseroja sen 

mukaan, mikä oli haastateltavan oma vastuualue organisaatiorakenteessa, mutta tästä 

huolimatta kriittisiksi koetut suorituskyvyn mittarit olivat selkeästi linjassa ainakin 

kannattavan kasvun ja asiakaskokemuksen osalta. Mittaritasolla kannattavaan kasvuun 

kytkettyjä taloudellisia mittareita kuvailtiin haastatteluissa strategian kannalta 

kaikkein kriittisimmiksi, kuten riskienhallinnasta vastaavan johtajan kommentista käy 

ilmi: 

Kaikkein tärkeimmäthän on liiketoimintaa mittaavat mittarit, joilla näkyy se 

missä mennään ja sit toisaalta on kannattavuuden mittarit, et ne on balanssissa. 

Tai itse asiassa kysymyshän on siitä, että täähän on koko ajan semmosta 

tasapainottelua, että kasvua vai kannattavuutta ja missä balanssissa se on. 

Tämä vahvistaa myös aiemmin havaitun seikan, eli kannattava kasvu koettiin toisaalta 

mittaritasolla jatkuvasti kriittisenä menestystekijänä, vaikka se strategiakaudella 

nousikin ympäristön heikon taloudellisen tilan vuoksi esiin myös strategisena 

epävarmuustekijänä. Tämän vuoksi johtoryhmässä näitä kannattavaan kasvuun 

kytkettyjä mittareita myös seurattiin kuukausitasolla johtoryhmän kokouksissa 

erityisen tarkasti.  
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Varsinainen vuosisuunnittelu ohjasi kuitenkin pääosin vain johtoryhmän jäsenten 

työskentelyä, sillä monet vuosisuunnitelmassa esitetyistä tavoitteista ovat niin 

sanottuja kantalukuja, jotka eivät ole suoraan työntekijöiden tavoitteina, vaan vastuu 

niistä kuuluu kutakin toimintoa johtavalle pankinjohtajalle sekä koko pankin tavoitteet 

kollektiivisesti johtoryhmälle. Tavoitemittarit olivat luonteeltaan diagnostisia, sillä 

niiden toteutumista seurattiin kuukausittain johtoryhmän palavereissa ja mahdollisia 

poikkeamia pyrittiin ennakoimaan ja niihin reagoimaan erityisesti OP Ryhmän 

vakavaraisuudelle, kannattavuudelle, tehokkuudelle sekä eräille muille riskilajeille 

asettamien valvontarajojen osalta. Merkittävissä poikkeamissa johtoryhmä pyrki 

tekemään tarvittavia toimenpiteitä jo etukäteen tai viimeistään kuukausittain 

jälkikäteen raporttien valmistuttua.  

Tavoitteiden saavuttamista käytiin läpi henkilöstölle lähinnä informaatioluontoisesti 

kuukausittaisen tuloskatsauksen yhteydessä muutaman dian avulla. Näissä 

tuloskatsauksissa esiteltiin pääasiassa tuloslaskelman pääerien kehitystä, kuten 

korkokatteen, palkkiotuottojen sekä kulukehityksen muutoksia. Lisäksi tiettyjä kasvun 

mittareita tarkasteltiin usein benchmarking-tyyppisesti verrattaessa niitä ryhmän 

sisällä muiden osuuspankkien lukuihin. Tarkemmalla tasolla lukuja käytiin kuitenkin 

läpi kuukausittain järjestettävissä esimieskokouksissa sekä hallituksessa, joiden 

toimintaa ne myös pääsääntöisesti ohjasivat. Näin ollen vuositavoitteet ja budjetointi 

toimivat lähinnä formaalisina hallinnollisina käytäntöinä, joiden tehtävä oli 

säännöllisesti seurata strategian toteutumista vuositasolla, viestiä pankin kriittisistä 

menestystekijöistä sekä informoida alempia organisaatiotasoja, mikäli näytti, ettei 

tavoitteita olla saavuttamassa.  

4.2.2 Tuloskortti ja palkitseminen 

Oulun Osuuspankissa otettiin vuonna 2016 käyttöön uusi myynnin 

seurantajärjestelmä, joka automatisoi myynnin mittaamisen, raportoinnin ja 

seurannan. Aiemmin myyntilukuja seurattiin pankin sisällä konttoreittain, mutta 

muutoksen seurauksena konttoripohjaisesta myynnin seurannasta luovuttiin ja 

käyttöön otettiin uusi lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä. Samalla luovuttiin 

tiettyjen tuotteiden infoseurannasta, vaikka osassa tuotteita seurantaa vielä tehdäänkin.  

Muutoksen piirissä olivat kaikki toimihenkilöt pois lukien johtoryhmä, jonka jäsenet 
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ovat tulosvastuullisia kollektiivisesti koko pankin tavoitteista. Yrityksen sisäisisten 

dokumenttien mukaan muutoksella haluttiin ennen kaikkea selkiyttää työntekijöiden 

henkilökohtaisia tavoitteita sekä tehostaa myyntiä motivoimalla hyvistä suorituksista, 

mutta myös kehittää asiakkaiden palvelemista niin, että asiakas voi joustavasti vaihtaa 

häntä palvelevaa kanavaa tai konttoria.  

Lyhyen aikavälin palkitseminen jakaantui pankissa kahteen osaan niin, että 20 

prosenttia palkkioiden toteumasta koostui pankkitason tavoitteista ja 80 prosenttia 

työntekijän henkilökohtaisesta tuloskortista. Pankkitasolla palkkioiden suuruus 

määrittyi mittareille asetettujen minimi-, tavoite- ja maksimitasojen mukaan siten, että 

tavoitetaso vastasi 100 prosentin suoriutumista, minimitaso 80 prosentin ja 

maksimitaso 120 prosentin suoriutumista. Saavutettu taso suhteutettiin tämän jälkeen 

työntekijän henkilökohtaiseen palkkaan, jonka jälkeen lopullinen palkkio voitiin 

laskea. Poikkeuksena tästä olivat niin sanotut perusedellytysmittarit, joiden oli 

toteuduttava 100 prosenttisesti, jotta työntekijä oli ylipäätään oikeutettu 

palkitsemiseen. Seurantajakso pankkitason mittareissa oli yksi vuosi ja ne olivat 

käytännössä samoja kuin vuosisuunnitelman sisältämät mittarit. Vuosisuunnitelma oli 

kuitenkin pankkitason mittaristoa laajempi kokonaisuus, sillä se sisälsi myös tiettyjä 

sisäiseen riskienhallintaan ja tehokkuuteen liittyviä tavoitteita, joista vastaavasti 

johtoryhmän jäsenet vastasivat.  

Henkilökohtainen tuloskortti toimi vastaavasti siten, että johtoryhmä valitsi OP 

Ryhmän tarjoamista vaihtoehdoista tuloskorttiin haluamansa mittarit. Näiden 

mittarien toteutunut volyymi (euroa tai kappaletta) pisteytettiin kuukausittain erityisen 

pistetaulukon mukaan. Pistetaulukossa tietyt mittarit saivat muita suuremman 

painokertoimen sen mukaan, kuinka tärkeäksi ne koettiin toimihenkilön roolin 

suorittamisessa ja toisaalta pankin kollektiivisten tavoitteiden kannalta. Tämän jälkeen 

yhteenlaskettu pistekertymä määritti toimihenkilölle kuukausittain maksettavan 

palkkion suuruuden, joka nousi asteittain pistemäärän noustessa. Myös tuloskortissa 

saattoi olla perusedellytysmittareita ja esimerkiksi vuonna 2016 tällainen oli 

henkilöasiakaspuolella asiakkaille tehtävien NPS-vastausten tietty minimimäärä.  

Tuloskortin sisältö vaihteli jonkin verran sen mukaan, mikä oli kunkin toimihenkilön 

rooli organisaatiossa, mutta pääsääntöisesti tuloskortin mittarit, joita oli tehtävästä 
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riippuen määrältään kymmenen molemmin puolin, olivat pankkitason mittareiden 

tavoin joko samoja tai johdettu pankin vuosisuunnitelmassa olevista mittareista. 

Tuloskortti ja vuosisuunnittelu ja tätä kautta myös työntekijöiden ja johtoryhmän 

tavoitteet olivat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, vaikka tuloskortin mittaristo olikin 

pankin vuositavoitemittaristoa suppeampi. Tämä sen vuoksi, että esimerkiksi kulut 

sekä tietyt kantaluvut eivät voineet olla yksittäisten työntekijöiden tavoitteena, sillä 

heidän tuloskorteissaan seuratut luvut olivat bruttomääräisiä. Strategian ohjattavuuden 

kannalta tuloskortti toimi ylimmän johdon työkaluna, sillä johto kykeni ohjaamaan 

myyntiä vaihtelemalla tuloskortin mittareita tilanteen ja tavoitteiden mukaan. 

Tuloskortti toimi näin hyvänä diagnostisena työkaluna, sillä mittarien kautta formaali 

strategia näyttäytyi työntekijöille konkreettisina tavoitteina ja nämä henkilökohtaiset 

tavoitteet voitiin vastaavasti mukauttaa yrityksen tavoitteisiin.  

Myyntituloksia seurattiin kohdeyrityksessä kuukausittain esimiehen kanssa käytävien 

valmennuskeskusteluiden yhteydessä. Näissä keskusteluissa käytiin läpi pääasiassa 

vain työntekijän kuukausittaiset myyntitulokset, vaikka toisinaan käytiin myös 

keskusteluja osa-alueista, joita esimies toivoi alaisensa kehittävän tai joihin hän toivoi 

toiminnassa keskityttävän. Valmennuskeskustelut olivat siten luonteeltaan 

suhteellisen rutiininomaisia, sillä tuloskortit olivat rooleittain kaikille työntekijöille 

samat, eikä niissä otettu huomioon esimerkiksi työntekijän henkilökohtaisia 

kehittämisalueita. Tämä johtui myös osittain tuloskortin objektiivisesta luonteesta, 

sillä se palkitsi puhtaasti kertyneen pistemäärän mukaan eikä suhteellisesti.  

Valmennuskeskustelujen lisäksi esimies kävi alaistensa kanssa kerran vuodessa 

yksilöidymmän osaamiskeskustelun, jossa kartoitettiin tarkemmin työntekijän 

henkilökohtaista osaamista ja kehittämisalueita omassa työnteossa. Esimiehet saivat 

myös tulospalkkion ohella palkita alaisiaan subjektiivisen palkitsemisen avulla, mikäli 

eli he katsoivat yksittäisen alaisen tai tiimin suoriutuneen työstään poikkeuksellisen 

hyvin. 

Kohdeyrityksessä käytössä olevan tuloskortin ja siihen valittujen mittarien ohjaavuus 

oli kuitenkin vuositavoitteiden tavoin vahvasti taloudellisiin lukuihin perustuvaa, sillä 

strategian toteutumista mitattiin juuri numeroilla. Tämä kävi ilmi myös haastatteluissa, 

joissa korostuivat ne strategian osa-alueet, joita voidaan mitata. Taloushallinnosta 

vastaava johtaja totesi mittaamisen haasteista näin:  



 67 

Se, että sitä strategian toteutumista mitataan numeroilla, niin se on tietenkin 

pienoinen ongelma, koska tätähän, osaamispääomaa, sää et voi sitä mitata 

näillä mittareilla muulla ku sillä, tai sitä ihmisen hyvinvointimotivaatiota, niin 

yleensä, jos oot motivoitunut, hyvinvoiva, koulutettu, niin sillonhan sää saat 

hyviä tuloksia aikaseksi. Ja yleensä sellaset on hyviä myyjiäkin. Mut sitä ei voi 

suoraan mitata näin, että saatko sää 20 vai 30, et sää voi silleen sitä mitata. 

Osaamisen kehittämisen lisäksi sama ilmiö oli havaittavissa myös asiakaskokemuksen 

wau-ilmiön osalta. Asiakaskokemus ei noussut haastatteluissa selkeästi esiin 

kriittisenä menestystekijänä, vaikka se formaaliin strategiaan oli kirjattukin. 

Toimitusjohtajan mukaan strategiakaudella asiakaskokemus ei välttämättä ollut 

konkretisoitunut työntekijöille tekemisen tasolla, sillä aiemmin sitä ei oltu 

tuloskorteissa mitattu johdonmukaisesti. Pankissa oli kyllä suoritettu 

asiakastyytyväisyyskyselyitä asiakassegmenteittäin, mutta näillä kyselyillä oli ollut 

lähinnä informatiivinen rooli, sillä ne eivät olleet osa tavoitemittareita. Tilanne 

muuttui vuonna 2016, kun asiakkaiden suositteluaste eli niin sanottu NPS-luku (Net 

Promoter Score) otettiin osaksi sekä pankin kollektiivisia tavoitteita että 

työntekijöiden henkilökohtaisia tuloskortteja. Taloushallinnosta vastaava johtaja 

kommentoi NPS:n käyttöönottoa seuraavasti:  

Ja nyt sitte se asiakaskokemus, niin kyl tää NPS:n mittaaminen on älyttömän 

hyvä mittari siihen. Sitä on mitattu useammankin vuoden mun mielestä, mut 

esim. viime vuonna se oli hyvin pienellä huomionarvolla meillä, eikä sitä oikein 

missään niinkun tuota… Se ei ollu kenelläkään tavotteena ja sitä sillon tällön 

aina sai kuulla, että no mikähän se meidän luku on. Mut nyt se on nostettu aivan 

eri tavalla siihen ytimeen. 

Haastatteluissa NPS:n mittaaminen koettiin yhtenä hyvänä keinona 

asiakaskokemuksen mittaamiseen, vaikka muutamat johtoryhmän jäsenet 

muistuttivatkin, että korkean NPS-luvun lisäksi hyvää asiakaskokemusta voivat 

indikoida myös esimerkiksi asiakasmäärien kasvu ja hyvä asiakaspito. Tämä kuitenkin 

vahvistaa oletusta, että pelkkä strateginen tahtotila ei synnytä helposti muutospainetta, 

vaan formaalin strategian onnistumisen kannalta on keskeistä, että sen tavoitteet on 

kytketty mittareihin. Kohdeyrityksessä tämä oli havaittavissa, kun NPS-luvun 

käyttöönotto erityisesti henkilökohtaisissa tuloskorteissa toi asiakaskokemuksen wau-

ilmiön selkeämmin päivittäisen tekemisen tasolle. 
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Tuloskortti oli sidoksissa lyhyen aikavälin palkitsemiseen, mutta tämän lisäksi 

pankilla oli käytössä myös pitkän aikavälin tulospalkitseminen, joka oli toteutettu 

vuonna 2005 perustettuna henkilöstörahastona. Henkilöstörahasto ei tosin ole 

yksinomaan Oulun Osuuspankin käytössä, vaan siihen kuuluu toistasataa jäsenyritystä 

OP Ryhmässä. Tämän vuoksi henkilöstörahasto ohjasi toimintaa vain välillisesti, sillä 

edellytyksenä jäsenyritysten rahastoon maksamille palkkioille on, että OP Ryhmä 

saavuttaa vuosittaiset tavoitteensa. Jos nämä tavoitteet saavutetaan, jäsenyritys maksaa 

työntekijän palkkaan suhteutetun palkkion vuosittain rahastoon, mistä työntekijä on 

niin ikään aina vuosittain oikeutettu nostamaan tietyn suuruisen osan. 

Henkilöstörahasto kuitenkin täydensi lyhyen aikavälin tulospalkitsemista 

motivoimalla työntekijöitä yhteistyöhön myös ryhmän sisällä sekä sitouttamalla 

työntekijöitä pidempiin työsuhteisiin. 

4.2.3 Strategiasta ja arvoista viestiminen 

Organisaatiokulttuurin ja arvojen rakentuminen organisaatiossa on usein 

monimuotoinen ja hitaasti muodostuva prosessi (Schein 1979), eikä tässä 

tutkimuksessa ole tarkoituksena tutkia niiden kehittymistä kohdeyrityksessä 

seikkaperäisesti. Simonsin (1995) viitekehyksen mukaan organisaation arvot 

johdetaan kuitenkin virallisesta strategiasta, minkä vuoksi niiden viestiminen on yksi 

tapa ohjata toimintaa strategian mukaisesti. Samalla tavoin arvokontrollit löytyvät 

myös Malmin ja Brownin (2008) ohjausjärjestelmäpaketista. Tämän vuoksi 

tarkastelussa keskityttiin kontrolleihin, joiden avulla yritys viesti niistä strategian osa-

alueista, joista ei oltu voitu johtaa rahamääräisiä mittareita. Tutkimuksessa on siis 

otettu huomioon vain formaalit kulttuurikontrollin keinot, eikä epäformaaleja tapoja 

esimerkiksi erilaisten sosiaalisten klaanien luomiseksi ole otettu huomioon.  

Virallisina viestintäkanavina pankissa toimivat virallisten mediasuhteiden ohella omat 

verkkosivut, intranetin sisäiset julkaisut, yhä enenevissä määrin sosiaalinen media 

sekä muut viestinnälliset projektit ja sidosryhmät. Strategian viestiminen oli ylimmän 

johdon vastuulla, minkä lisäksi viestintäyksikkö tuki viestinnän suunnittelua ja 

toimeenpanemista laatimalla vuosittaisen viestintäsuunnitelman. Viestinnän 

muodollisina tavoitteina oli tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä korostaa 

pankin arvoja. Muodollisina arvokontrolleina toimivat Oulun Osuuspankissa yrityksen 
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verkkosivuiltakin löytyvät viralliset arvot, jotka oli kirjattu vuoden 2012 strategiaan. 

Näitä olivat asiakkaan kanssa yhdessä menestyminen, toimiva yhteistyö, oman 

osaamisen kehittäminen sekä luotettavuus ja vastuullisuus. Ydinarvot sisälsivät näin 

taloudellisen näkökulman, asiakasnäkökulman sekä osaamisnäkökulman eli samat 

osa-alueet kuin varsinainen strategiakin. Arvot vahvistivat siten strategisia päämääriä, 

sillä niiden avulla tavoitteet voitiin perustella sanallisesti. Arvot korostivat myös tapaa 

kannattavan kasvun saavuttamiseksi, sillä ne linkittivät sanallisesti asiakkaiden 

menestymisen pankin menestymiseen. Samalla arvoissa kuitenkin korostui se, että 

kasvua ei voida saavuttaa millä tavalla tahansa, vaan toiminnassa on muistettava 

luotettavuus ja vastuullisuus. 

Asiakasnäkökulma ja asiakkaan menestyminen liittyivät kiinteästi pankin 

osuustoiminnallisuuteen. Osuustoiminnallisuus ja sen mukanaan tuomat edut 

asiakkaille olivatkin yksi niistä arvoista, jotka tulivat myös haastatteluissa selkeästi 

esiin. Monien haastateltavien mukaan omistaja-asiakkuuden myötä kertyvien OP-

bonusten hyöty asiakkaille pitää pystyä viestimään vielä nykyistä tehokkaammin, sillä 

ne ovat pankin yksi merkittävimmistä kilpailuedun lähteistä. Tämä voidaan tulkita 

siten, että työntekijöiden haluttiin korostavan omistaja-asiakkuuden etuja kaikissa 

asiakaskohtaamisissa, sillä niiden avulla asiakkaat voivat aidosti hyötyä 

asiakkuudestaan ja pankki saa vastaavasti sitoutuneita ja pitkäaikaisia asiakkaita. 

Toiminnassa osuustoiminnallisuuden tärkeys heijastui strategiakaudella viestimisen 

lisäksi myös tuloskortteihin, sillä omistaja- ja keskittäjäasiakkaiden kappalemäärät 

kuuluivat tänä aikana työntekijöiden palkitsemisen mittaristoon.  

Strategiakaudella strategiset kehitysohjelmat synnyttivät muodollisten arvojen rinnalle 

myös uusia toimintaa ohjaavia painotuksia. Strategisten epävarmuustekijöiden myötä 

myös yrityksen sisäisessä viestinnässä alettiin korostaa voimakkaasti digitaalisuutta 

asiakaskokemuksen ja -palvelun uutena ulottuvuutena. Toimitusjohtaja totesi 

haastattelussa, että digitaalisuus on todellinen haaste, sillä monet työntekijät ovat 

omaksuneet perinteiset tavat toimia, eivätkä digitaaliset työkalut ole välttämättä 

tuttuja. Tämän vuoksi yrityksen intranetin julkaisuissa sekä kuukausipalavereissa 

digitaalisuutta ja sen välineitä pidettiin vahvasti esillä ja johto osallistui myös itse 

aktiivisesti sosiaaliseen mediaan. Digitaalisuus nousi näissä kommunikointikanavissa 

lopulta huomattavasti muodollisia arvoja enemmän esille, kun työntekijöille haluttiin 
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viestiä kokonaan uudenlaisesta ajattelutavasta palvella asiakasta. Digitaalisuuden 

viestintään liittyi kuitenkin muitakin piirteitä, minkä vuoksi se sai formaalin 

strategisoinnin sijaan myös osallistavan strategisoinnin tunnuspiirteitä.  

4.3 Osallistava strategisoiminen  

Toinen merkittävä strategisoimisen muoto kohdeyrityksessä oli osallistava 

strategisoiminen. Siinä missä vuoden 2012 virallisen strategian toteutumista ja 

valvontaa ohjattiin formaalin strategisoimisen kautta, vastasi johto osallistavan 

strategisoimisen avulla toimintaympäristön strategisten epävarmuustekijöiden 

haltuunottoon. Kuten edellisessä alaluvussa nähtiin, nojasi formaali strategisoiminen 

Jarzabkowskin (2005) viitekehyksen tavoin pitkälti yrityksen hallinnollisiin 

kontrolleihin, kun taas kohdeyrityksessä havaitut osallistavan strategisoinnin tavat 

olivat huomattavasti luovempia. Seuraavaksi käydään läpi, millaisia osallistavan 

strategisoinnin tapoja Oulun Osuuspankissa oli strategiakaudella käytössä ja millainen 

merkitys näillä tavoilla oli strategian toteuttamisessa.  

4.3.1 Kohti asiakaslähtöistä organisaatiota 

Monet tutkijat eivät ole laskeneet organisaatiorakennetta osaksi johdon käytettävissä 

olevia kontrolleja, sillä sitä on pidetty enemmän toiminnan kontekstina kuin aktiivisen 

vaikuttamisen kohteena. Tarkasteltaessa kuitenkin pidempää aikaväliä, on 

organisaatiorakennekin johdon muutettavissa, minkä vuoksi se on sisällytetty myös 

Malmin ja Brownin (2008) ohjausjärjestelmäpakettiin. Itseasiassa organisaatiorakenne 

voi olla hyvin tehokas ohjausväline, sillä tietyntyyppinen rakenne voi synnyttää 

tietynlaista vuorovaikutusta ja suhteita (Abernethy & Chua 1996; Alvesson & 

Kärreman 2004) ja toisaalta parantaa johdon mahdollisuuksia hallita työntekijöiden 

käyttäytymistä (Flamholtz 1983).  

Strategiakaudella Oulun Osuuspankissa otettiin käyttöön OP Ryhmän mukainen uusi 

asiakkuusstrategia, minkä myötä toteutettiin samalla varsin merkittävä organisatorinen 

uudistus. Aiemmin henkilöasiakasliiketoiminta oli jaettu konttoreittain, jolloin 

jokaisen konttorin myynnit raportoitiin erikseen ja myyntituloksista vastasi konttorin 

oma esimies. Muutoksen myötä konttoripohjainen organisaatiorakenne muutettiin 
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niin, että kaikki konttorit yhdistettiin yhden toiminnon, henkilöasiakasliiketoiminnan, 

alle ja se sai vastattavakseen tavalliset henkilöasiakkaat, puhelin- ja verkkopalvelun, 

vahinkovakuutuksen sekä asiakkuusyksikön. Samalla varallisuudenhoitoyksikköä 

vetämään nimettiin oma pankinjohtaja ja yksikön tehtävänkuvaa selkiytettiin niin, että 

muutoksen jälkeen se oli selkeämmin oma erillinen toimintonsa 

henkilöasiakasliiketoiminnan rinnalla vastaten pankin vastuutetuista asiakkaista sekä 

OP Private -asiakkuuksista.   

Uuden organisaatiorakenteen ja asiakkuusstrategian pohjan muodostivat uudet 

asiakassegmentit, joita olivat kasvuasiakkuudet sekä tietyt kriteerit täyttävät 

vastuutetut asiakkuudet. Asiakkuusstrategiaan kirjattuna tavoitteena oli 

henkilöasiakaspuolella hoidettavien kasvuasiakkaiden varallisuuden johdonmukainen 

kasvattaminen niin, että he siirtyvät vähitellen varallisuudenhoidon hoitamiksi 

vastuutetuiksi asiakkaiksi ja edelleen Private-asiakkaiksi. Vastuutetut asiakkaat olivat 

nimensä mukaisesti vastuutettuja tietylle pankin toimihenkilölle, joka toimi näiden 

asiakkaiden henkilökohtaisena yhteyshenkilönä kaikissa pankkiasioissa. Muutoksen 

yhteydessä myös myyntipäälliköiden, sijoituspäälliköiden ja myyntiryhmän sekä 

yrityskonttorin uusasiakashankintatiimin rooleja systematisoitiin, millä haluttiin tukea 

näiden ryhmien keskinäistä yhteistyötä. 

Organisaatiouudistuksen ja uuden asiakkuusstrategian myötä konttoripohjainen 

organisaatio muutettiin aiempaa matalammaksi, millä haluttiin parantaa ennen kaikkea 

asiakaskokemusta tuomalla yhteyshenkilöt lähemmäs asiakasta. Ensinnäkin yhden 

esimiehen alaisuudessa toimivan konttorikanavan toimintatapojen koettiin olevan 

helpompi yhdenmukaistaa ja laatua parantaa, kun aiemmin konttoreiden ja myös eri 

asiakkuusryhmien välillä oli eroja muun muassa nimettyjen yhteyshenkilöiden ja 

yhteydenottojen määrässä. Konttoripohjainen mittaaminen ei myöskään tukenut niin 

paljon konttoreiden välistä yhteistyötä ja asiakkaan monipuolista asiointia eri 

kanavissa, sillä myyntitilanteissa asiakasta haluttiin palvella mieluummin omassa 

konttorissa. Muutoksen myötä tiimipalkitseminen lopetettiin ja mittaaminen painottui 

entistä enemmän toisaalta yksilötasolle mutta myös pankkitasolle, minkä toivottiin 

lisäävän eri yksiköiden, kanavien ja toimihenkilöiden välistä yhteistyötä.  
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Muutoksen myötä asiakaspalvelua pyrittiin viemään yksilöllisempään suuntaan. Tietyt 

kriteerit täyttävien asiakasryhmien vastuuttamisella yhteyshenkilöille pyrittiin 

asiakassuhteen hoitoprosessista tekemään kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen, kun 

toimihenkilöt olivat säännöllisesti yhteydessä oman asiakassalkkunsa asiakkaisiin ja 

kartoittavat heidän tarpeitaan. Näin toimihenkilö oppi tuntemaan asiakkaansa, jotka 

saivat hoitaa kaikki pankkiasiansa tämän kautta, mikä edesauttoi aiempaa 

henkilökohtaisemman ja yksilöllisemmän asiakaskokemuksen luonnissa. 

Haastatteluissa varallisuudenhoidosta ja näin ollen myös vastuutetuista asiakkaista 

vastaava pankinjohtaja totesi organisaatiomuutoksesta näin: 

Iso organisaatio voi olla…hidas ja sillon organisaation mataluus on niinku 

vahvuus. Että niinku rohkea alastuleminen ehkä ja organisaation madaltaminen 

on ehkä avain menestymiseen. Eli sillon ollaan riittävän ketteriä ja kuullaan sitä 

asiakasrajapintaa, koska asiakkaitten mieli muuttuu, toimihenkilöt reagoi 

asioihin eri tavalla ja sillon pitää johdon ymmärtää ja tietää, et missä mennään, 

mitkä asiat vaikuttaa mihinki. 

Vaikka organisaatiomuutos ja uusi asiakkuusstrategia vastasivat myös sisäisiin 

muutostarpeisiin, olivat ne ennen kaikkea tapa reagoida muuttuneeseen 

asiakaskäyttäytymiseen. Kun asiakas voi hoitaa asiointinsa yhden toimihenkilön 

kautta, hänen tarpeitaan voitiin myös kuunnella tarkemmin. Tämä asiakasrajapinnan 

kuunteleminen tarjosi enemmän informaatiota ympäristöstä toimihenkilöille, mikä 

mahdollisti asiakaskokemuksen viemisen yksilöllisempään suuntaan ja tarjosi johdolle 

tärkeää informaatiota siitä, mitä seikkoja asiakkaat palvelukokemuksessaan arvostivat. 

Varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja kommentoi organisaatiomuutosta 

edelleen näin:  

Et sen takia myös tää organisaation virtaviivaistaminen on erittäin tärkeää, että 

ollaan riittävän lähellä ja ollaan tietosia siitä muutoksesta ja ollaan edellä siitä 

toimintaympäristön muutoksesta. 

Muutoksella haluttiin siis vastata asiakaskäyttäytymisen muutoksen tuomiin 

haasteisiin, jotka olivat strategikauden aikana voimistuneet huolimatta siitä, että uuden 

asiakkuusstrategian käyttöönotto oli kirjattu jo formaaliinkin strategiaan. 

Toimihenkilöiden vastuuttamisella sekä tuloskortteihin sisällytetyn NPS-mittarin 

avulla johto kykeni viestimään toimihenkilöille toimintaympäristöstä saatavan 
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informaation tärkeydestä sekä toivotuista toimintatavoista ja osoittaa näin strategista 

suuntaa.  

Asiakkuusstrategian myötä strategisiin epävarmuustekijöihin liittyi vahvasti 

työntekijöiden osallistaminen uusien strategisten kehitysohjelmien toteuttamiseen, 

mikä näkyi strategisesti tärkeiden hankkeiden ottamisena mukaan osaksi 

työntekijöiden arkea. Tässä avainasemassa olivat nimenomaan vastuuhenkilöt ja 

tiedon kerääminen tärkeimmistä asiakassegmenteistä, minkä kautta muuttuneeseen 

asiakaskäyttäytymiseen voitiin parhaiten vastata ja näin aikaansaada yksilöllisempi 

asiakaskokemus. Tämä oli oleellista, koska pelkällä formaaleihin ohjausjärjestelmiin 

kytketyllä NPS-mittarilla ei asiakkaista saatu välttämättä riittävän kattavaa tietoa. Tätä 

mieltä oli muun muassa varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja:  

Ei saa ottaa liian ykspuoleisesti, että kyl, vaikka asiakkaiden 
palautejärjestelmä, niin sehän pitää ajatella monipuolisesti 

pankkiliiketoiminnassa, se on sanallista palautetta, some-keskustelua, hävittyjä 

kilpailuja, voitettuja kilpailuja, elikkä sinne tulee niinku sanaa ja sinne tulee 

tunnetta ja sinne numeroa, että tätäkään asiaa mää en haluais aatella liian 

kategorisesti. Mitä enemmän olet luova, sitä paremmin sulla on menestystä, mitä 

enemmän saat informaatiota, sitä enemmän sää voit vaikuttaa niihin asioihin. 

Kommentti kiteyttää uuden asiakkuusstrategian ja organisaatiorakenteen tavoitteen, 

minkä mukaan yksilöllisempi asiakaskokemus vaati asiakasrajapinnan syvempää 

tuntemista. Asiakaskokemusta ei näin ollen haluttu enää nähdä vain kollektiivisesti 

koko pankin tasolla mitattavana asiakastyytyväisyytenä, vaan asiakkaiden tarpeiden 

monipuolisena ymmärtämisenä. Kohdeyrityksessä tämä toteutettiin juuri 

osallistamalla vastuutettujen asiakkaiden yhteyshenkilöt asiakaskokemuksen 

luomiseen, jolloin yhteyshenkilöt tunnistavat asiakkaidensa yksilölliset tavat ja tarpeet 

sekä näille parhaiten sopivat kanavat tulla palvelluksi. Näin asiakkaita voitiin palvella 

kattavamman, mikä mahdollisti asiakaskokemuksen paranemisen ja tätä kautta myös 

myyntitulosten kohenemisen.  

4.3.2 Kohti digitaalista organisaatiota 

Toinen merkittävä osallistavan strategisoimisen muoto oli kohdeyrityksen aloittama 

”Digin vuosi 2016” -teema ja sen sisältämät hankkeet, jotka jatkuvat kohdeyrityksessä 
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edelleen. Digivuoden tarkoituksena oli vastata OP Ryhmän ohjeistuksen mukaisesti 

digitaalisuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä luoda digitaalisuudesta 

osa koko ryhmän identiteettiä. Pitkän aikavälin visiona on rakentaa sosiaalisesta 

mediasta tärkeä osa asiakkaiden ostoprosessia, missä yritys voi jakaa ja tuottaa 

haluamiaan sisältöjä sekä käydä dialogia asiakkaiden kanssa niissä kanavissa, joita he 

käyttävät. Näillä tavoitteilla pyritään ennen kaikkea kasvattamaan bränditietoisuutta, 

parantamaan asiakaspalvelua nopeammalla reagoinnilla ajankohtaisiin asioihin sekä 

tehostamaan ja ohjaamaan myyntiä esimerkiksi herättämällä asiakkaiden 

kiinnostuksen sosiaalisen media kautta. 

Oulun Osuuspankki toimi yhdessä Kangasalan Osuuspankin kanssa loppuvuodesta 

2015 OP Ryhmän pilottihankkeessa, jonka tehtävänä oli kartoittaa oman pankin 

digitaalinen tahtotila ja tavoitteet sekä kehittää malli, jolla digitaalisuus viedään 

käytännön tasolle. Pilottihankkeen myötä digivuoden hankkeita valmistelemaan ja 

toteuttamaan valittiin Oulun Osuuspankissa oma digityöryhmä, jonka vetäjänä toimi 

asiakkuus- ja viestintäjohtaja toimitusjohtajan toimiessa samalla koko 

kehityshankkeen vetäjänä. Tämän lisäksi yritykseen palkattiin digitaalisen 

markkinoinnin asiantuntija vastaamaan pankin sosiaalisen median sisällöistä ja 

ylläpidosta. Taloushallinnosta vastaavan johtajan mukaan digitaalisen markkinoinnin 

asiantuntijan rooli on tärkeä, sillä näin yritys pystyi kohdistamaan markkinointia ja 

vastaamaan erityisesti nuorempien sukupolvien tarpeisiin, sillä tutkimusten mukaan 

heidän suhtautuminen omaan pankkiinsa ja kuluttajakäyttäytyminen ylipäänsä eroaa 

merkittävästikin vanhemmista sukupolvista. 

Digityöryhmän johdolla digivuoden projekteja seurattiin tarkasti ja pidettiin esillä 

kohdeyrityksessä läpi vuoden. Osana vuoden projekteja pankissa valittiin henkilöstön 

joukosta yksitoista digilähettilästä, joiden tehtävänä oli oman päätyönsä ohella 

kehittää itseään digitaalisuuden osaajina ja olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa. 

Koulutuksen myötä digilähettiläiden toivottiin olevan digitaalisuudessa rohkeita 

kokeilijoita  eräänlaisia muutosagentteja  ja lisäävän näin muun henkilöstön 

kiinnostusta digitaalisuutta kohtaan ja auttavan heitä digitaalisten välineiden käytössä 

sekä uusissa palveluissa. Digiprojekti koettiin tärkeänä seikkana perinteisten 

toimintatapojen uudistamiseksi, kuten toimitusjohtajan toteamuksesta käy ilmi:  



 75 

…toimijat ovat olleet alalla pitkään, useimmat toimijat, siis tarkoitan henkilöitä 

tässä tapauksessa, ja heidän lähestymistapa asioihin on ehkä juuttunut siihen 

perinteiseen tapaan tai siihen järjestelmäympäristöön, jota he ovat itse olleet 

tekemässä ja uskovat, että se on niinku ainoo tapa, ainoo oikee tapa hoitaa 

asioita. 

Projektin aikana digilähettiläät pitivät yhdessä digitaalisen markkinoinnin 

asiantuntijan kanssa säännöllisesti kokouksia, joissa käytiin muun muassa läpi, millä 

tavoin digitaalisia palveluita voitaisiin tuoda paremmin esille arkityössä. Digitaalisen 

muutoksen mahdollistamiseksi henkilöstölle päätettiin jakaa apuvälineiksi asteittain 

omat älypuhelimet, minkä lisäksi vastuutettujen asiakkaiden yhteyshenkilöt ja muut 

asiakasrajapinnassa työskentelevät saivat jo aiemmin käyttöönsä iPad-tabletit, joiden 

avulla asiakkaille voidaan tapaamisissa esitellä pankin sähköisiä palveluita ja suorittaa 

NPS-kyselyitä. Työntekijöille haluttiin tarjota näin välineet digitaalisen muutoksen 

mahdollistamiseksi, mutta ei tiukkoja raameja toimintatavoille, vaan jokaisen haluttiin 

löytävän itselleen sopivimman tavan edistää digitaalista muutosta.   

Samaan aikaan pankissa toteutettiin digibarometrikysely, jolla kartoitettiin 

henkilökunnan yleistä osaamista digiasioissa sekä heidän digitaalisten välineiden 

käyttötottumuksiaan. Kysely suoritettiin ensin projektin alussa loppuvuodesta 2015 ja 

tämän jälkeen myöhemmin kesällä 2016, jotta nähtäisiin, miten henkilöstön osaaminen 

on kehittynyt projektin edetessä. Tänä aikana digiteemaa pidettiin vahvasti esillä niin 

sanottujen ”digivarttien” avulla, jotka toteutettiin pikaviestinpalvelimen välityksellä 

esitettyjen säännöllisten infotilaisuuksien muodossa. Lisäksi vuoden aikana yrityksen 

intranetissä julkaistiin säännöllisesti erilaisia uutisia ja juttuja, joissa käytiin läpi muun 

muassa sitä, miten digitaalisuus näkyy pankin arjessa ja miten sitä voidaan hyödyntää 

asiakaspalvelutilanteissa.  

Säännöllisen digiviestinnän tehtävänä oli informoida henkilöstöä digivuoden 

projektien edistymisestä ja nostaa ajankohtaisia teemoja esille, jotta digitaalisista 

palveluista tulisi vähitellen jatkuva ja tuttu osa toimihenkilöiden arkea ja 

asiakaspalvelua. Tavoitteena oli, että toimihenkilöt toisaalta omaksuisivat digitaalisten 

välineiden käytön, mutta myös aktivoituisivat itse sosiaalisessa mediassa tykkäämällä 

ja jakamalla OP Ryhmää ja toimialaa koskevia uutisia. Oulun Osuuspankki tuotti myös 

itse koordinoidusti sisältöä, kun sen eri toiminnoissa työskenteleviä toimihenkilöitä 
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osallistettiin kirjoittamaan itse blogeja sekä tekemään videoita kohderyhmänä pankin 

tärkeimmät asiakassegmentit. Tällöin esimerkiksi rahoituspuolella työskentelevät 

toimihenkilöt antoivat videoiden muodossa vinkkejä uuden asunnon hankintaa varten 

ja varallisuudenhoidossa toimihenkilöt pitivät lyhyitä markkinakatsauksia. 

Samoin kuin uudistetulla asiakassegmentoinnilla ja yhteyshenkilöiden 

vastuuttamisella, myös digivuoden projekteilla pyrittiin selkeästi osallistamaan 

toimihenkilöitä strategisten epävarmuustekijöiden haltuunotossa. Haastattelujen 

yhteydessä tuli toistuvasti esiin muutos, jonka digitalisaatio ja digitaaliset välineet ovat 

tuomassa toimialalle sekä erityisesti uusi sukupolvi, joka on jo omaksunut tämän 

muutoksen. Riskienhallinnasta vastaava pankinjohtaja tiivisti toimialan kohtaaman 

haasteen näin: 

Se digitaalisuus on haaste, mutta toisaalta on se myös mahdollisuus, et 

ainahan ne pitää kääntää silleen, että jokuhan siinä aina pärjää…mutta kyl mä 

niinku sanon, että tämmönen yleinen muutos, mitä se on, se on välineiden 

muutos, tiedonvälityksen muutos, odotusarvon muutos, sukupolven muutos. 

Toiset on tottunu käyttämään kaikkia tietoteknisiä välineitä, mobiilia, entistä 

enemmän. 

Kuten aiemmin kävi ilmi, digivarteissa, yrityksen intranetin julkaisuissa sekä 

virallisissa koulutuksissa ja palavereissa esiin nostettujen teemojen myötä 

digitalisaatiota alettiin korostaa henkilöstölle lähes perusarvon kaltaisena asiana, joka 

ohjaa tulevaisuudessa koko OP Ryhmän toimintaa ja identiteettiä. Digitalisaatio oli 

näin ollen yksi keino vastata myös haastatteluissa esiin nousseeseen pohdintaan siitä, 

mihin suuntaan Oulun Osuuspankki on OP Ryhmän mukana kehittymässä ja 

millaiseksi sen identiteetti muodostuu toimintaympäristössä, jota strategiset 

epävarmuustekijät muovaavat.  

Tässä tilanteessa nimenomaan yrityksen työntekijöitä haluttiin tuoda enemmän esille 

kertomaan pankin palveluista ja toimintatavoista. Samalla työntekijöille sallittiin 

aiempaa luovempi ja oma-aloitteisempi tapa toimia ja palvella asiakkaita, millä 

haluttiin mahdollistaa muutos vanhoihin jo opittuihin toimintatapoihin. Työntekijöille 

asetettiin tosin tiettyjä rajoituksia siitä, millaiset toimintatavat sosiaalisessa mediassa 

eivät ole suotavia, mutta muuten heidän käyttäytymistään ei juurikaan sidottu, vaan 

kunkin työntekijän annettiin toimia asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävien 
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toimenpiteiden tavoin omista lähtökohdistaan käsin. Kohdeyrityksen tapauksessa tämä 

viesti siitä, että strategisten epävarmuustekijöiden vallitessa johdon strategisointi ei 

ollut sidottu tiukkoihin ohjausjärjestelmiin, vaan työntekijöiden annettiin itse löytää 

itselleen parhaiten sopivat käytännöt. Tämä voi johtua siitä, että johto ei katsonut 

voivansa säännellä tiukasti tekemistä niissä uusissa strategisissa hankkeissa, joissa 

kohdeyrityksen sisällä ei vielä ollut muodostunut vakiintuneita toimintatapoja. 
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI AIEMMAN KIRJALLISUUDEN VALOSSA 

5.1 Toimintaympäristö strategian toteuttamista muokkaavana tekijänä  

Ennen kuin pohditaan sitä, miten johdon strategiakäytännöt vaikuttivat kohdeyrityksen 

formaalin strategian toteuttamiseen sekä strategisten epävarmuustekijöiden 

hallitsemiseen, on syytä kerrata tutkimuksen alussa esitetyt tutkimuskysymykset:     

1. Millaisia strategisia epävarmuustekijöitä kohdeyritys on kohdannut ja miten ne 

ovat vaikuttaneet formaalin strategian toteuttamiseen? 

2. Miten eri tavoin strategiaa on käytännössä toteutettu? 

3. Kuinka johto on reagoinut strategisiin epävarmuustekijöihin? 

Empiirisen osion alussa avattiin niitä epävarmuustekijöitä, jotka olivat 

strategiakaudella vaikuttaneet kohdeyrityksen formaalin strategian toteuttamiseen. 

Haastattelujen ja yrityksen muiden sisäisten dokumenttien avulla kartoitettiin, 

millaisia haasteita strategian toteuttaminen oli kohdannut ja niiden perusteella 

toimintaympäristön muutokset voitiin tiivistää kolmeen strategiseen 

epävarmuustekijään: ansaintalogiikan muuttumiseen, asiakaskäyttäytymisen 

muutokseen ja digitalisaatioon. Nämä tekijät aiheuttivat sen, että vuonna 2012 

lanseerattua strategiaa jouduttiin päivittämään vuonna 2015 julkaistuilla strategisilla 

kehitysohjelmilla, sillä ne oletukset, joita strategiakauden alussa oli, olivat osin tai jopa 

merkittävästikin muuttuneet.  

Kehitysohjelmat sisälsivät kolme isoa pääteemaa, jotka kaikki liittyivät joko suoraan 

tai epäsuorasti toimialaa kohdanneeseen murrokseen. Yksi teemoista oli pankin 

osuustoiminnallisuus, missä tavoitteena oli kirkastaa omistaja-asiakkuuden tuomien 

etujen viestintää asiakkaille ja korostaa OP Ryhmän asiakasomisteisuutta. 

Osuustoiminnallisuuden korostamisessa oli nähtävissä samoja piirteitä kuin Simonsin 

(1991) havainnoissa, joiden mukaan strategiset epävarmuustekijät ovat johdon 

aktiivisen huomion kohteena, sillä ne voivat uhata yrityksen vision toteutumista. Sama 

oli havaittavissa myös haastatteluissa, joissa osuustoiminnallisuuden nostaminen 

uudelleen esiin liitettiin asiakaskokemuksen parantamiseen, mutta toisaalta myös 

digitaalisuuden – toisen strategisen kehitysohjelman – mukanaan tuomaan 



 79 

epävarmuuteen. Tämä on toisaalta loogista, sillä kehitysohjelmissa digitaalisuus ja 

asiakaskokemus liitettiinkin kiinteästi toisiinsa. 

Tämä tulos havainnollistaa hyvin tutkimuksessa hyödynnettyä Mintzbergin (1978) 

strategia-ajattelua, jonka mukaan strategia toteutuu harvoin suunnitellun kaltaisena, 

vaan toteutuessaan se saa usein myös emergenttejä piirteitä. Oulun Osuuspankissa 

vuoden 2012 strategiaa oli muutettu erityisesti digitalisaation myötä, mikä johti siihen, 

että asiakaskäyttäytymisen muutoksiin ja niihin vastaamiseen oli kiinnitetty erityistä 

huomiota ja asiakaskokemuksen painoarvo strategisena teemana oli lisääntynyt. Näin 

ollen tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä mainittu ulkoinen toimintaympäristö 

oli vaikuttanut sekä strategian suunnitteluun että myöhemmin myös strategisointiin 

strategisten epävarmuustekijöiden välityksellä. Tutkimustulokset asettavat siis monen 

muun tutkimuksen tavoin kyseenalaisiksi rationaalisen koulukunnan oletukset 

strategiasta tarkasti kontrolloituna ja tiedostettuna prosessina, jossa painopisteen tulee 

olla strategian huolellisessa suunnittelussa.  

5.2 Strategisointikäytännöt strategian toteuttamisessa 

Tutkimuksessa johdon käyttämällä ohjausjärjestelmäkokonaisuudella havaittiin kaksi 

ulottuvuutta, joiden avulla strategiaa oli kohdeyrityksessä toteutettu: formaali ja 

osallistava strategisointi. Kuten edellä kävi ilmi, oli kohdeyrityksen strategia ollut 

joustava muutoksille, mutta siitä huolimatta olivat monet vuoden 2012 strategian 

teemat pysyneet myös samoina. Formaalin strategian toteuttamiseksi oli pankissa 

rakennettu ohjausjärjestelmäkokonaisuus, joka pohjautui erityisesti kirjanpidollisiin 

työkaluihin ja mittareihin. Näitä kirjanpitoon pohjautuvia kontrolleja olivat 

vuosisuunnittelu, budjetointi ja tulospalkitseminen, minkä lisäksi strategiaan kirjattua 

arvoja ohjattiin sisäisen viestinnän avulla. Ohjausjärjestelmäkokonaisuudelle oli 

tunnusomaista, että siihen kytketyt kontrollit olivat kiinteästi sidoksissa ja vaikuttivat 

toinen toisiinsa, mikä johtuu siitä, että kontrollit oli rakennettu yhdessä tukemaan 

nimenomaan virallisen strategian toteutumista. Tämä näyttäisi vahvistavan monien 

tutkijoiden näkemyksen siitä, että ainakin formaaleja ohjausjärjestelmiä on syytä 

tutkia ennemmin kokonaisuuksina kuin toisistaan irrallaan (Chenhall 2003; Henri 

2006; Malmi & Brown 2008), sillä eri kontrolleilla oli havaittavissa toisiaan 

täydentäviä piirteitä.  
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Kohdeyrityksessä formaali strategisointi pohjautui Jarzabkowskin (2005: 82) 

prosessuaalisen strategisoinnin tavoin juuri edellä kuvattuun 

ohjausjärjestelmäkokonaisuuteen ja tätä kautta formaaliin strategiaan. Se oli johdon 

keino ohjata toimintaa ja toteuttaa virallista strategiaa formaalien kontrollien avulla, 

mikä erottaa sen muista, epävirallisemmista strategisoinnin keinoista. Koska formaalit 

kontrollit oli virallisena ohjausjärjestelmänä dokumentoitu osaksi yrityksen 

hallinnollisia käytäntöjä, leimasi formaalia strategisointia tietynlainen 

rutiininomaisuus. Suunnittelun ja budjetoinnin myötä yrityksen tavoitteet voitiin 

formalisoida ja niiden saavuttamiseksi asettaa tietyt vastuualueet ja roolit sekä 

kohdentaa tarvittavat resurssit, minkä johdosta formaalin strategisoinnin käytännöt 

ilmenivät varsin mekaanisina. Tämä oli havaittavissa erityisesti kontrollien käytön 

syklisyytenä, sillä ne noudattivat vuodesta toiseen samankaltaista kaavaa. 

Toinen formaalin strategisoimisen havaittava piirre oli, että se siirsi valtaa 

hallinnollisille mekanismeille ja vapautti johdon resursseja akuutimpiin asioihin. 

Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, nämä hallinnolliset käytännöt olivat tyypillisesti 

luonteeltaan diagnostisia kontrolleja, jotka valvoivat tuloksia ja hälyttivät, mikäli 

tavoitetasoissa oli merkittäviä poikkeamia. Tämä tapahtui ilman, että johdon oli 

jatkuvasti tarve valvoa tai muuttaa tavoitteita, minkä myötä ylimmän johdon ja 

alempien organisaatiotasojen vuorovaikutus oli vähäisempää. Tätä vuorovaikutusta 

syntyi kohdeyrityksessä vain, mikäli tietyissä vuosisuunnitelman mittareissa esiintyy 

selviä poikkeamia tavoitteisiin nähden. Samalla tavoin vuosisuunnitteluun kytketty 

tuloskortti ja pitkän aikavälin palkitseminen ohjasivat toimintaa ilman, että niiden 

tarjoamaa informaatiota aktiivisesti kyseenalaistettiin. Formaali strategisointi 

muistutti siten myös Simonsin (1995) diagnostisia kontrolleja, sillä ne luokitellaan 

hänen viitekehyksessään negatiivisiksi kontrolleiksi, joiden tuottama palaute keskittyy 

nykyhetkeen ja menneeseen palkiten mekaanisesti hyvistä ja rankaisten huonoista 

suorituksista.  

Strategiakaudella toimintaympäristön epävarmuustekijät nostivat kuitenkin esiin 

teemoja, joihin ei strategiassa eikä näin ollen myöskään formaalien 

ohjausjärjestelmien suunnittelussa oltu osattu täysin varautua. Tämän vuoksi johdon 

oli täytynyt turvautua myös epävirallisempiin tapoihin ohjata toimintaa vastatakseen 

näihin strategisiin epävarmuustekijöihin. Tätä aiempaan kirjallisuuteen nähden 
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kokonaan uutta johdon tapaa vastata strategisiin epävarmuustekijöihin on 

tutkimuksessa kutsuttu osallistavaksi strategisoinniksi. Sille oli kohdeyrityksessä 

leimaa antavaa formaalia strategisointia luovempi toteutustapa, sillä sen avulla johto 

osallisti työntekijät aktiivisiksi strategian toteuttajiksi toisin kuin formaalissa 

strategisoinnissa, jossa työntekijät olivat Simonsin (1994) diagnostisten kontrollien 

tavoin ohjauksen kohteena.  

Merkittävä tutkimustulos on, että synnyttääkseen uusia toimintatapoja johto osallisti 

työntekijät digitalisaation ja muuttuneen asiakaskäyttäytymisen haltuun ottamisessa. 

Tämä oli välttämätöntä, sillä nämä epävarmuustekijät sisälsivät haastateltavien 

mukaan kohdeyritykselle sellaisia teknologisia ja sosiaalisia muutosvoimia, joista sillä 

ei vielä ollut riittävästi tietoa ja joihin ei alkuperäisen strategian suunnittelussa täysin 

oltu osattu varautua. Kirjallisuudessa on usein muistutettu, että yritykset eivät voi 

epävarmassa toimintaympäristössä luottaa suunnittelussaan liikaa vakiintuneisiin 

toimintatapoihin ja ennakko-oletuksiin (Miller 2008), vaan on tärkeää huomioida 

myös joustavampia toimintamalleja, jotka tuottavat yrityksen päätöksentekoa varten 

monipuolisempaa informaatiota (Chenhall 2003). Tutkimuksessa tämä oli 

havaittavissa, kun kohdeyritys reagoi epävarmaan toimintaympäristöön osallistamalla 

työntekijät osaksi strategian toteuttamista, jolloin ympäristön muutosvoimista voitiin 

saada enemmän informaatiota, kuin mitä olisi ollut mahdollista formaalin 

strategisoinnin huomattavasti mekaanisemmilla tavoilla.  

Havainto osallistavan strategisoinnin kytköksestä uuden tiedon hankintaan erottaa 

myös kolmannen epävarmuustekijän –ansaintalogiikan muutoksen – kahdesta 

aiemmasta. Ansaintalogiikan muutoksen taustalla vaikuttivat taloudelliset tekijät, 

jotka saattavat olla johtamassa kohdeyrityksenkin kohdalla korkokatteen asteittaiseen 

supistumiseen. Sen seurauksena ansainnan painopisteet olivat muuttumassa ja 

perinteisesti merkittävän osan liikevaihdosta tuovan korkokatteen rinnalle oli tulossa 

muita, lähinnä palkkiotuottoihin perustuvia tulovirtoja. Tämä oli myös nähtävissä 

strategisissa kehitysohjelmissa mainintana tiettyjen liiketoimintasegmenttien 

toiminnan terävöittämisestä. Ansaintalogiikan muutoksen taustalla olevat 

muutosvoimat eivät kuitenkaan olleet sellaisia, joista työntekijät voisivat 

toiminnassaan hankkia suoraan uutta informaatiota. Taustalla olevat muutosvoimat 

eivät myöskään olleet sellaisia, joista kohdeyrityksellä itsellään ei olisi riittävästi 
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tietoa, ellei tulovirtoja päätetä tulevaisuudessa hakea yritykselle kokonaan uusista 

liiketoimintasegmenteistä, minkä vuoksi ansaintalogiikan muuttuminen ei näkynyt 

suoraan strategian käytännön tekemisen tasolla työntekijöiden osallistamisena.  

Osallistaminen voidaan ohjauskeinona lukea Merchantin ja Van der Steden (2007: 

123–132) määritelmän mukaisesti joustavaksi kontrolliksi, sillä se ei sisältänyt 

tarkkoja ohjeita siitä, miten työntekijän tulisi toimia, saati asettanut tiukkoja 

tulostavoitteita. Osallistava strategisointi oli myös selkeästi epäformaali kontrollin 

muoto, kun muistetaan, että organisaatioissa epäformaalien kontrollien käyttäminen 

ovat usein tiedostamatonta toimintaa (Ouchi 1979). Tämä kävi selvästi ilmi, kun 

digitalisaatioon ja asiakaskokemukseen liittyviä toimenpiteitä ei varsinkaan 

alkuvaiheessa oltu dokumentoitu osaksi yrityksen hallinnollisia kontrolleja. Tiedon 

keräämistä ei myöskään oltu määritelty toiminnan viralliseksi tavoitteeksi, vaan 

työntekijöiden haluttiin osin vapaaehtoisestikin toimia uusien muutosvoimien parissa 

ja soveltaa itse sitä tietoa, jota toiminnassaan saavat. Tämä vahvistaa Jarzabkowskin 

(2005: 21) sekä Brewsin ja Huntin (1999) näkemykset siitä, että strategian 

toteuttaminen on tilannesidonnaista toimintaa, joka muuttuvassa toimintaympäristössä 

voi vaatia luovuutta ja improvisointia.  

Vaikka havainto on yhteneväinen strategia käytäntönä -koulukunnan näkemyksen 

kanssa nähdä työntekijät aktiivisina strategian toteuttamisen välikappaleina 

(Whittington 2006), hyödynnettiin osallistavan strategisoinnin yhteydessä myös 

formaalin kontrollin välineitä. Asiakkuusstrategian yhteydessä organisaatiorakennetta 

muutettiin vastaamaan paremmin uusia asiakasluokitteluja, minkä myötä 

vastuutettujen asiakkaiden yhteyshenkilöitä saatiin tuotua paremmin esille. Vaikka 

työntekijöille jätettiin vapaus palvella omia asiakkaitaan näille parhaiten sopivalla 

tavalla, helpotti ja selkeytti organisaatiomuutos yhteyshenkilöiden uusia 

toimintatapoja ja rooleja. Vaikka tämä havainto tukee Malmin ja Brownin (2008) 

viitekehyksessään tekemää valintaa laskea myös organisaatiorakenne johdon keinoksi 

vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen, on se kirjallisuudessa luokiteltu formaaliksi 

ohjauskeinoksi.  

Digitaalisuudessa työntekijöiden osallistaminen näkyi rohkaisemisena digitaalisten 

välineiden ja sosiaalisen median käyttöön sekä digilähettiläs-projektina, jolla 
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digilähettiläiksi valituista henkilökunnan jäsenistä toivottiin eräänlaisia 

muutosagentteja. Siinä missä formaaliksi kontrolliksi laskettavaa 

organisaatiorakennetta hyödynnettiin työntekijöiden osallistamisessa 

asiakaskokemuksen parantamiseen, liittyi digiprojekteihin pankissa vastaavasti 

henkilöstön kouluttamista digitaalisten välineiden käyttöön sekä aktiivista viestintää 

”digivarttien” muodossa. Erityisesti pankin kuukausipalavereissa ja intranetissä 

viestintä oli luonteeltaan hyvin arvopainotteista, millä pyrittiin selkeästi vaikuttamaan 

yrityksessä vallitseviin arvoihin ja toimintakulttuuriin Simonsin (1994) 

uskomusjärjestelmän tavoin. Tämän myötä digitaalisuus konkretisoitui lopulta myös 

tuloskorteissa, kun strategiakauden loppupuolella asiakkaiden kanssa käytyjen 

verkkoneuvottelujen kappalemäärä sekä älypuhelinsovellusten – OP-mobiilin ja Pivon 

– latausten kappalemäärät asiakkaille tulivat osaksi tuloskorttien mittaristoa.  

Osallistavassa strategisoinnissa oli havaittavissa piirteitä myös johdon laskentatoimen 

kirjallisuudessa kuvatuista tuloskontrolleista. Tuloskontrollit ovat niin ikään epäsuora 

ohjauksen muoto, jossa johto pyrkii vaikuttamaan työntekijöiden toimintaan 

ennemmin mittaamalla lopputulosta kuin määrittelemällä suoraan haluttuja 

toimintatapoja (Merchant & Van der Stede 2007: 25–75). Tällöin yrityksen tehtävänä 

ei ole sanella, miten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee toimia, vaan se jättää 

työntekijöille vapauden päättää omista toimintatavoistaan haluttuihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi. Merchant ja Van der Stede eivät kuitenkaan kytke eri kontrolleja 

strategian toteuttamiseen, vaan heidän mukaansa niillä pyritään ainoastaan ohjaamaan 

organisaation jäsenten toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti palkiten tai 

rangaisten formaalille strategisoinnille tyypillisellä diagnostisella tavalla. 

Kohdeyrityksen osallistavassa strategisoinnissa oli kuitenkin enemmän piirteitä 

”oikean kysymyksen” kuin ”oikean vastauksen” löytämiseen, sillä se keskittyi 

nimenomaan uuden tiedon hankintaan eikä tuloskontrollien tavoin niinkään 

operatiiviseen toimintaan.   

5.3 Strategisointikäytännöt monitulkintaisena ilmiönä 

Edellisessä alaluvussa kuvatut havainnot havainnot hämärtävät jossain määrin 

formaalin ja osallistavan strategisoinnin rajoja, mutta kertovat toisaalta sen, että 

todellisuutta kuvaavassa tapaustutkimuksessa on harvoin nähtävissä selkeästi 
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erotettavia rajalinjoja. Toisaalta se, että osallistava strategisointi ilmentyi ennen pitkää 

myös hallinnollisena kontrollina osana formaalin strategisoinnin välineistöä ei 

välttämättä ole ristiriidassa saatujen tulosten kanssa. Myös Jarzabkowski (2005: 95) 

havaitsi tutkimuksessaan, että interaktiivista strategisointia tarvittiin, jotta sellainen 

toiminta, jolla oli työntekijöiden silmissä alun perin matala legitimiteetti, alettiin 

nähdä yrityksen kannalta toivottavana. Näin alun perin luovasta ja organisatorista 

oppimista tukevasta toiminnasta voi tulla lopulta osa yrityksen hyväksyttyjä 

hallinnollisia kontrolleja, joilla on myös työntekijöiden hyväksyntä.  

Vaikka tulokset vahvistavat Simonsin (1991) näkemyksen siitä, että varmistaakseen 

strategian toteuttamisen, johto käyttää kontrolleja eri tavoin riippuen vallitsevasta 

tilanteesta, ei selviä viitteitä johdon interaktiivisesti käyttämiin kontrolleihin ollut 

strategisten epävarmuustekijöiden kohdalla havaittavissa, vaan niihin vastattiin 

kohdeyrityksessä nimenomaan osallistavan strategisoinnin avulla. Tuloksen saattaa 

selittää valittu tutkimusasetelma, sillä Simonsin (1994) viitekehyksessä tutkimuksen 

kohteena on ylin ja keskijohto, eikä hän huomioi alempia organisaatiotasoja 

potentiaalisina strategisina toimijoina. Ne ovat hänen tutkimuksessaan vain kohde, 

johon valituilla ohjausjärjestelmillä pyritään vaikuttamaan. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan tutkittu ylimmän johdon ja keskijohdon vuorovaikutteisuutta, joka olisi 

voinut olla havaittavissa esimerkiksi johdon keskinäisissä palavereissa, vaan 

tutkimusasetelmassa huomioitiin myös työntekijät osana strategian käytännön 

toteuttamista.  

Toisaalta voidaan kysyä, missä määrin ylimmän johdon ja suorittavan portaan välillä 

voisi interaktiivisuutta edes syntyä, kun otetaan huomioon, että nämä osapuolet eivät 

ainakaan kohdeyrityksen tapauksessa ole usein suorassa vuorovaikutuksessa 

keskenään. Johtoryhmään kuulunut henkilö myös totesi, että mittaritasolla 

johtoryhmän tavoitteet kantalukujen osalta eroavat työntekijöiden tavoitteista, mikä 

voi synnyttää jossain määrin ristiriitoja yrityksen kollektiivisten tavoitteiden ja yksilön 

henkilökohtaisten tavoitteiden välille. Tämän vuoksi interaktiivisuutta olikin 

havaittavissa ylimmän johdon sijaan enemmän keskijohdon ja heidän alaistensa 

kesken. Haastatteluissa keskijohdossa toimivat henkilöt korostivat nimenomaan 

alaistensa kanssa tapahtuvan vuorovaikutussuhteen tärkeyttä, sillä heidän mukaansa 

kehityskeskustelut sekä epävirallisemmat tapaamiset olivat jopa virallista viestintää 
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tärkeämpi osa strategian selittämistä alaisille. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ollut 

merkitystä sillä, selitettiinkö alaisille virallista strategiaa vai strategisia 

epävarmuustekijöitä, vaan keskinäinen vuorovaikutus oli tapa painottaa kulloinkin 

akuutteja asioita.  Tältä osin saadut tulokset näyttäisivät vahvistavan Jarzabkowskin 

(2005: 92) tutkimustuloksia, joiden mukaan johto voi interaktiivisesti strategisoimalla 

muotoilla uudelleen ja vahvistaa myös nykyisen strategian painopisteitä. 

Suurimman haasteen tutkimuksessa aiheutti henkilökohtaisen tuloskortin 

tulkitseminen sen suhteen, onko se formaalin, osallistavan tai interaktiivisen 

strategisoinnin työkalu. Suoritusmittaamiseen liittyvässä kirjallisuudessa on 

keskusteltu paljon siitä, ovatko henkilökohtaiset tuloskortit luonteeltaan diagnostisia 

vai interaktiivisia kontrolleja (Kaplan & Norton 1996). Robert Kaplanin (2010) 

mukaan hän ja David Norton kehittivät tasapainotetun tuloskortin alun perin aiempia 

suorituskykymittaristoja sofistikoituneemmaksi diagnostiseksi kontrolliksi, mutta 

myöhempien kehitysvaiheiden ja lisätutkimuksen jälkeen siitä kehittyi 

kattavimmillaan Simonsin kuvailema interaktiivinen ohjauskeino. Esimerkiksi 

Tuomela (2005) on tutkinut Simonsin kontrollityyppien esiintyvyyttä erään yrityksen 

käyttöön ottamassa tuloskortistossa, minkä myötä hän havaitsi, että strategista 

suorituskykymittaristoa voidaan käyttää samanaikaisesti sekä diagnostisesti että 

interaktiivisesti.  

Toisaalta Widener (2007) muistuttaa, että vaikka tuloskorttia voidaan käyttää 

interaktiivisesti, tarvitsee se toimiakseen taustalleen formaalin diagnostisen kontrollin 

prosessit, jotka ovat kytketty toisaalta suunnitteluun ja toisaalta palkitsemiseen. Näin 

ollen voi olla keinotekoista pyrkiä luokittelemaan henkilökohtainen tuloskortti yhden 

kontrolliulottuvuuden kautta, sillä se voi sisältää piirteitä useista strategisoinnin 

keinoista. Tässä tutkimuksessa itse tuloskortti luokiteltiin kuitenkin osaksi johdon 

formaalia strategisointia, sillä kohdeyrityksessä sen sisältämät mittarit toimivat 

diagnostisesti ollen suhteellisen kiinteästi sidoksissa vuosisuunnittelun tavoitteisiin 

sekä palkitsemiseen, eivätkä niinkään strategisiin päämääriin tai työntekijöiden 

oppimisprosessiin. Se toimi rutiininomaisesti palautejärjestelmän tavoin valvoen 

työntekijöiden tulosten saavuttamista ja korjaten poikkeamia ilman johdon aktiivista 

huomiota, vaikka toisaalta sen yhteydessä käydäänkin esimiesten kanssa säännöllisiä 

kehityskeskusteluja.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

6.1 Osallistavan strategisoinnin merkitys strategian käytännön toteuttamisessa  

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategian toteuttamista johdon 

strategisointikäytäntöjen näkökulmasta. Pyrkimyksenä ei ollut aiemman kirjallisuuden 

tapaan tutkia valitun strategiatyypin ja johdon ohjausjärjestelmien yhteensopivuutta, 

vaan tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla selvittää ja tuottaa lisätietoa siitä, millä 

eri tavoin strategiaa käytännössä toteutetaan tilanteessa, jossa tutkimuksen 

kohdeyrityksen toimintaympäristö on murroksessa. Tutkimusongelman 

selvittämiseksi teoreettinen viitekehys rakentui strategia käytäntönä -tutkimussuunnan 

ja johdon ohjausjärjestelmien tutkimuksen ympärille, sillä nämä tutkimussuunnat on 

tyypillisesti liitetty juuri strategiasuunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Tutkimuksessa 

johdon strategisointi nähtiin johdon ohjausjärjestelmien kirjallisuuden jatkumona, sillä 

jälkimmäinen on tyypillisesti tutkinut strategian toteuttamista vain formaalien 

kontrollien avulla painopisteen ollessa erityisesti kirjanpidollisissa välineissä 

(Langfield-Smith 1997; Chenhall 2003).  

Tutkimuksessa johdon käytössä olevat kontrollit on ymmärretty laaja-alaisesti. 

Perinteinen johdon laskentatoimen kirjallisuus on tutkinut tyypillisesti yksittäisiä 

formaaleja järjestelmiä, mutta ei ole huomioinut ohjausjärjestelmäkokonaisuutta, jossa 

johto voi ohjata toimintaa myös epäformaaleilla tavoilla ja jossa nämä eri kontrollin 

muodot täydentävät toisiaan (Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). Tämän vuoksi 

tarkastelussa halutiin huomioida myös epäformaalit kontrollin muodot, jotka 

kirjallisuudessa on tyypillisesti liitetty epävarmaan toimintaympäristöön ja joustaviin 

tapoihin vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen (Thomas & Ambrosini 2015). Tämä 

erottaa tutkimuksen Simonsin (1991, 1994) uraauurtavista johdon ohjausjärjestelmiä 

käsittelevistä tutkimuksista, sillä Simonsin viitekehyksessä ei epäformaaleja 

kontrolleja ole huomioitu. Sitä vastoin tutkimuksessa on hyödynnetty Simonsin tapaa 

tutkia johdon ohjausjärjestelmiä niiden käyttötavan perusteella, sillä hänen 

viitekehyksensä huomioi strategiset epävarmuustekijät ja niiden luoman 

dynaamisuuden kontrollien käyttämisessä.  
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Tutkimus on siten jatkoa niin kirjallisuudessa kuin käytännössäkin havaitulle ilmiölle 

huomioida taloudellisen ohjauksen ohella ihmisten ohjaaminen (Collier 2005). Tämä 

lähestymistapa on ominaista juuri strategia käytäntönä -koulukunnalle, missä 

merkittävä tutkimussuunta on ollut strategian tekemiseen liitettyjen käytäntöjen 

tutkiminen (Baum & Lampel 2010: 55). Strategia käytäntönä -koulukuntaa on 

toisinaan kritisoitu sen ympäripyöreydestä, minkä myötä mikä tahansa toiminta 

organisaatioissa voidaan halutessa nähdä strategisena (Carter ym. 2008). 

Tutkimuksessa tähän ongelmaan on pyritty vastaamaan tutkimalla ainoastaan 

käytäntöjä, jotka olivat kiinteästi sidoksissa vuoden 2012 strategiaan sekä myöhemmin 

julkaistuihin strategisiin kehitysohjelmiin ja rakentamalla teoreettinen viitekehys niin, 

että Malmin ja Brownin (2008) ohjausjärjestelmäpaketti ja sen oletukset toimivat 

tarkastelussa viitekehyksenä. Näin saatiin rajattua ulos käytännöt, jotka eivät selvästi 

pyrkineet vaikuttamaan työntekijöiden käyttäytymiseen strategisten osa-alueiden 

mukaisesti, vaan olivat enemmän esimerkiksi päätöksentekoa tukevia järjestelmiä. 

Tämän vuoksi myöskään Simonsin (1994) suppeampaa viitekehystä ei käytetty 

sellaisenaan. 

Saatujen tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että on olemassa monipuolisempiakin 

tapoja ohjata organisaation strategista toimintaa kuin yleisesti tutkitut formaalit 

ohjausjärjestelmät. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että formaali strategisointi olisi 

jollain tavalla merkityksetöntä. Kohdeyrityksessä formaalilla strategisoinnilla oli 

tärkeä rooli virallisen strategian toteuttamisessa, sillä hallinnollisten kontrollien ja 

niiden sisältämien mittarien avulla strategiset tavoitteet formalisoitiin osaksi 

päivittäistä toimintaa. Tämä kävi selvästi ilmi haastatteluissa, sillä haastateltavien 

mukaan juuri mittarit ja mittaaminen ovat keskeisessä roolissa, kun strategiaa 

jalkautetaan käytäntöön. Tämä johti kontrollien käytössä tietynlaiseen syklisyyteen, 

sillä päivittäisessä toiminnassa ne noudattivat vuodesta toiseen samankaltaista kaavaa. 

Tämän iteratiivisuuden voi ajatella synnyttävän niille ennen pitkää työntekijöiden 

silmissä statuksen legitiiminä järjestelmänä, mikä luo toiminnalle puitteet tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

Jarzabkowski (2005: 82–91) kuitenkin muistuttaa, että hallinnollisten kontrollien 

ongelmana on niiden taipumus johtaa ennen pitkää passiivisuuteen. Tämän myötä 

formaali strategisointi voi muuttua ainoastaan toimintaa ylläpitäväksi toiminnaksi, 
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jolloin sen kytkös varsinaisiin strategisiin päämääriin hämärtyy. Tämä havainto on 

ollut myös johdon ohjausjärjestelmien kirjallisuudessa kritiikin ytimessä, sillä 

perinteinen näkemys, missä kontrollit nähdään strategiaprosessin viimeisenä 

askeleena ja passiivisina resurssien allokoimisvälineinä, ei epävarmassa 

toimintaympäristössä riitä (Henri 2006). Tällaisessa tilanteessa formaalit kontrollit 

voivat päinvastoin olla haitallisia, sillä ne asettavat toiminnalle rajoituksia ja sääntöjä 

(Goold & Quinn 1990), kun työntekijät pitäisi ennemmin valtaistaa toimimaan 

joustavasti (Malmi & Brown 2008).   

Strategiset epävarmuustekijät ja niihin reagoiminen on Simonsin (1994) 

viitekehyksessä liitetty johdon interaktiivisesti käyttämiin kontrolleihin. Valitun 

tutkimusasetelman vuoksi ei tutkimuksessa kuitenkaan havaittu kontrollien 

interaktiivista käyttöä Simonsin (1994) määrittelemällä tavalla silloin, kun tarkastelun 

kohteena olivat strategiset epävarmuustekijät. Tutkimusasetelman vuoksi ei voida 

myöskään ottaa kantaa siihen, millaista vuorovaikutteisuutta esimerkiksi ylimmän 

johdon ja keskijohdon välillä on olemassa, vaikka voisi olettaa, että sitä esiintyy 

samassa muodossa, kuin keskijohdon ja heidän alaistensa kesken. Tutkimustulosten 

perusteella strategiset epävarmuustekijät oli kuitenkin ulotettu suoraan 

työntekijätasolle saakka, missä digitaalisuuteen ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin 

pyrittiin vastaamaan työntekijöitä osallistamalla. Näin työntekijöistä haluttiin 

kohdeyrityksessä eräänlaisia muutosagentteja, jotka saivat itse toimia aktiivisesti 

strategisten epävarmuustekijöiden haltuun ottamisessa.  

6.2 Akateeminen ja käytännön uutuusarvo 

Tutkimuksen alussa kiinnitettiin huomiota siihen, että huolimatta merkittävästä 

määrästä strategiakirjallisuutta, on strategian toteuttamista koskevia tutkimuksia yhä 

varsin vähän, vaikka monet organisaatiot epäonnistuvat ennemmin strategian 

toteuttamisessaan kuin sen suunnittelussa (Hickson ym. 2003; Raes ym. 2011). Johdon 

strategista ohjausta on myös tutkittu yleensä irrallisina kontrolleina, vaikka monien 

tutkijoiden mukaan on tärkeämpää ymmärtää kokonaisuutta, jossa eri kontrollikeinot 

täydentävät toisiaan (Langfield-Smith 1997; Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). 

Lisäksi epäformaalit kontrollit on yleensä jätetty tarkastelun ulkopuolelle myös silloin, 
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kun on tutkittu, miten luonteeltaan erilaisten ohjaustapojen yhdistelmät toimivat 

tietyssä ympäristössä (Fischer 1995).  

Tässä tutkimuksessa on pyritty täydentämään kirjallisuudessa esiintyneitä 

tutkimusaukkoja ymmärtämällä toiminnan ohjaus laajasti niin taloudellisena kuin 

ihmistenkin ohjaamisena. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota 

epäformaaleihin kontrolleihin, jotka kirjallisuudessa on yleensä ymmärretty vain 

Ouchin (1979) kuvailemina kulttuurikontrolleina. Tulokset kuitenkin osoittavat, että 

on olemassa muitakin epäformaaleja kontrolleja kuin työntekijöiden sosialisaatio, 

mikä laajentaa Malmin ja Brownin (2008) käsitystä johdon käytettävissä olevasta 

ohjausjärjestelmäpaketista. Tämä tarjoaa uutta tietoa johdon 

strategisointikäytännöistä, jotka tähän mennessä ovat saaneet kirjallisuudessa vain 

vähäistä huomiota (Thomas & Ambrosini 2015) ja osoittaa, että epäformaalit kontrollit 

voivat olla johdon strateginen työkalu, eivätkä ainoastaan formaalia strategisointia 

tukeva mekanismi.  

Kirjallisuudessa työntekijöiden osallistamista on yleensä tutkittu lähinnä 

strategiasuunnittelussa (Sundbo 1999). Vaikka kohdeyrityksessä henkilöstöä oli 

osallistunut myös strategisuunnitteluun, havaittiin osallistamista kuitenkin erityisesti 

strategian toteuttamisessa. Saatuja tuloksia voidaankin hyödyntää johtamiskäytäntöjen 

suunnittelussa, sillä osallistamalla työntekijät strategian toteuttamiseen, voidaan 

tietynlainen toiminta ja tietyt käytännöt alkaa ennen pitkää nähdä yrityksessä 

strategisesti tärkeänä. Kun uudet strategiset hankkeet saadaan henkilöstön silmissä 

näyttämään haluttavilta tai tarpeellisilta, voi muutoksen vastustaminen olla pienempää 

ja henkilöstö vastaavasti paremmin sitoutuneempaa hankkeiden toteuttamiseen. 

Samalla yritys voi oppia epävarmuustekijöistä, mikä voi myöhemmin heijastua 

formaaliin strategisointiin toimimalla tiedon lähteenä toiminnan ohjaamiselle, kuten 

kohdeyrityksen tapauksessa oli käynyt. Tällöin saadun tiedon avulla voidaan oppia, 

millaisia seikkoja hallinnollisten kontrollien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 

esimerkiksi tulosten valvontaa ja palkitsemista ajatellen.  

Haastatteluissa epävarma toimintaympäristö nosti esiin myös reagointinopeuden. 

Useampi haastateltava korosti sitä, kuinka tärkeää on kyetä reagoimaan nopeasti, 

mikäli toimintaympäristössä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Tällöin työntekijöiden 
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osallistaminen tiedon keräämiseen ympäristön muutostrendeistä voi olla 

tehokkaampaa kuin perinteiseen strategiasuunnitteluun yhdistetyt PEST- tai SWOT-

analyysit. Tämä voi olla erityisen tärkeää voimakkaasti muuttuvilla toimialoilla, missä 

toimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt ja muutokset pakottavat päivittämään 

tai kokonaan muuttamaan strategiaa kesken strategiakausien. Tämä voi myös lisätä 

yhteisymmärrystä strategisesti tärkeistä hankkeista, mikä aiempien tutkimusten 

mukaan helpottaa strategista uusiutumista ja lisää innovointia (Glaser ym. 2015). 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuden 

todentaminen on kvantitatiivista tutkimusta monimutkaisempaa. Oleellista on, että 

tutkimustulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Reliabiliteetin parantamiseksi työssä 

pyrittiin dokumentoimaan tutkimuksen kulku haastattelujen nauhoittamisesta ja 

aineiston keruusta lähtien mahdollisimman huolellisesti. Tämän lisäksi myöhemmin 

analysointivaiheessa tutkimustuloksia perusteltiin kirjoittamalla auki teemoitteluja 

sekä siteeraamalla näissä haastateltavia. Tämä on tapaustutkimuksessa tärkeää, sillä 

tutkimuksen yleisön pitää voida varmistua asioiden oikeasta kulusta, vaikka se ei 

puolistrukturoitujen teemahaastattelujen vapaamuotoisesta kulusta johtuen täysin 

samanlaista työsuoritusta voisikaan uusia (Hirsjärvi ym. 2009: 213-215).  

Vastaavasti tutkimuksen sisäistä validiteettia eli johtopäätösten luotettavuutta on 

pyritty parantamaan tutkimusstrategian huolellisella laatimisella sekä triangulaatiolla. 

Teoreettisen analyysin luotettavuutta on pyritty parantamaan tarkastelemalla 

tutkimuskohdetta eri näkökulmista, sillä tutkimuksessa käytetty teoreettinen 

viitekehys on rakennettu useaa eri teoriaa apuna käyttäen (teoreettinen triangulaatio). 

Tämän lisäksi aineistoa on kerätty useasta eri lähteestä (aineistotriangulaatio), minkä 

Scapens (1990) mainitsee edellytykseksi holistiselle analyysille. Lisäksi 

haastateltaville esitetyt teemat ja kysymykset johdettiin käytetystä teoreettisesta 

viitekehyksestä, millä on pyritty varmistumaan siitä, että on tutkittu oikeita asioita ja 

tehdyt johtopäätökset ovat niin ikään ”oikeita”.  

Aineiston analyysin näkökulmasta käsin johtopäätösten luotettavuus liittyy pitkälti 

haastateltavien henkilökohtaisiin käsityksiin tutkittavista ilmiöistä. Haastateltaville 
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selitettiin sähköpostiviestissä sekä myöhemmin haastattelujen aikana, millaisia 

teoreettisia viitekehyksiä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää, jotta nämä teoreettiset 

rakennelmat vastaisivat haastateltavien todellisia käsityksiä ja kokemuksia aiheesta. 

Siitä, ovatko haastateltavat ymmärtäneet esimerkiksi johdon ohjausjärjestelmiä siinä 

laajuudessa kuin ne on esitetty, on kuitenkin vaikeaa aukottomasti varmistua. On myös 

mahdollista, että haastateltavat ovat kuvailleet käsityksiään strategisista asioista ja 

erityisesti strategisista epävarmuustekijöistä kohdeyrityksen ”virallisen” linjan 

mukaisesti, mikä ei kuitenkaan välttämättä kuvasta heidän todellisia ajatuksiaan ja 

heijastu näin heidän toimintaan. Lisäksi on hyvä mainita, että digitaalisuuteen liittyvät 

hankkeet ja uuden asiakkuusstrategian mukaiset asiakasluokittelut olivat tutkimusta 

tehtäessä vielä varsin uusia konsepteja, joten haastateltavien käsitykset niistä ovat 

vielä voineet olla osin puutteellisia.  

Tapaustutkimuksen heikkouksina on yleisesti pidetty sen heikkoa ulkoista validiteettia 

eli yleistettävyyttä sekä akateemista epäpätevyyttä (Scapens 1990). Toisaalta voidaan 

ajatella, että tapaustutkimus ei pyrikään tulostensa yleistettävyyteen, vaan teorioita 

käytetään selittämään saatuja tuloksia. Näin ollen teoriat, jotka parhaiten tukevat ja 

joiden avulla ymmärretään saatuja havaintoja, ovatkin yleistämisen kohteena (Scapens 

1990). Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että tapaustutkimus on aina sidottu 

kontekstiinsa, jolloin täsmälleen samanlaisen tutkimusasetelman löytäminen voi olla 

liki mahdotonta. Tutkimuksessa ulkoista validiteettia heikentävänä tekijänä voidaan 

mainita se, että osallistava strategisointi oli keino vastata ympäristöstä tulleisiin 

strategisiin epävarmuustekijöihin, jotka olivat epävarmuustekijöitä luonnollisesti vain 

kohdeyrityksen valitsemalle strategialle.  

Tutkimuksen analyysi ja näin ollen myös osallistavasta strategisoinnista saadut 

tulokset ovat väistämättä jossain määrin sidottu kohdeyrityksen strategiaan, vaikka 

tutkimuksen alussa strategian toteuttaminen haluttiin nähdä ennen kaikkea mikrotason 

toimintana, jota valittu strategiatyyppi ei suoraan ohjaa. Lisäksi kohdeyritys toimii 

osana isompaa OP Ryhmää, mikä tutkitulla strategiakaudella rajoitti mahdollisuuksia 

kohdeyrityksen valitsemalle strategialle siitäkin huolimatta, että osuuspankit 

muodostivat itse oman strategiansa. Tämän myötä myös käytettävissä olevien 

kontrollikeinojen voidaan katsoa olevan rajoitettu OP Ryhmän antamien ohjeistusten 
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myötä. Tämä näkyi kohdeyrityksen formaalien ohjausjärjestelmien mittareissa, jotka 

pankin tuli valita ryhmän antamista vaihtoehdoista. 

Holistisuus, mikä on yksi tapaustutkimuksen vahvuuksista, on myös yksi sen 

heikkouksista (Scapens 1990). Tutkijan on jotenkin pystyttävä rajaamaan tutkittava 

ilmiö menettämättä kuitenkaan käsitystä tutkittavan sosiaalisen systeemin 

vuorovaikutuksesta sitä ympäröivän laajemman kontekstin kanssa. Tässä 

tutkimuksessa tämä tarkoitti ennen kaikkea sitä, että ulkoisesta toimintaympäristöstä 

tulevien tekijöiden vaikutus strategian toteuttamiseen katsottiin tapahtuvan 

epäsuorasti johdon osallistavan strategisoinnin kautta. Tämä on yksi tapa tutkia johdon 

toimintaa, sillä osallistava strategisointi on lopulta varsin riippuvainen tutkittavien 

kognitioista. Tällöin esimerkiksi kohdeyrityksen valitseman strategisen typologian 

vaikutus johdon ohjausjärjestelmiin on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Samalla tavoin 

strategisoinnin tutkimisen ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi johdon kielenkäytön 

tutkiminen ja psykologiset käyttäytymisanalyysit, vaan strategisointia on tutkittu 

nimenomaan johdon käyttämien formaalien ja epäformaalien kontrollien kautta. 

Vaikka tutkimuksessa pyrittiin kokonaisvaltaiseen näkemykseen kohdeyrityksen 

ohjausjärjestelmäkokonaisuudesta, loi juuri laaja teoreettinen pohja haasteita 

tutkimuksen suorittamiselle. Yksittäisenkin yrityksen ohjausjärjestelmäkokonaisuus 

voi sisältää niin monta muuttujaa, että niiden keskinäisen vuorovaikutuksen 

havaitseminen voi olla vaikeaa. Näin voi käydä erityisesti epäformaalien kontrollien 

kohdalla, sillä toisin kuin hallinnollisia kontrolleja, niitä ei ole dokumentoitu yrityksen 

virallisiksi ohjausjärjestelmiksi. Tämä voi vaikeuttaa niiden havainnoimista, jolloin on 

vaikeaa sanoa, esiintyykö yrityksen sisällä myös muunlaista työntekijöiden 

epävirallista ohjaamista. 

Toinen tapaustutkimuksen heikkouksista on sen tulkinnanvaraisuus (Scapens 1990). 

On huomioitava, että tapaustutkimuksessa tutkitaan nimenomaan sosiaalisia ilmiöitä, 

joiden ymmärtäminen riippuu tutkijan tavasta tulkita sosiaalista todellisuutta. Tämä on 

tärkeää muistaa, sillä tutkija itse on työsuhteessa kohdeyritykseen ja voi omata tiettyjä 

ennakkokäsityksiä, mikä voi hankaloittaa pelkkään havainnointiin keskittymistä ja 

näin vaikuttaa tehtäviin tulkintoihin. Scapens kuitenkin muistuttaa, että objektiivista 
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tapaustutkimusta ei ole olemassakaan, vaan tutkimuksen yleisön päätettäväksi lopulta 

jää, kuinka hyvin perusteltuja tutkijan tulkinnat tutkittavasta ilmiöstä ovat.  

Jatkotutkimusaiheina olisi mielenkiintoista selvittää, millä tavoin osallistava 

strategisointi yhdistyy kirjallisuudessa huomiota saaneeseen sisäiseen yrittäjyyteen. 

Sisäinen yrittäjyys yhdistetään tyypillisesti työntekijöiden valtaistamiseen, jonka 

avulla työntekijä asennoituu työhönsä sitoutuneesti ja aloitteellisesti. Motivoitunut ja 

luova henkilöstö on myös yksi toimivan muutoksen edellytyksistä, mikä linkittää 

sisäisen yrittäjyyden tavoitteet tutkimuksessa havaittuun osallistavaan 

strategisoimiseen. Sisäistä yrittäjyyttä voisi myös olla mielekästä tarkastella yhdessä 

formaalin strategisoinnin kanssa, jolloin voitaisiin tutkia, millaiset säännöt ja 

rajoitukset toimivat muuten varsin vapaamuotoisen ja oma-aloitteisen toiminnan 

rinnalla. 

Tämän lisäksi epäformaaleja kontrolleja ja osallistavaa strategisointia olisi hyvä tutkia 

myös tarkemmin. Tällöin tutkimusstrategia voitaisiin laatia niin, että kohdehenkilöitä 

pyydettäisiin kertomaan, miten he esimiehinä päivittäisessä toiminnassaan pyrkivät 

selittämään strategisia päämääriä alaisille ja millä tavoin näiden päämäärien 

saavuttamista voitaisiin heidän mukaansa parhaiten edistää. Tutkimuksessa 

tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ylimmän johdon ja esimiesten välinen 

vuorovaikutus, jolloin voisi olla mielenkiintoista tutkia, millaisia epäformaaleja 

kontrolleja heidän välillään esiintyy. Toisaalta tutkimusjoukon voisi rajata myös niin, 

että haastattelujen kohderyhmän muodostaisivat suorittavan portaan työntekijät, 

jolloin selvitettäisiin, miten he tulkitsevat strategiaa ja sen ohjaavuutta omassa 

työssään. Lisäksi tutkimuskohdetta voisi olla järkevää rajata, jolloin syvennyttäisiin 

vain tiettyyn strategiseen epävarmuustekijään ja keinoihin, joilla tähän tekijään on 

pyritty toiminnassa vastaamaan. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Teema 1: Formaali strategia 

1. Miten ryhmän strategia on huomioitu Oulun OP:ssa ja miten strategian 

suunnitteluprosessi etenee (aikataulu, prosessi)? Miten toimii Ryhmän ja 

vastaavasti Oulun OP:n strategiaprosessi? 

2. Mitä strategian osa-alueita on mielestäsi painotettu?  

3. Miten strategiasta viestitään? 

4. Mitkä ovat mielestäsi pankin kriittisiä menestystekijöitä? 

5. Kuinka hyvin arvelet pankin onnistuneen strategian toteuttamisessa?  

Teema 2: Strategiset epävarmuustekijät 

6. Onko strategiaa tai sen toteuttamista jouduttu muuttamaan/hienosäätämään 

matkan varrella? 

7. Jos on, minkä vuoksi? Ovatko ulkoiset ympäristötekijät (kilpailu, muuttuva 

teknologia, ym.) vaikuttaneet strategian toteuttamiseen?  

8. Mitkä katsot Oulun OP:n strategisiksi epävarmuustekijöiksi?  

9. Miten strategisiin epävarmuustekijöihin on reagoitu? 

Teema 3: Johdon ohjausjärjestelmät 

10. Millaisia ohjausjärjestelmiä pankissa on käytössä eli miten pankin resursseja 

pyritään ohjaamaan kohti strategian toteuttamista (budjetointi, vuositavoitteet)? 

Käyttääkö pankki mitään koordinoitua järjestelmää tähän (activity-based 

costing, balanced scorecard, benchmarking)?  

11. Millaisia tavoitteita on asetettu? Miten tavoitteet kytketään strategiaan? 

12. Kuinka paljon tavoitteita päivitetään? 

13. Miten tavoitteiden saavuttamisesta annetaan palautetta ja miten tavoitteet on 

kytketty palkitsemiseen? 

14. Mitä mitataan? Millaisia mittareita on käytössä?  
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15. Mitä mittareita pidät strategisesti merkittävimpinä? Miten näet taloudellisten ja 

ei-taloudellisten mittarien merkityksen ja millainen painoarvo niillä on 

ohjausjärjestelmässä? Millaisia tasoja mittareissa on käytetty, yksilö-, tiimi- 

ja/tai pankkitasoisia? Kuinka paljon yksittäinen toimihenkilö voi vaikuttaa 

mittarin toteutumiseen?  

16. Mitä mittareita seuraat henkilökohtaisesti? 

17. Millainen rooli johdon ohjausjärjestelmillä on mielestäsi strategian 

toteuttamisessa? 

18. Lopuksi, miten näet oman roolisi strategian toteuttamisessa? 
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