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KIITOKSeT

Kirjoittaja kiittää seuraavia henkilöitä heidän avustaan ja tuestaan tämän julkaisun taus-
talla olevassa kehittämistyössä vuosina 2002–2007 ja kirjoittamisessa syksyllä 2007: pro-
jektipäällikkö Antti Hakulinen ja yliopettaja Pirkko Perttinä, Jyväskylän ammattikorkea-
koulu; toiminnanjohtaja Reijo Pesonen ja kollega Anu Tiilikainen- Tervaniemi, Keski-Suo-
men Yhteisöjen Tuki ry; liiketoimintapäällikkö Kari Jarvansalo, Airpro Oy; toiminnanjoh-
taja Tapani Räisänen, Savonlinnan Toimintakeskus ry; toiminnanjohtaja Satu Heiskanen, 
Sosiaalinen asumiskuntoutus Liekki, Outokumpu; toiminnanjohtaja Eija Teerineva, Setle-
mentti Ukonhattu ry, Leppävirta. 

Lisäksi kirjoittaja on kiitollinen noin 300 ihmiselle yhteistyössä tehdystä kehittämisestä 
20 eri organisaatiossa viiden viimeisen vuoden aikana.
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JOhdANTO

Julkaisun syntyalustana on vuosina 2005–2007 Itä-Suomeen alueella toteutettu 12 orga-
nisaation kehittämistyö ja Equal-rahoitteinen 3Points -kehittämiskumppanuus ja Start-
Point -projekti, joita hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Julkaisun taustalla olevaa 
ajattelua ja pitemmän ajan kehittämistyötä tuodaan esiin laajemmin ja havainnollisem-
min julkaisun taustalla olevassa verkkokirjassa Lentääkö.leija.–.OT€.organisaation.ta-
sapainoiseen.kehittämiseen.(Harri.Perttinä.2007)..Verkkokirjassa on esillä myös kir-
joittajan OT€-kehittämismalliin liittyvien lähestymistapojen case-kuvauksia StartPoint 
-projektin organisaatioista.

Kirjan tausta-aineisto syntyi suurelta osin (liike)toiminnan eri osa-alueilla tehdyssä 
kehittämistyössä yhdeksässä järjestössä ja kolmessa yrityksessä. Mukana olivat seuraavat 
organisaatiot:

•	EkoKuopio ry, Kuopio
•	EkoSiili, Kristillisen toiminnan tuki ry, Siilinjärvi
•	Bovallius Palvelut Oy/S. ja A. Bovalliuksen säätiö, Pieksämäki
•	Brahea Palvelut Oy, Lieksa
•	Korpikoti ry, Keitele
•	Kuopion Setlementti Puijola ry, Kuopio
•	Lieksan Työttömät ry, Lieksa
•	Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry, Kajaani
•	 Sosiaalinen asumiskuntoutus/Outokummun A-Kilta ry, Outokumpu
•	 Savonlinnan Toimintakeskus ry, Savonlinna
•	 Setlementti Ukonhattu ry, Leppävirta
•	Warkop Oy, sosiaalipalvelut, Varkaus 

Nämä organisaatiot tuottavat sekä kaupallisia että yhteiskunnallisia palveluita ja työllis-
tävät vuodessa yhteensä noin 700 henkilöä kokoaikaisina työntekijöinä laskettuna. 

Kehittämistyötä rahoittivat organisaatiot itse, 3Points -kehittämiskumppanuuden 
StartPoint -projekti, ESR-hanke InnoPoint, Tykes-projekti Itä-Suomen Arvopalvelut sekä 
kunnat.

Kehittäjäorganisaatiot toteuttivat kehittämistyötä kolmella tavalla:

1. organisaatiokohtaisten kehittämistavoitteiden ohjaamina
2. organisaatioiden yhteisenä teema- ja kouluttautumisyhteistyönä
3. verkostoitumalla keskenään yhteistä arvoa tuottavissa haasteissa.
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Organisaatioiden yhteinen työskentely muodosti alustan ja edellytykset:

•	kirjoittajan ohjaustyölle eri rahoituksilla toteutetuissa projekteissa sekä asiantunti-
jan että projektipäällikön rooleissa

•	organisaatiokohtaisten kehitystulosten siirrolle ja soveltamiselle käytäntöön
•	 yhteisten teemakohtaisten kehitystulosten hyödyntämiselle ja jatkokehittämiselle
•	uusien kehittämistyön lähestymistapojen ja menetelmien syntymiselle
•	kolmelle julkaisulle
•	organisaatioiden oman kehitystyön jatkumiselle.

Kehittämistyötä edisti kirjoittajan samanaikainen yhteistyö Airpro Oy:n, Hopeaniemen 
kuntoutumiskeskuksen ja kylpylän, Warkaudenlehden, SPR:n, Jyväskylän ammattikor-
keakoulun ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa.

Kirjoitusprosessin aikana taustalla olleet viiden vuoden kehittämisponnistelut, nii-
den tulokset ja epäonnistumiset sekä kirjoittajan luoma OT€-kehittämismalli antoivat ai-
heen suunnata tulevia kehittäjäorganisaatioita ja organisaatioiden kehittäjiä viidellä suo-
situksella haasteelliseen työhön. 

SUOSITUS 1: Selkiytä ansaintalogiikka ja arvon tuotanto

Organisaatioiden ansaintalogiikoita on tunnistettavissa entropialtaan neljä erilaista.  En-
tropia tarkoittaa organisaation ja sen ympäristön välisen energiatasapainon mittaria. Jo-
kainen organisaatio tarvitsee energiaa tehdäkseen työtä. Energian se saa sidosryhmien 
antamista panoksista.

Paikallisiin tai valtakunnallisiin avustuksiin perustuvat ansaintalogiikat ovat entro-
pialtaan negatiiviset suhteessa ympäristöön ja tuottavat arvoa sidosryhmilleen pääosin 
muussa muodossa kuin suoraan mitattavina taloudellisina hyötyinä. Organisaation toi-
minta tuottaa energiaa vähemmän kuin mitä se saa sidosryhmien antamista panoksista. 
Toimintalogiikoissa korostuu useimmiten tietyn toiminnan ylläpito, ei toiminnan arvon 
aktiivinen kehittäminen.

Hankintakilpailuihin perustuva ansaintalogiikka vastaa kilpailuttavan sidosryhmän 
tarjoamaan taloudelliseen haasteeseen mahdollisimman tehokkaasti pyrkien samalla 
saamaan tuottoa oman tulevaisuutensa varmistamiseksi. Kyseisen ansaintalogiikan ener-
giatasapaino on positiivinen suhteessa ympäristöön. Organisaatio kuitenkin alistuu an-
saintalogiikassaan kilpailuttajan tahtoon. 

Kannattava yrittäjyyslähtöinen ansaintalogiikka on entropialtaan positiivinen suh-
teessa ympäristöön. Yrittäjyyslähtöisessä ansaintalogiikassa keskeistä on organisaation 
aktiivinen pyrkimys vaikuttaa itsenäisesti omaan toimintaympäristöön. 

SUOSITUS 2: Laadi strategiasuunnitelmat eri ansaintalogiikoille

Määrittele päämäärä ja visio, muutostavoitteet päämäärään pääsemiseksi, kriittiset me-
nestystekijät ja konkreettiset tulostavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi erikseen 
jokaiseen organisaation valitsemaan ansaintalogiikkaan.
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SUOSITUS 3: Investoi johto- ja avainhenkilöihin

Tee itsellesi kysymys: kenen kipparoimaan laivaan lähtisit miehistön jäseneksi ja millai-
sen miehistön? Varmista avainhenkilöiden pysyvyys kolmeksi vuodeksi.

SUOSITUS 4: Hyödynnä aktiivisesti kehittämisprojektit

Organisaatioiden kehittämiseen tarjoavat julkista rahoitusta esimerkiksi TE- keskukset ja 
Tykes-ohjelma. Erityisen hyödyllisiä ovat toteutustavaltaan verkostomaiset usean toimi-
jan hankkeet. Kumppanuudet eri ansaintalogiikoissa toimivien kanssa, kuten esimerkik-
si yrittäjä.–.järjestö.-kehittämiskumppanuudet, tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia 
molemmille osapuolille. Järjestöllä voi olla kehittämisosaamista ja yrittäjällä käytännön 
liiketoiminta-ajattelua ja ratkaisuja.

SUOSITUS 5: Lue tämän julkaisun jälkeen verkkokirja Lentääkö.leija.–.OT€.organisaa-
tion.tasapainoiseen.kehittämiseen.(Harri.Perttinä.2007).
 
Julkaisun luvussa 1 kuvattu OT€-malli rakentuu kolmesta kehittämisen näkökulmasta. 
Luvussa 2 esitellään keskeiset osaamisen (O) hallinnan lähestymistavat. Tasapainoisen 
osaamisen hallintaa tarkastellaan organisaation sidosryhmien, tietoympäristön, proses-
sien ja työn hallinnan silmälasein. Luvussa 3 organisaation tulevaisuuden (T) lähestymis-
tapoina käsitellään suunnitteluprosessia, tulevaisuusvaihtoehtojen kartoitusta, näkökul-
maa rahoitusstrategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaa. Luvussa 4 kuvataan organisaation 
tasapainoista arvon kasvattamisen lähestymistapaa, jonka perustuu ajatteluun investoin-
neista (€) henkilöstöön sekä sidosryhmiin ja asiakkuuksiin. Luvussa esitellään myös stra-
tegioita arvon tuottamiseen sekä perusteita arvomyynnin johtamiseen. Luku 5 esittelee 
organisaation tasapainoiseen kehittämiseen soveltuvia ja organisaation johtamiseen uut-
ta OT€tta tuovia kehittämistyön menetelmiä.

Olen kirjoittanut olettaen lukijalla olevan perustietoja organisaation tai organisoidun 
tavoitteellisen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. En ole kuvannut tunnustettuja 
organisaatioiden kehittämisteorioita, liikkeenjohdon yleisiä historiallisia suuntauksia tai 
globalisaation kehittymisen haasteisiin yhdistettyjä strategiamalleja. Esittämäni ajattelu 
on syntynyt 30 vuoden aikana hitaasti käytännön asiantuntija- ja johtamistyössä eri orga-
nisaatioiden kehittämishaasteiden arjesta eli on suurelta osin yksinkertaista ja käytän-
nöllistä. Kirjoittamastani tunnistaa varmasti eräiden Suomessa arvostettujen asiantunti-
joiden ajatuksia. Olen oppinut heidän julkaisemistaan kirjoista ja artikkeleista paljon. 
Koska oppimiseni on ollut varsin hidasta ja koska en varmuudella osaa tunnistaa tai ker-
toa kaikkia ajatteluni taustalla olleita aktivoivia tapahtumia, ajatuksia tai henkilöitä, jätän 
taustojen tarkemman selvittämisen ja ajatuksiani jalostaneiden ajattelijoiden nimien 
esiin tuonnin pois. En myöskään käytä lukijan aikaa esimerkiksi henkilöstötietosuojan 
tai muiden lakisääteisten asioiden kertaamiseen. Uskon, että lukija osaa arvioida mitä on 
käytännössä mahdollista soveltaa ja mitä ei. 

Kuvaamani OT€-malli lähestymistapoineen on syntynyt ajatteluni ja käytännössä tun-
nistettujen organisaatioiden kehittämishaasteiden pohjalta, joita on erityisesti aktivoitu 
Equal-rahoitteisen 3Points -kehittämiskumppanuuden StartPoint -projektin toteutuksel-
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la. Kyseiseen projektiin osallistui vuosina 2005–2007 kymmenen organisaatiota Itä-Suo-
men alueelta. Projektissa oli tavoitteena kehittää organisaatioiden liiketoimintaa toimin-
nan sosiaaliset ja yhteiskuntavastuulliset tavoitteet huomioiden. Projektin toteutuksen 
aikana olen lisäksi tehnyt organisaatioiden toiminnan kehittämistyötä kahdeksan muun 
organisaation kanssa. Tämä arjen työ heijastuu kirjaan yhdessä kehittämisajatteluni kans-
sa. Ajattelen että organisaation ansaintalogiikkaa, tuottavuutta, asiakkuuksia ja henkilös-
tön suoriutumista tulee kehittää aina rinnakkain ja samanaikaisesti.  

Kirjan kieli ja terminologia ovat liike-elämän yleiskieltä, jota itse käytän. En ole yrit-
tänytkään käyttää itselleni vieraita sanoja. Tietyt nimet, käsitteet ja käyttämäni termit 
olen selventänyt erilliseksi sanastoksi kirjan loppuun. 

Kirjoittaessani olen ollut tietoinen siitä, että esittämiäni asioita esitetään varmasti 
myös muiden henkilöiden toimesta ja muussa yhteydessä. Olen myös tietoinen siitä, että 
useilla organisaatioilla organisaation kehittäminen on huomattavasti tasapainoisempaa 
kuin itse ajattelen ja tiedän myös että useille organisaatioille ajatuksillani ei ole mitään 
käyttöä. Minulla on kuitenkin ollut mahdollisuus olla vuosikymmeniä sekä toiminnan 
kohteena että toiminnan toteuttajana useissa teollisuus- ja palveluyrityksissä sekä järjes-
töorganisaatioissa, joten tarjoan kirjoittamiani ajatuksia, lähestymistapoja ja menetelmiä 
laajasti luettavaksi ja hyödynnettäväksi.

Harri Perttinä
joulukuu 2007

StartpointSISUS.indd   9 28.11.2007   14:01:39



10

1. OT€-KehITTÄmISmALLI ©

Laajasti käytettyjä ja tunnettuja organisaation tasapainoisen kehittämisen malleja Suo-
messa ovat 1990-luvulla läpimurtonsa tehneet BSC – tasapainotettu tuloskortti ja Efqm-
laatumalli. Myös Englannissa kehitetty ja 70 maassa käytetty 15-vuotias Investors. in.
People eli IIP-malli on rantautunut vuonna 2006 Suomeen. Näiden mallien perusajattelu 
on organisaation kehittämistä tasapainoisesti tarkasteleva, jatkuvaa parantamista ja 
suunnittelua edistävä, mutta mallien käyttöönottotapa on yleensä ollut vähemmän dy-
naaminen, jopa raskas.

•	BSC:n parhaat piirteet ovat sen hyödynnettävyys koko organisaation läpäisevässä 
tavoitteiden suunnittelussa, toteutuksen ohjaamisessa ja tuloksen johtamisessa.

•	Efqm on erinomainen koko organisaation toiminnan laadun ja tuloksellisuuden 
parantamisen työkalu, joka mahdollistaa organisaation henkilöstön yhdessä oppi-
misen lisäksi kilvoittelun ja vertailun muiden organisaatioiden kanssa.

•	 IIP-lähestymistapa on Efqm:n kaltainen, mutta malli on enemmän henkilöstön ja 
johdon yhteistä sitoutumista korostava, kuten nimikin kertoo.

 
Uusi OT€-kehittämismalli tuo organisaation kehittämiseen tasapainotetun kolmiomallin, 
jonka keskiössä ovat organisaation menestymisen kannalta keskeiset teemat: organisaa-
tion.sitoutuminen.ja.suorituskyky.

Kuva.1..Tasapainotettu.OT€-kolmiomalli.–.sitoutuminen.keskiönä
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Organisaation sitoutuminen tarkoittaa sitä, että organisaation johdolla ja koko henkilös-
töllä on yhteinen näkemys organisaation suunnasta ja tavoitteista ja että organisaation 
esimiestyö ylläpitää ja edistää tavoitteisiin johtavaa toimintaa ja työn tekemistä. Sitoutu-
neen organisaation suorituskyky on korkeampi kuin organisaation, jossa tunnistetaan si-
toutumisen puutteita.

Sitoutumisen rakentaminen organisaatioon ei ole helppoa. Johdolta edellytetään jat-
kuvaa ja pitkäjänteistä organisaation suunnan ja tavoitteiden esillä pitoa vuorovaikutuk-
sessa työntekijöiden kanssa. Johdon on kyettävä tekemään organisaation päätavoitteet ja 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi näkyviksi ja ymmärrettäviksi henkilöstön keskuu-
dessa. Johdon on uskallettava keskustella työntekijöiden kanssa kaikilla tasoilla ja kyet-
tävä huomioimaan erilaisia näkemyksiä tavoitteista ja tekemisestä. Johdon vastuulla on 
keskustelun ylläpitäminen tavoitteiden kannalta keskeisissä asioissa ja työntekijöiden 
tukeminen keskusteluissa. Työntekijöiltä edellytetään aitoa aktiivisuutta ja kiinnostusta 
organisaation eli oman työpaikan asioihin sekä motivaatiota osallistua organisaation ta-
voitteita ja toimintaa käsitteleviin keskusteluihin yhdessä johdon kanssa. 

Organisaation esimiestyön tavoitteena on toteuttaa johdon asettamaa strategiaa ja 
varmistaa tavoitteisiin pääseminen koko henkilöstön yhteisenä työnä. Esimiehien ja joh-
don tärkein yhteinen käsikirja on organisaation strategia. Johdon on tuettava esimiehiä 
strategian toteuttamisen arjessa. Tämä edellyttää esimiehiltä ja johdolta yhteistä strate-
gian konkretisointia käytäntöön eli strategian yhteistä jakamista. 

Organisaation sitoutuminen konkretisoituu tavoitteita toteuttavan henkilöstön yhtei-
sen työn tuloksen kautta. Työn hyvän tuloksen edellytyksenä ovat johdon ja työntekijöi-
den yhteinen näkemys organisaation päämäärästä ja tavoitteista sekä esimiesten ja joh-
don yhdessä jakama strategia eli suunnitellut keinot päämäärään ja tavoitteisiin pääsemi-
seksi. 

OT€-kolmiomalli muodostuu kolmesta näkökulmasta: osaaminen.(O),.tulevaisuus.
(T).ja.investoinnit.(€), joihin liittyvien lähestymistapojen hallinta vahvistaa organisaa-
tion suorituskykyä.

Kuva.2..Tasapainotettu.OT€-kolmiomalli.–.suorituskyky.keskiönä
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Organisaation suorituskyvyllä OT€-mallissa tarkoitetaan organisaation kykyä virittää kaikki 
toiminta parhaaseen mahdolliseen suoritukseen organisaation itse määrittelemässä toimin-
taympäristössä siten, että asetetut tavoitteet ohjaavat kaikkea tekemistä. Toteuttaessaan halli-
tusti tehtäväänsä organisaatio kehittyy ja asiakkuuksien sekä sidosryhmäsuhteiden arvo kas-
vaa. Hyvän suorituskyvyn saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää organisaation osaamisen 
ja investointien tasapainottamista yhteen tulevaisuuden haasteiden kanssa. Hyvä suoritusky-
ky edellyttää organisaatiossa korkeaa sitoutumisen tasoa.

OT€-kolmiomalli voidaan ajatella leijaksi, joka lentää silloin halutulla tavalla, kun sen 
jokaiseen kulmaan saadaan riittävä ja muiden kulmien kanssa tasapainossa oleva jännite. 
Leijan suoritus- ja lentokyky on suoraan riippuvainen leijan lennättäjän taidosta saada 
leija asettumaan oikein suhteessa vallitseviin tuulivirtauksiin ja siihen, että leijan kes-
kiön eli suorituskyvyn ohjausnarussa on riittävä jännite suhteessa jokaiseen kulmaan.

Mallissa osaamisen hallinta muodostuu sidosryhmien, tietoympäristön, prosessien ja 
työn hallinnan osa-alueista.  Tulevaisuuden haltuunottoon keskeisesti kuuluvat organi-
saation suunnitteluprosessi, ennakointi ja rahoitusstrategia sekä liiketoimintasuunnitel-
ma, joka määrittelee vision, tavoitteet, arvot, strategiat sekä tärkeimmät toimenpiteet. 

Kolmiomallin investoinnit kulman lähtökohtana on ajattelumalli Arvo.Asiakkaalle.
–.Arvo.Meille,.jonka avulla organisaation kaikkea tekemistä tarkastellaan tekemisen syn-
nyttämän asiakas- tai sidosryhmäarvon sekä omalle organisaatiolle tuottaman arvon 
kautta. 

Kuva.3..Arvo Asiakkaalle – Arvo Meille -ajattelumalli

Ajattelumallin käyttöä tarkastellaan luvun 4 arvontuottamisstrategioissa ja arvomyynnis-
sä. OT€-mallissa investoinnit tarkoittavat asiakkuuksien ja sidosryhmien arvon kasvatta-
miseen liittyviä strategioita, panoksia ja toimenpiteitä sekä organisaation toiminnan ar-
vottamista ja kehittämispanosten priorisointia organisaatiolle arvoa tuottaviin proses-
seihin ja toimintoihin. 
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Yhteisen ja jaetun näkemyksen, strategian toteutumisen sekä tekemisen ja tulosten laa-
dun tasoa on organisaatiossa arvioitava säännöllisesti. Hyviä arviointimenetelmiä ovat 
Efqm, BSC ja IIP. Myös luvussa 5.1 esitettävä OJA.Organisaation.johtamisen.arviointi 
tarkastelee organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti painottaen erityisesti yhteiskun-
nallisia merkityksiä.

Suorituskykyinen organisaation on poikkeuksetta sitoutuneempi kuin sellainen or-
ganisaatio, jonka suorituskyvyn osa-alueilla on puutteita. 

OT€-kehittämismallin näkökulmien, osaaminen,.tulevaisuus.ja.investoinnit, lähes-
tymistapoihin on kehitetty uusia kehittämistyön menetelmiä ja sovellettu aiemmin kehi-
tettyjä kehittämismenetelmiä uudella tavalla.  Kuva 4 havainnoi kehittämistyön menetel-
mien liittymistä OT€-malliin.

Kuva.4..Kehittämistyön.menetelmien.liittyminen.OT€-malliin.

Malliin kehitettyjä ja luvussa 5 kuvattuja kehittämistyön menetelmiä ovat:

•	OJA.Organisaation.johtamisen.arviointi
•	 SRT.Sidosryhmätuloslaskelma
•	 SRTA.Sidosryhmäauditointi
•	Hyvä.OT€.raportointiin
•	A2.Asiakkuuden.arvoanalyysi
•	Asiakkuuden.prosessien.uudistaminen
•	Ot€tta.starttiin.–.tehtävän.vaativuuden.ja.henkilön.työkyvyn.arviointi
•	Esimies.OT€.–.esimiestyön.uudistaminen
•	3rolematrix.–.kolmitasoisen.työtehtävän.kehittäminen.

OT€-mallin kehittämisessä sovellettuja kehittämistyön menetelmiä ovat myös Efqm, IIP 
ja Thomasin järjestelmä. Malliin sovellettavien menetelmien määrä kasvaa mallin käytön 
mukana ja kehittämistyön jatkuessa.
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2. OSAAmINeN (O)

2.1. Sidosryhmien hallinta
OT€-mallissa sidosryhmällä tarkoitetaan yksilöä, ryhmää tai organisaatiota, joka antaa or-
ganisaatiolle panoksia ja joihin organisaation toiminnalla on vaikutuksia tai jotka vaikut-
tavat organisaation toimintaan. Sidosryhmät voivat olla osana organisaatiota tai organi-
saation toimintaympäristöä. Tasapainoisessa kehittämisessä organisaatiota voidaan aja-
tella sidosryhmien muodostamana yhtiönä.

Sidosryhmien hallintaa OT€-mallissa ohjaavat kolme näkökulmaa:

•	Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Organisaatiolle ajattelu
•	 sitoutuminen organisaation ja sidosryhmän välisessä suhteessa
•	 suorituskyky organisaation ja sidosryhmän välisessä tekemisessä.

Luvussa 2.1 esitellään OT€-mallin keskeiset lähestymistavat organisaation sidosryhmien 
tasapainoiseen hallintaan. Luvut 4.1 ja 4.2 tarkastelevat organisaation asiakassidosryh-
män kehittämisen ja hallinnan lähestymistapoja.

Sidosryhmien määrittely

Organisaation päämäärä, tavoitteet, strategiat ja prosessit määrittelevät tavoiteohjatusti 
ne sidosryhmät, joista organisaatio on riippuvainen ja joille organisaatio tuottaa välitön-
tä hyötyä tai välillistä arvoa. Määriteltyään sidosryhmät organisaatiossa tulisi laatia kar-
kea arvio, esimerkiksi kuvan 3 mallilla, sidosryhmien arvosta organisaatiolle ja organisaa-
tion arvosta sidosryhmille, jonka avulla voidaan alustavasti hahmottaa sidosryhmien 
merkitystä ja prioriteettiä organisaation toiminnassa ja tulevissa tavoitteissa. Sidosryh-
män karkeaa arvoanalyysiä voidaan parantaa arvottamalla sidosryhmän saamat välittö-
mät ja välilliset hyödyt ja arvot erikseen.

Sidosryhmälähestymistavan valinta

Karkeaan sidosryhmäarvoanalyysiin tyytyminen sidosryhmien hallinnan kehittämisessä 
johtaa helposti joko taloudellisen hyödyn korostamiseen tai muuten rajoitettuun kehit-
tämislähtökohtien tunnistamiseen.  Tavoiteltavaa olisi, että organisaation johdolle ja hen-
kilöstölle muodostuisi selkeä ja yhteinen näkemys organisaation sidosryhmien hallin-
nan lähtökohdista. Yhteiset lähtökohdat antavat suunnan organisaation sitoutuneelle ke-
hittämiselle.

Valitessaan tavoiteohjatusti määrittelemilleen sidosryhmille lähestymistapoja organi-
saatio tarkastelee suhdettaan erikseen jokaiseen sidosryhmään etsimällä sopivan moraa-
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lisen ja tehokkuusargumentin välisen painotuksen, johon suhteen kehittämisen perusta 
asemoidaan. Organisaation on itse määriteltävä käyttämänsä kriteerit sekä moraaliselle 
että tehokkuusargumentille. Kriteereillä on yhteys organisaation sidosryhmien määritte-
lyn perusteisiin. 

Organisaation sidosryhmälähestymistavan valinnassa on usein vaikeaa tunnistaa, 
onko sidosryhmä osana organisaation ympäristöä vai osana organisaatiota. Asiaa voidaan 
tarkastella tehokkuusargumentin kautta. Kun sidosryhmäsuhteeseen liittyy joko kirjalli-
sia tai suullisia sopimuksia, kuten esimerkiksi työ-, alihankinta- ja asiakassopimukset, on 
sidosryhmä osana organisaatiota. Sidosryhmän kehittämiseen voidaan tällöin investoida 
tavoitteellisesti OT€-mallin mukaisella ajattelulla. Kun organisaatio saa sidosryhmältä re-
sursseja, mutta ne eivät kytkeydy organisaatioon sopimusperustaisesti, on sidosryhmä 
osana organisaation ympäristöä. Tällöin sidosryhmän merkittävyyttä arvioitaessa ja lähes-
tymistapaa valittaessa tarkastellaan organisaation resurssiriippuvuutta sidosryhmästä.

Kun organisaation ympäristössä olevan sidosryhmä ei ole korvattavissa ja vaihdan-
nan intensiteetti on suuri, on organisaation riippuvuus sidosryhmästä erittäin suuri ja 
organisaation sidosryhmälähestymistavan valinta on verrattavissa organisaation sisällä 
olevan sidosryhmän lähestymistapaan. Esimerkkinä on S-ryhmän kuluttajasidosryhmän 
hallintaan käyttämän S-etukortin lähestymistapa, jossa kuluttajan osuuskunnan jäsenyys 
on kehittymässä asteittain myös pankkisuhteeksi vuonna 2007. Sidosryhmälähestymis-
tavan lähtökohtana on kaikissa riippuvuuden asteissa aina kuitenkin ajattelumalli Arvo.
Asiakkaalle.–.Arvo.Meille, jota kuvataan kirjan luvussa 4.

Missä kulkee organisaation raja? Kysymystä voidaan hyvin tarkastella sidosryhmäsuh-
teiden muodon pohjalta. Organisaatio määrittelee aina itse onko tietty sidosryhmä osa-
na organisaatiota vai osana organisaation ympäristöä. Organisaation toiminnan luon-
teesta riippuen sidosryhmien asemat siirtyvät organisaation ympäristöstä organisaation 
osaksi ja päinvastoin eri nopeuksilla. Organisaation sumeusasteen mittarina voidaan hy-
vin pitää organisaatiossa käytettyjen sidosryhmälähestymistapojen tarkkuutta. Mitä tar-
kemmin sidosryhmälähestymistavat on organisaatiossa valittu, sitä vähemmän sumea or-
ganisaatio on.

Sidosryhmäjohtaminen

Sidosryhmäjohtamisen tarkoitus on saavuttaa tavoitteellinen ja tuloshakuinen yhteenso-
pivuus organisaation ja sen sidosryhmien välillä sekä organisaation sisällä että ympäris-
tössä. Hyvä sidosryhmäjohtaminen on keskeinen osa organisaation tulevaisuuden hallin-
taa, se parantaa sidosryhmäinvestointien kannattavuutta ja antaa tavoitteita organisaa-
tion osaamisen kehittämiselle.

Sidosryhmäjohtamisen tueksi organisaatiossa voidaan laatia seitsemän kohdan ohjel-
ma seuraavasti:

1. Organisaation päämäärään, tavoitteisiin, strategioihin ja prosesseihin liittyvien si-
dosryhmien määrittelytavan muodostaminen

2. Sidosryhmien määrittelyprosessin kuvaaminen ja prosessin liittäminen osaksi or-
ganisaation laatu- tai toimintakäsikirjaa
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3. Sidosryhmien määrittely ja kokoaminen lähestymistavan mukaan neljään sidos-
ryhmäperussalkkuun:
a. Resurssiriippuvuussalkku, jonka määrittelykriteereinä ovat tehokkuusargu-

mentti ja sidosryhmän sijainti organisaation ympäristössä
b. Sopimussuhdesalkku, jonka määrittelykriteereinä ovat tehokkuusargumentti 

ja sidosryhmän asema osana organisaatiota
c. Sosiaalisen vastuun salkku, jonka määrittelykriteereinä ovat moraaliset lähtö-

kohdat ja sidosryhmän sijainti organisaation ympäristössä
d. Inhimillisten suhteiden salkku, jonka määrittelykriteereinä ovat moraaliset läh-

tökohdat ja sidosryhmän asema osana organisaatiota
4. Sidosryhmien odotuksien ja odotuksia vastaavien panoksien määrittely eri sidos-

ryhmäsalkuissa
5. Sidosryhmien tulos- ja hyötyodotusten ja näihin liittyvien mittareiden määrittely 

eri sidosryhmäsalkuissa:
a. Välittömät tulokset ja hyödyt
b. Välilliset tulokset ja hyödyt
c. Oletetut vaikutukset sidosryhmän ympäristöön

6. Eri salkkujen sisältämien sidosryhmien yhteensopivuuden arviointi ja ylläpitämi-
nen:
a. Sidosryhmien yhteensopivuutta toisiinsa arvioidaan sen perusteella, millainen 

niiden vaikutus, merkittävyys ja prioriteetti suhteessa toisiinsa ovat silloin, kun 
sidosryhmät esiintyvät samoissa prosessissa ja toiminnoissa esimerkiksi kump-
panina, asiakkaana tai resurssina

7. Toimintatavat sidosryhmien muutoksien ja salkkujen välisten siirtymien havaitse-
miseen.

Sidosryhmäjohtamisohjelma yhdistetään osaksi OT€-mallin mukaista organisaation tasa-
painoista kehittämistä.

Sidosryhmäjohtamistaan organisaatio tukee toiminnallisesti ja teknisesti sopivilla jär-
jestelmillä ja hyödyntäen soveltuvia atk-ohjelmia.

Sidosryhmäviestintä

Hyvän sidosryhmäviestinnän perustana ovat organisaation päämäärä, tavoitteet, strate-
giat ja prosessit. Viestinnän päätavoitteena on ohjata määrätyn sidosryhmäsalkun käyt-
täytymistä tavoitteellisesti organisaation haluamaan suuntaan ja organisaation haluamal-
la tavalla. Viestintää toteutetaan sidosryhmäsalkkukohtaisesti huomioiden yksittäisten 
sidosryhmäsuhteiden lujuus. Sidosryhmäsuhteen lujuutta voidaan arvioida tarkastele-
malla sidosryhmän vaikuttamistasoa ja sitoutumisastetta organisaatioon.

Sidosryhmäsuhteen arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa sidosryhmän kehitty-
miseen liittyvät motivaatiot, esteet ja hyödyt, jotka mahdollistavat sidosryhmäsalkkukoh-
taisen viestinnän terävöittämisen yksittäisen sidosryhmän tavoitteiden osalta.

Viestinnän tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan tarvittavat sidosryhmäkohtaiset 
viestintäsuunnitelmat osana sidosryhmäsalkkujen johtamista. 
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2.2. Tietopääoman hallinta

Organisaation kolme tietoympäristöä

Ståhlen ja kumppanien (2002) mukaan organisaation uudistumiskyky on riippuvainen 
organisaation yksilöiden ja sidosryhmien kyvystä liittyä kokonaisuudeksi, mieltää perus-
tehtävänsä ja roolinsa kokonaisuudessa, käsitellä tietoa yhdessä toisten kanssa ja osallis-
tua organisaation toiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen. Organisaation uudistumis-
kykyä voidaan tarkastella sen mukaan, miten organisaatio hallitsee tietopääomaansa eri-
laisissa sidosryhmäsuhteiden muodostamissa tietoympäristöissä. 

Organisaation eri tietoympäristöjen strategista luonnetta voidaan tarkastella ihmis-
ten välisten suhteiden, tiedon käytön sekä tiedon vaihdon ja vuorovaikutuksen näkökul-
mista Tietoympäristöt voidaan jakaa luonteeltaan kolmeen erilaiseen, kehämäisesti ke-
hittyvään ja laajenevaan:

•	 Sisäkehällä organisaation tietopääomaa käytetään olemassa olevien rutiinien ja 
järjestelmien ylläpitoon. Uudistumiskyky on yhteydessä toimintaa ylläpitävään voi-
maan. Organisaatio on tietopääoman hallinnan suhteen mekaaninen.

•	Keskikehällä. organisaatio sopeutuu ulkopuolelta tuleviin haasteisiin ja toimin-
taympäristön muutoksiin toimintojaan parantaen. Tietopääoma kehittyy kiinteästi 
käytännön toimenpiteiden toteutumisen kautta. Organisaation tietopääoman hal-
lintaa kuvaa orgaaninen kasvu.

•	Ulkokehä.organisaatio luo uutta tietopääomaa yhdistämällä sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ja käytettävissä olevan tiedon ja uudet näkemykset. Tilanne voidaan näh-
dä myös sosiaalisen pääoman ja tietopääoman yhdistämisenä. Organisaation uudis-
tumiskyky on dynaaminen. 

Tietoympäristössään tasapainoisesti toimiva organisaatio hallitsee tietopääomaansa ru-
tiinien, muutoksien ja uudistumisen alueilla. 

Verkkokirjassa esitetään Outokummun sosiaalisen asumiskuntoutus Liekin sovellus 
tietoympäristöjen dynaamisuusanalyysistä osana sidosryhmien hallintaa.

Sosiaalisen pääoman kehittyminen 

Verkostoitumista Ståhle ja kumppanit pitävät yhtenä sosiaalisen pääoman tärkeimmistä 
ilmenemismuodoista. Monimuotoiset, erilaisista toimijoista koostuvat verkostot ovat yk-
sittäisiä organisaatioita herkempiä havaitsemaan muutoksia toimintaympäristössä, tun-
nistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä. Tärkeitä ovat verkostot, jotka kykenevät yhdis-
tämään erilaisten tahojen muodostamaa tietoa. Oleellista on verkoston osapuolten väli-
nen yhteistoiminnallinen ja kilpaileva vuorovaikutus. 

Sosiaalisen pääoman rakentaminen edellyttää organisaatiolta jatkuvaa kanssakäymis-
tä sidosryhmien kanssa ja yhteyksien ylläpitoa ihmisten välillä. Oppimishyötyjen tavoit-
telu ohjaa ihmisten välisten suhteiden, vuorovaikutuksen sekä tiedon vaihdon ja käytön 
kautta muodostuvien osaamiskeskittymien syntyä. Tavoitteelliset osaamiskeskittymät or-
ganisaation toiminnassa ovat edellytys sosiaalisen pääoman kehittymiselle. 
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Sosiaalinen pääoma on käsitteenä vasta muotoutumassa, mutta se näyttää sisältävän tä-
män hetkisen keskustelun pohjalta ainakin seuraavia piirteitä:

•	kollegiaalinen yhteistyö, yhteisiin asioihin sitoutuminen
•	osallistuminen, vaikuttaminen ja päätäntävalta
•	 sosiaalinen integraatio: tuntevatko työntekijät toisiaan ja käyttävätkö hyväksi tois-

tensa asiantuntemusta
•	 yhteisön organisoituminen
•	organisaation toiminnassa tapahtuvan vapaaehtoisuuden aste
•	epävirallinen sosiaalisuus
•	 sosiaalinen luottamus. 

Sosiaalinen pääoma luo kivijalan organisaation joustavuudelle ja uudistumiskyvylle. Rat-
kaisevaa on kuitenkin se, että organisaatiosta löytyy korkeatasoista tietopääomaa eri tie-
toympäristöissä hyödynnettäväksi. Sosiaalinen pääoma ja tietopääoma tuottavat kilpailu-
etua vain yhdessä. Yhdistyessään ne kasvattavat organisaation tietopääoman dynaami-
suutta, jonka varassa organisaatio kykenee sekä sopeutumaan nopeasti toimintaympäris-
tön muutoksiin että luomaan itselleen aktiivisesti tulevaisuutta. 

2.3. Prosessien hallinta

Yleistä prosesseista

Prosessisanaa käytetään useissa eri merkityksissä. Mikä tahansa muutos tai kehitys voi-
daan ymmärtää prosessina, esimerkiksi muutos-, kehitys-, oppimis- tai kasvuprosessi. 
Useita arkielämän toimintoja voidaan ajatella prosesseina, vaikkapa heräämis-, aamupa-
lan tekemis-, syömis- tai vauvan hoitoprosessi.

Arkielämässä prosessit ovat muotoutuneet käytännön tarpeista ja yksilön omaan elä-
mään sopiviksi. Niissä asiat usein kuitenkin toteutuvat systemaattisina ja jopa järkevinä-
kin vaiheina, jotka saattavat toistua vuosikausia muuttumattomina. Prosessit ovat siis hy-
vin vakioituneet ja rutinoituneet. Ne voitaisiin myös kuvata paperille. 

Organisaation toiminnan puitteissa puhutaan yleisesti toimintaprosesseista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että organisaation toiminnan kannalta oleellisia toimintatapoja tarkastel-
laan prosesseina. Tällöin ajatellaan, että prosessi sisältää joukon toisiinsa liittyviä toimin-
toja ja vaiheita sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan ai-
kaan toiminnan tulokset. Organisaation toiminta muodostuu liike- tai toimintaideaa, stra-
tegioita ja toimintaperiaatteita toteuttavista ja tavoitteellisia tuloksia tuottavista proses-
seista ja näiden tukiprosesseista.

Mitä hyötyä on ajatella organisaatiota prosesseina eli prosessiajattelusta? 

Voidaan sanoa, että tuloksia tavoittelevassa organisaatiossa:

•	 toiminta perustuu asiakkaan ja/tai palvelun tilaajan tarpeeseen
•	 toiminta edellyttää yhteistyötä asiakkaan kanssa
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•	prosessit selkiyttävät ihmisille heidän roolejaan ja tehtäviään
•	 arvon ja hyödyn tuottaminen konkretisoituu ja on mitattavissa
•	 toiminnan seuranta, arviointi ja parantaminen perustuvat oikeisiin asioihin
•	 asioita tehdään ja johdetaan prosesseina, jolloin ollaan kiinni käytännön arjessa
•	 tulostavoitteiden asettaminen saadaan lähemmäksi tekemistä
•	organisaation toiminnasta viestiminen sidosryhmille selkeytyy.

Mitä organisaatiossa pitäisi johtaa ja liittyykö prosessiajattelu johtamiseen? 

Organisaation johtaminen tarkoittaa pääosin:

•	 toiminnan pitämistä oikeassa suunnassa ja vauhdissa
•	 taloudellisen tuloksen varmistamista
•	 asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä ja sidosryhmiin liittyviä asioiden hoitamista
•	kaiken tekemisen organisointia, ylläpitämistä, arviointia ja parantamista
•	osaamisen varmistamista
•	 ihmissuhteiden hoitamista
•	 toimintajärjestelmien resursointia, kuten esim. toimitiloja ja tietojärjestelmiä
•	 tulevaisuuden hallintaa. 

Kaikki edellä mainitut asiat tarkoittavat käytännössä organisaation prosessien johtamis-
ta. Suositeltavaa onkin rakentaa organisaation johtamisjärjestelmä organisaation proses-
sien johtamisen pohjalta.

Prosessiajattelu tuo mukanaan myös uuden roolin organisaatioon. Roolia nimitetään 
yleisesti prosessin omistajan rooliksi. Perinteisessäkin organisaatiossa tällainen rooli on 
usein ollut, mutta se on kuulunut mahdollisesti usealle henkilölle, esimiehelle tai esimer-
kiksi kehityspäällikölle.

Kaj Laamanen (2001) on kuvannut prosessin omistajan tehtäviä neljästä eri toiminta-
roolista käsin:

Prosessin ymmärtäjän rooli, jossa tehtävänä on:

•	 tunnistaa ja kuvata prosessi
•	 varmistaa, että prosessin toimintamallit ovat organisaation toimintaperiaatteiden 

mukaiset
•	 tunnistaa prosessin vaatimat osaamiset, työkalut ja -ohjeet sekä varmistaa niille ase-

tetut vaatimukset
•	käynnistää prosessille sovittujen mittareiden käyttö
•	 varmistaa, että ihmiset ovat tietoisia kokonaisuudesta ja omasta roolistaan proses-

sissa. 

Prosessin vakiinnuttajan rooli, jossa:

•	määritellään prosessin tarvitsemia resursseja
•	pidetään esimiehet ja johtajat tietoisina prosessin tarpeista

StartpointSISUS.indd   19 28.11.2007   14:01:42



20

•	 tarkistetaan, että työkalut ja -ohjeet ovat kunnossa ja käytössä
•	 arvioidaan ihmisten osaamista, tarjotaan perehdytystä ja opastusta
•	 tartutaan nopeasti poikkeamiin tai muutostilanteisiin.

Prosessin parantajan roolissa:

•	 sovitaan strategian mukaisista kehittämistavoitteista, tunnusluvuista ja mittaami-
sesta

•	 seurataan ja arvioidaan mittareiden avulla prosessin suorituskykyä, joka tarkoittaa 
asiakkaan ja oman organisaation saamaa hyötyä ja oman porukan onnistumista

•	 tunnistetaan parhaita käytäntöjä omasta organisaatiosta tai ulkopuolelta
•	 tehdään aloitteita kehittämishankkeista ja ollaan mukana niiden käynnistämisessä
•	esitetään ja hyväksytään parannukset ja muutokset prosessiin
•	 arvioidaan ja parannetaan prosessia systemaattisesti sekä osallistutaan organisaa-

tion laatuarviointeihin.

Lisäksi prosessin omistajan toimintaroolina on yhteistyö muiden prosessin omistajien, 
sidosryhmistä ja asiakkuuksista vastaavien henkilöiden ja erilaisten kehittäjien kanssa.

Prosessien määrittely, kuvaaminen ja mittaaminen

Organisaation prosessien määrittely käynnistyy siten, että jäsennetään organisaation 
prosessit kahteen pääryhmään: asiakkaalle arvoa tuottaviin prosesseihin ja näiden tu-
kiprosesseihin. Tämän jälkeen aloitetaan prosessikartan rakentaminen ensin niistä pro-
sesseista, joilla organisaatio tuottaa arvoa organisaatiosta ulospäin asiakkaalle tai muulle 
hyödyn saajalle. Tärkeä on myös tunnistaa asiakkaan prosessi eli mihin asiakkaan tarpee-
seen organisaatio ko. prosessilla arvoa tuottaa (luku 4.2 Arvomyynti).

Laajentamalla prosessikarttaa kattamaan kaikki ydinprosessit ja niiden mahdolliset 
alaprosessit sekä ydinprosesseille arvoa tuottavilla tukiprosesseilla, saadaan organisaa-
tion toimintakokonaisuuden määrittelevä prosessikartta.

Organisaation toimintalogiikan kuvaavan prosessikartan laatimisen jälkeen organi-
saatiolla on valmius prosessien kuvaamiseen.

Prosessien kuvaamisessa ei ole teknisiä vaatimuksia. Prosessit voidaan kuvata hyvin 
monella eri tavalla: kaavioina, kuvina, tarinan muodossa, taulukoina jne.

Prosessien kuvaamisessa onnistumiselle voidaan kuitenkin asettaa tiettyjä minimi 
vaatimuksia:

•	prosessin asiakas on oltava nimetty
•	 asiakkaan tarve, hyödyn odotus tai arvo-odotus, jonka tyydyttämiseen prosessi täh-

tää, on oltava määritelty, eli prosessilla on tarkoitus ja olemassaolon perusteet
•	 asiakkaan näkemyksiin ja arvo-odotuksen täyttymistä kuvaavat mittarit on asetettu
•	prosessin tapahtumat, vaiheet, toimet on kuvattu tai kerrottu
•	kuvauksessa tulee näkyä tai selvitä panokset ja resurssit, joilla prosessin tapahtu-

mat ja vaiheet tuotetaan
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•	panokset ja resurssit voidaan esittää prosessikuvauksen liitteissä
•	prosessin vastuuhenkilö tai -henkilöt on määritelty prosessivaiheittain
•	prosessin liittyminen muihin prosesseihin on kuvattu tai kerrottu; esim. usein pro-

sessin output käynnistää seuraavan prosessin, eli prosessit ketjuuntuvat
•	prosessin suorituskykyä kuvaavat mittarit eli prosessissa sisäistä onnistumista ku-

vaavat mittarit on määritelty.

Organisaation kuvaamat prosessit vaativat mittariston prosessien tuloksellisuuden ja suori-
tuskyvyn varmistamiseksi ja parantamiseksi. Prosessien mittaristojen tulee olla prosessien 
tavoitteiden toteutumisen, kehityssuunnan tunnistamisen, vertailujen ja oppimisen sekä ke-
hittämisen kannalta järkevät ja toistensa kanssa yhtenevät. Mittaristojen tulee olla toiminnan 
kokonaisuuden päätavoitteet kattava. 

Hyvään prosessin mittaristoon ei saa asettaa liikaa mittareita. Sopivana mittareiden 
määränä voidaan pitää kahta asiakkaan näkemyksiä ja saamia hyötyjä kuvaavaa mittaria 
ja kahta prosessin suorituskykyä mittaavaa mittaria.

Prosessien arviointi ja kehittäminen

Organisaation toiminnan kannalta oleellisia toimintatapoja ja niiden hallintaa olemme 
tarkastelleet prosessien määrittelyn, kuvaamisen ja mittaamisen näkökulmista. Prosessi-
en suorituskyvyn jatkuvuuden varmistamiseksi prosesseja tulee säännöllisesti ja aina 
tarvittaessa arvioida ja arvioinnin perusteella kehittää. Kehittämisen lähtökohtana on 
prosessien tulosten ja suorituskyvyn säännöllinen seuraaminen prosesseille asetetuilla 
mittaristoilla. Seurantatiedon perusteella suoritetaan prosessien eri vaiheiden sujuvuu-
den seurantaa ja arviointia tavoitteena löytää ne prosessin vaiheet, joihin vaikuttamalla 
koko prosessin tuloksellisuus ja suorituskyky saadaan kasvamaan. Usein on myös tar-
peen arvioida prosessien mittaristojen toimivuutta.  

2.4. Lähestymistapoja työn hallintaan

Organisaation osaamiskartta

Osaamiskartta on menetelmä, jonka avulla määritellään organisaation toimintojen ja/tai 
prosessien osaamisalueet, kunkin osaamisalueen sisältämät osaamiset ja eri työntekijä-
ryhmien osaamisvaatimukset kussakin määritellyssä osaamisessa. Organisaation osaa-
miskartta laaditaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Osaamiskartan laadinnan lähtö-
kohtana ovat aina organisaation tavoitteet, strategiat, toiminnot ja prosessit sekä organi-
saation rakenne. Osaamiskartan päivitys tulisi tehdä osana organisaation vuotuista suun-
nitteluprosessia ja budjetointia sekä aina toimintojen muuttuessa tai avainhenkilöiden 
vaihtuessa. Osaamiskartta luo puitteet henkilöstön osaamisen tavoitteelliselle kehittämi-
selle sekä työn uudistamiselle organisaation tavoitteiden ja niihin liittyvien strategioi-
den muuttuessa.
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Työtehtävien rakenne – kolme tasoa

OT€-kolmiomallin investoinnit kulman lähtökohtana on ajattelumalli Arvo.Asiakkaalle.
–.Arvo. Meille,. jota tarkastellaan kirjan luvussa 4 arvontuottamisstrategioissa ja arvo-
myynnissä. OT€-mallissa investoinnit tarkoittavat asiakkuuksien ja sidosryhmien arvon 
kasvattamiseen liittyviä strategioita, panoksia ja toimenpiteitä sekä organisaation toimin-
nan arvottamista ja kehittämispanosten priorisointia organisaatiolle arvoa tuottaviin 
prosesseihin ja toimintoihin. Organisaation henkilöstön työtehtävien rakenteen tulee 
tukea tavoitteellisesti sitä tekemistä, jota toiminnan arvottaminen ja priorisointi ohjaa-
vat. 

Organisaation osaamiskartta määrittelee työntekijän tai työntekijäryhmän työn sisäl-
lön ja eri osaamisten vaatimustasot. Tämän jälkeen työntekijän työn kokonaisuus voi-
daan jakaa Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille.-ajattelumallin mukaisesti kolmelle työtehtä-
vien arvotasolle:

•	perustehtäviin, joilla tarkoitetaan organisaation palveluiden tuottamisen organi-
soinnin ja toteutumisen varmistavia tehtäviä työyksikössä sekä vastuuohjaajan vä-
litöntä työtä organisaation toimintaprosesseissa

•	 ratkaisutehtäviin, joilla tarkoitetaan vastuuohjaajan ratkaistavaksi organisaatiossa 
ohjautuvia henkilöstöön, asiakkaisiin, tilaajiin tai toimintaprosessien sujuvuuteen 
ja laatuun sekä talouteen liittyviä kysymyksiä

•	yhteistyötehtäviin, joissa vastuuohjaaja käyttää erityisosaamistaan esimerkiksi or-
ganisaation ympäristön kehittämiseen tai hanketoimintaan yhteistyössä organisaa-
tion sidosryhmien kanssa.

Työntekijän tai työntekijäryhmän työtehtävien jakaminen kolmelle eri arvotasolle integ-
roi työn organisaation strategioihin, selkiyttää vastuiden määrittelyä, auttaa työntekijää 
sitoutumaan, terävöittää hänen työsuorituksia, helpottaa työssä onnistumisen arviointia 
ja parantaa työn kehittämiskohteiden määrittelyä sekä mahdollistaa työntekijän amma-
tillista kehittymistä tehtävää vaihtamatta. 

Työtehtävien kuvaamiseen työn eri tasoilla esitetään verkkokirjan luvussa 5.5.3role-
matrix.–.kolmitasoisen.työtehtävän.kehittäminen.-menetelmä. Menetelmässä työteh-
täviä kolmella arvotasolla tarkastellaan toiminta-, tehtävä- ja operaatioroolien avulla.
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3. TuLevAISuuS (T)

3.1. Suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessilla tarkoitetaan toimintatapaa, jolla organisaatio säännöllisesti, esi-
merkiksi kalenterivuosittain, arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista, laatii toimin-
nan parantamishankkeita, tarkentaa strategioiden käytäntöön vientiä, laatii toiminta-
alueiden toimintasuunnitelmat ja tulos-kulu -budjetit sekä sitoutuu asetettuihin tavoit-
teisiin, suunnitelmiin ja budjetteihin. 

Strategiaprosessi on organisaation pitemmän aikavälin suunnitteluprosessi. Sen ta-
voitejakso voi olla kahdesta viiteen vuotta. Strategiaprosessissa tarkennetaan organisaa-
tion liikeideaa, uudistetaan visio ja päätavoitteet, määritellään kriittiset menestystekijät 
sekä päätetään keskeisistä strategioista.    

Kuva.5..Esimerkki.yhdistyksen.vuosisuunnitteluprosessista

Vuosisuunnittelun lähtökohtana ovat organisaation saavuttamat tulokset ja tulevat ta-
voitteet. Tulosten tarkastelun lisäksi organisaation tulee arvioida tulevaa tuloksenteko-
kykyään toimintojen ja prosessien suorituskyvyn sekä henkilöstön sitoutumisen ja suo-
riutumisen osalta. Efqm- ja IIP-laatumallien mukaiset itsearvioinnit sekä henkilöstön hy-
vinvointia kartoittavat kyselyt ja säännölliset kehityskeskustelut ovat erinomaisia mene-
telmiä organisaation tilanteen selvittämiseen. Verkkokirjan luvussa 5.1 kuvattu OJA.Or-
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ganisaation. johtamisen. arviointi. on Efqm:n kaltainen kehittämistyön menetelmä, 
joka on kehitetty erityisesti yhteiskunnallisia painotuksia ja sosiaalisia prosesseja arvos-
taville organisaatioille.

Vuotuinen strategioiden tarkentaminen OT€-mallin mukaisesti tapahtuu Arvo.Asiak-
kaalle.–.Arvo.Meille -ajattelutavalla. Organisaation kaikkien toiminta-alueiden tai yksi-
köiden toiminnoille suoritetaan arvoanalyysi, jossa määritellään niiden tuottamaa arvoa 
asiakkaille ja sidosryhmille sekä organisaatiolle itselleen. Arvoanalyysit suunnataan aina 
tulevaisuuteen kahden kolmen vuoden päähän. Arvoanalyysityöskentelyyn osallistuu or-
ganisaation henkilöstö mahdollisimman laajasti. Toimintojen arvoja ja merkityksiä ver-
taillaan toisiinsa tavoitteiden ja saavutettujen tuloksien sekä kehittymisedellytyksien 
kautta. Arvoanalyysin tuloksena syntyy laaja näkemys organisaation kunkin toiminta-
 alueen tai yksikön toimintojen arvosta ja merkityksestä sekä kehittymiskyvystä. Laaja yh-
teisymmärrys toimintojen painoarvoista ja kehittämistavoitteista sekä prioriteeteistä 
varmistaa sekä oikeat tavoitteet ja strategiset päätökset että päätöksiä toteuttavan hen-
kilöstön sitoutumisen. Toiminta-alueiden ja yksiköiden täsmällinen tulostavoitteiden 
asettaminen, toiminnan suunnittelu ja resurssien budjetointi varmistaa organisaation 
suorituskyvyn strategioiden mukaisessa tavoitteiden toteuttamisessa.

3.2. Tulevaisuusvaihtoehtojen kartoitus
Tulevaisuusmatriisi on lähestymistapa, jonka avulla organisaation on yksinkertaista aloit-
taa tulevaisuuden haltuunotto ja kartoittaa strategiaprosessin yhteydessä mahdolliset tu-
levaisuusvaihtoehdot. Lähestymistavassa valitaan organisaation tulevaisuuteen vaikutta-
vat päämuuttujat, arvioidaan niiden erilaisia kehittymisvaihtoehtoja ja kuvataan erilaisia 
tulevaisuusvaihtoehtoja organisaation strategiaprosessin tueksi. 

Kuva.6..Yksinkertaistettu.tulevaisuusmatriisi.(mukailtu.Mannermaa,.1999)
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Kuvan 6 tulevaisuusmatriisissa organisaation toimintaan vaikuttaviksi päämuuttujiksi on 
valittu markkina-alueen. ostokyvyn. muutosaste,. toimintaympäristön. muutosno-
peus,.kilpailutilanne.ja.käytettävissä.olevat.osaamisresurssit. Lisäksi lähestymistavan 
pohjalta tehtävien strategioiden lopullisessa valinnassa huomioidaan tunnistetut ilmiöt 
ja esimerkiksi poliittiset tai globaalit muuttujat.

Tulevaisuusmatriisilla organisaatiolle saadaan kuvattua useita erilaisia näkemyksiä tu-
levaisuudesta muuttujien eri vaihtoehtojen avulla. Tulevaisuusmatriisityöskentelyyn on 
hyödyllistä kytkeä mukaan ainakin ne sidosryhmät, jotka on määritelty osaksi organisaa-
tiota. Näin varmistetaan se, että organisaatiota tarkastellaan riittävän monesta suunnasta 
samanaikaisesti ja saadaan varmuutta valittujen muuttujien kehittymissuunnista ja -vaih-
toehdoista. 

Organisaation laatimista tulevaisuusmatriiseista muodostetaan tulevaisuusvaihtoeh-
toja yhdistämällä päämuuttujien vaihtoehtoja toisiinsa. Käyttökelpoisten tulevaisuus-
vaihtoehtojen määrä vaihtelee organisaation toiminnan luonteen, koon ja toimialan mu-
kaan. Organisaation tulee kaikissa tapauksissa kyetä valitsemaan kuitenkin enemmän 
kuin yksi tulevaisuusvaihtoehto strategiaprosessin tueksi.

Strategiaprosessissa organisaatio arvioi nykyisiä strategioitaan suhteessa valitsemiin 
tulevaisuusvaihtoehtoihin. Jokaisessa tulevaisuusvaihtoehdossa strategiat suunnataan 
uudelleen arvioinnin pohjalta. 

3.3. Näkökulma rahoitusstrategian kehittämiseen
OT€-kehittämismallin näkökulmista tarkasteltuna organisaation rahoitusstrategian tulisi 
edistää organisaation sitoutumista ja suorituskykyä sekä tukea Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.
Meille -ajattelumallin mukaisesti organisaation asiakkuuksien ja sidosryhmäsuhteiden 
arvon kasvua sekä organisaation käytössä olevan osaamisen kehittymistä. Hyvä rahoitus-
strategian kasvattaa organisaation arvoa. Oleellista on, että organisaatiolla on kykyä löy-
tää oikeita rahoitustapoja toiminnan eri osa-alueille ja kytkeä valitut rahoitukset organi-
saation jatkuvaan arvon kasvuun. 

Järjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toi-
mintaa tai ei-kaupallisten palveluiden tuottamista, rahoitusstrategian hallinta on keskei-
nen menestystekijä. 

Yleishyödyllisen ja palveluja tuottavan yhdistyksen suositellaan rakentavan rahoitus-
strategiansa tukemaan organisaation tuottaman toiminnan ja palvelujen arvon jatkuvaa 
kehittymistä suhteessa asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin siten, että 
organisaation oma osaaminen kehittyy samanaikaisesti. Yhdistyksen valitsema rahoitus-
strategia luo yhdistyksen toiminnalle arvon kasvun lisäksi turvallisuutta ja jatkuvuutta, 
koska eri rahoitusmuotojen käyttötarkoitukset on tarkoin mietitty. Tällöin toiminnan 
haavoittumisriski yhden rahoitusmuodon päättyessä ei ole merkittävä. Jokainen valittu 
rahoitusmuoto on tarkkaan kytketty organisaation toiminnan eri arvon tuottamistasoille 
ja niitä vastaaviin toimintoihin ja resursseihin.	
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3.4. Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoiminnan arvon kasvattaminen

Arvon kasvuajattelu liiketoiminnan perustana tarkoittaa sitä, että organisaatio arvioi ja 
kehittää pitkäjänteisesti kaiken toimintansa asiakas- ja sidosryhmäarvoa lähestymista-
voilla, jotka samanaikaisesti lisäävät organisaation itselleen ja henkilöstölleen tuottamaa 
arvoa. Lähestymistapaa toteutetaan tarkastelemalla organisaation eri ansaintalogiikoita 
ja toiminnan alueita kolmen erilaisen arvon tuottamisstrategian mukaisesti. Nämä arvon-
tuottamisstrategiat ovat perustehtävä-,.ratkaisutehtävä-.ja.lisäarvotehtävästrategiat. 
Jakamalla toiminnan alueiden nykyiset toiminnot osiin ja ryhmittelemällä ne uudelleen 
eri arvontuottamisstrategioiden mukaisesti perus-, ratkaisu- ja lisäarvotyyppistä (lii-
ke)toimintaa sisältäviin koreihin, organisaatiolle muodostuu lähtökohdat toiminnan ke-
hittämiseen ja uudistamiseen. Arvontuottamisstrategioihin perustuva toiminnan arvon 
kehittäminen selkiyttää organisaation toimintaympäristön ja tulevaisuuden hallintaa 
sekä parantaa toiminnan tuottavuutta ja organisointia. 

Luku 4 esittelee investointeja organisaation keskeisiin pääomiin: asiakkuus- ja osaa-
mispääomaan.  

hyvän liiketoimintasuunnitelman rakenne

OT€-mallin mukaisessa liiketoimintasuunnitelmassa korostetaan organisaation osaami-
sen ja tulevaisuuden hallintaa sekä investointeja asiakas- ja sidosryhmien arvon ja henki-
löstön osaamisen kehittämiseen. Hyvä liiketoimintasuunnitelma viestii organisaation pi-
temmän aikavälin suunnitteluprosessin eli strategiaprosessin tuloksen sekä organisaa-
tion osana oleville sidosryhmille että toimintaympäristöön kuuluville sidosryhmille. 
OT€-malli ei kerro miten liiketoimintasuunnitelma teknisesti tulisi tehdä, vaan se ohjaa 
organisaation sitoutumista ja suorituskykyä tukevaa ajattelua ja tekemistä. Liiketoiminta-
suunnitelman sisältö voidaan OT€-mallin mukaisesti rakentaa organisaation eri ansainta-
logiikoihin seuraavasti:

1.. Toiminnan.tarkoitus.ja.visio.2012
2.. Toimintaa.ohjaavat.arvot.ja.periaatteet
3.. Päätavoitteet.matkalla.visioon.2012
4.. Päätavoitteisiin.liittyvät.kriittiset.menestystekijät
5.. Keinot.päätavoitteiden.toteuttamiseen

a.. Rahoitusstrategia
b.. Osaamisen.varmistaminen
. i.. Sidosryhmien.hallinta
. ii.. Tietoympäristön.hallinta
. iii.. Prosessien.hallinta
. iv.. Henkilöstön.osaamisen.hallinta
c.. Työsuhdeprosessi
d.. Kehittämisprosessi
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e.. Tulevaisuuden.hallinta
f.. Investoinnit
. i.. Asiakasarvon.kehittämiseen
. ii.. Henkilöstön.osaamiseen.ja.hyvinvointiin
. iii.. Sidosryhmien.kehittämiseen
. iv.. Tuotannontekijöiden.varmistaminen

6.. Toteutunut.toiminta.ja.tulokset
a.. Tavoitealueittain.–.miten.toimittu.ja.mitä.saatu.aikaan.sekä.arviointi
b.. Asiakasryhmittäin
c.. Sidosryhmittäin

7.. Johtaminen.ja.valvonta

Hyvä liiketoimintasuunnitelma ohjaa koko henkilöstön tekemistä ja muodostaa myös 
alustan raportoinnille.
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4. INveSTOINNIT (€)

4.1. Investoinnit asiakkuuspääomaan
Investoinneilla asiakkuuspääomaan tarkoitetaan organisaation valitsemia keinoja ja toi-
menpiteitä tietyn tarpeiltaan ja odotuksiltaan yhtenäisen asiakassidosryhmän ja tälle ta-
voitteellisesti tuotettujen palveluiden tai tuotteiden sekä näihin liittyvien prosessien 
muodostaman kokonaisuuden eli asiakkuuden kehittämistä.

Asiakkuuksiin investoinnissa on kysymys asiakassidosryhmien hallinnasta ja johtami-
sesta periaatteella, jossa asiakkuus muodostaa kasvualustan organisaation asiakkailleen 
osoittamalle kilpailuedulle, organisaation työntekijöiden sitoutumisen ja suorituskyvyn 
kehittymiselle sekä organisaation omistajilleen tuottaman arvon jatkuvalle kasvulle. 

Investoimalla asiakkuuspääomaan organisaatio varmistaa sekä asiakkaan että organi-
saation itselleen saaman hyödyn ja arvon jatkuvan kehittymisen.  

Asiakkuuksien muodostaminen

Asiakkaiden segmentointi asiakkaiden odotusten ja tarpeiden pohjalta on lähtökohta 
asiakkuuksien muodostamiselle. Segmentoinnille haasteen muodostaa organisaation 
palveluiden ja tuotteiden tilaaja-asiakkaiden ja käyttäjäasiakkaiden yhdistäminen siten, 
että saadaan asiakkuuksien arvon kehittämisen kannalta syntymään juuri oikeita seg-
menttejä.

Segmentoinnin alussa kootaan organisaation kaikkien nykyisten asiakkaiden ja tilaa-
jien tarpeet ja odotukset, jonka jälkeen samanlaisia tarpeita ja odotuksia omaavat asiak-
kaat ja tilaajat ryhmitellään segmenteiksi. Oleellista on laatia segmentointia usealla vaih-
toehtoisella tavalla ja mahdollisesti myös useampaan kertaan, jotta asiakkaiden ja tilaa-
jien tarpeet saadaan kuvattua ja ryhmiteltyä organisaation nykyisen toiminnan, palvelui-
den ja resurssien kannalta mahdollisimman selkeästi, mutta kuitenkin riittävän tavoit-
teellisesti.  

Asiakassegmenttien muodostamisen jälkeen rakennetaan organisaatiolle nykyisen 
toiminnan mukaiset asiakkuudet yhdistämällä jokaiseen määriteltyyn asiakassegment-
tiin ne palvelut ja tuotteet sekä prosessit, joilla ko. asiakassegmentin tarpeisiin ja odotuk-
siin vastataan. 

Organisaatio muodostaa asiakkuuksistaan liikeideaansa sopivalla tavalla ryhmiä eli 
asiakkuussalkkuja. Kaj Storbacka ryhmittelee asiakkuuksia salkkuihin asiakkuuden kan-
nattavuusmarginaalin ja asiakkuuden keston perusteella kuvan 7 mukaisesti. Hän katsoo 
asiakkuuksien salkuttamista organisaation orgaanisen kasvun näkökulmasta.
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Kuva.7..Neljä.kannattavuusmarginaaliin. ja.kestoon.perustuvaa.asiakkuusperus-
salkkua.(Kaj.Storbacka,.2005)

Kannattavuusmarginaalin.ja.kassavirran.ylläpito -salkku muodostuu asiakkuuksista, 
jotka varmistavat organisaation liiketoiminnan ja ansainnan ytimen. Ne ovat kannatta-
vimpia, mutta niihin kohdistuu myös suurin haavoittuvuus.

Kapasiteetin.optimointi.-salkun asiakkuuksien kautta varmistetaan työllisyys ja alen-
netaan keskimääräisiä tuotantokustannuksia kaikkien salkkujen osalta pitkällä tähtäi-
mellä. Asiakkaat voivat olla suuria ja voimakkaita vaikutukseltaan organisaatioon, mutta 
ne tuovat pitkällä aikajänteellä paljon tuloja vaikkakin alhaisella marginaalilla.

Uudistaminen.-salkun asiakkuudet mahdollistavat uudet ideat ja kehittymisen. Salk-
kuun voi myös kuulua asiakkaita, joiden kanssa organisaatio kehittää uutta liiketoimin-
taa.

Tarkkailu.-salkun asiakkuuksiin ei saa käyttää liikaa resursseja. Salkun asiakkuuksilla 
tulee olla kehittämissuunnitelma muihin salkkuihin siirtämiseksi tai asiakkuuksien lo-
pettamiseksi.

Asiakkuuksien johtaminen 

Asiakkuuksien johtaminen on erikoistunutta sidosryhmäjohtamista, jonka avulla kasva-
tetaan organisaation asiakkuuspääomaa. Asiakkuuksien johtamisessa toteutetaan ajatte-
lua Arvoa.Asiakkaalle.ja.Arvoa.Organisaatiolle siten, että organisaation omistajien te-
kemien investointien tuotto-odotukset toteutuvat. Omistajien tuotto-odotukset voivat 
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olla joko puhtaasti taloudellisia, taloudellisia ja organisaation kehittämiseen liittyviä tai 
edellä mainittujen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmiä.

Storbackan kuvan 7 mukaisissa neljässä asiakkuusperussalkussa asiakkuuksien johta-
miseen liittyy kaksi näkökulmaa: asiakaskantojen muutosten sekä palvelu- ja tuotekehi-
tyksen vaikutus. Kuvassa 8 kiinnitetään huomiota asiakasvirtoihin eri asiakkuussalkku-
jen välillä. Asiakkuussalkkujen sisältämissä asiakaskannoissa tapahtua asiakkaiden käyt-
täytymisestä johtuvia muutoksia, jotka siirtävät asiakkuuksia helposti organisaation huo-
maamatta salkusta toiseen. 

Kuva. 8.. Asiakasvirtojen. johtaminen. asiakkuussalkkujen. välillä. (mukailtu. Stor-
backa,.2005)

Tavoitteena on kuitenkin aina asiakkuuksien kehittymisen tavoitteellinen johtaminen. 
Tällöin organisaatiossa täytyy olla käytössä riittävät asiakkuusjohtamista tukevat salkku-
kohtaiset toimintatavat (A1, B1, C1, D1), joiden avulla organisaatio itse tunnistaa asiak-
kuuksissa ja asiakkaissa tapahtuvat muutokset sekä johtaa asiakasvirtoja omien tavoittei-
densa mukaisesti salkkujen välillä.

Toinen asiakkuusjohtamisen näkökulma liittyy organisaation toiminnassa tietoisesti 
tai tiedostamatta tapahtuvaan palvelu- ja tuotekehitykseen. Tällaista kehitystä tapahtuu 
sekä organisaatiossa työskentelevien ihmisten toteuttamana että eri salkuissa olevien 
asiakkaiden toimesta. Esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden muutokset saattavat siirtää 
asiakkuuden salkusta toiseen, kun asiakkaan ostama ja asiakkuuden luonnetta keskeises-
ti määrittelemä palvelu- tai tuote-elementti muuttuu. 
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Organisaatio tarvitsee asiakkaiden tarpeiden ja ostokäyttäytymisen muutosten seuran-
taan toimintatavat, kuten myös toimintatavat eri asiakkuussalkkujen palveluiden ja tuot-
teiden jatkuvaan kehittämiseen.

Asiakkuusjohtamista ohjaa edellä esitetyn mukaisesti asiakkaiden tarpeita ja osto-
käyttäytymistä tunnistavat ja ohjaavat lähestymistavat, jotka organisaatio on työstänyt it-
selleen sopiviksi johtamistoimintatavoiksi. Vastaavasti organisaation sisäinen ajattelu ja 
käyttäytyminen suuntaavat ja kehittävät asiakkuuksien toteuttamisessa tarvittavia palve-
luita, tuotteita ja prosesseja. Tällöin näyttää ilmeiseltä, että asiakkuusjohtamiseen perus-
tuva liiketoimintamalli sisältää molempien edellä mainittujen lähestymistapojen vaati-
mat toimintatavat ja lisäksi asiakkuuksien arvon kasvattamiseen valjastettu osaaminen ja 
johtamisjärjestelmä.

4.2. Investoinnit osaamispääomaan
OT€-mallissa investoinnit osaamispääomaan tarkoittavat sitä, että henkilöstön sitoutumi-
sen ja suorituskyvyn kehittäminen liitetään organisaation tavoitteiden kannalta keskei-
siin toimintoihin ja priorisoituihin kehittämishankkeisiin sekä asiakkaiden ja sidosryh-
mien saaman arvon kehittämiseen. 

Suunniteltaessa investointeja osaamispääomaan organisaation täytyy määritellä ta-
voitteisiin, strategioihin, toimintoihin, hankkeisiin ja toimintatapoihin liittyvät osaamis-
tarpeet sekä arvioida käytettävissä oleva osaaminen suhteessa osaamistarpeisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa organisaation osaamistarpeet ryhmitellään OT€-mallin mu-
kaisesti kolmeen osaamisalueeseen:

•	Organisaation sitoutumisen varmistava osaaminen
o	yhteisen näkemyksen varmistava osaaminen
o	yhteisen strategian varmistava osaaminen
o	yhteisen tekemisen varmistava osaaminen

•	Organisaation suorituskyvyn varmistava osaaminen
o	visioon ja tavoitteisiin liittyvien kriittisten menestystekijöiden vaatimat osaa-

miset
 ■  sidosryhmien hallinta
 ■  tietopääoman hallinta
 ■  prosessien ja työn hallinta
o	eri strategioiden vaatima erityisosaaminen

•	  Organisaation tuottaman arvon kehittäminen
o	asiakkuusarvon kehittämisen vaatima osaaminen eri asiakkuussalkuissa
o	henkilöstön kehittymistarpeet
	 ■  eri työntekijäryhmät
 ■  esimiestyö
 ■  johtaminen.

Seuraavaksi organisaation tehtävänä on laatia kattava ja mahdollisimman yksityiskohtai-
nen kuvaus organisaation osaamistarpeista eri osaamisalueilla siten, että syntyy tasapai-
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noinen kokonaisuus tulevaisuuden varmistamiseksi. Jotta määritellyt osaamistarpeet 
saadaan muutettua osaamiseksi, tulee organisaatiossa laatia eri toiminta- ja liiketoiminta-
alueiden tasolla tavoitesuunnitelmat, joissa osaamiset ovat kuvattuina käytännön työn 
tasolla esimerkiksi eri asiakkuussalkkujen hallinnan toimintatapoina, tuotantoproses-
sien vaatimuksien tasolla, eri tasolla toimivien esimiesten työtehtävissä, sidosryhmien 
viestintäsuunnitelmissa, organisaation sisäisissä yhteistyötavoissa ja tietojärjestelmävaa-
timuksissa. 

Osaamistarpeiden kuvaaminen ja osaamisen tavoitesuunnitelmat laaditaan aina yh-
teistyössä koko organisaation henkilöstön, esimiesten ja johdon kesken. Tavoitteena on 
koko organisaation sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin, määriteltyihin osaamistarpei-
siin ja niihin liittyviin tavoitesuunnitelmiin.

Osaamisen tavoitesuunnitelmat konkretisoidaan siirtämällä ne organisaation osana 
olevien sidosryhmien osaamismäärityksiin, tehtäväkuvauksiin ja sopimuksiin. Perusme-
netelminä voidaan käyttää luvun 2.4 kuvaamaa organisaation.osaamiskarttaa.ja.kol-
mitasoisen.työn.kehittämismallia. Tavoitteena molemmissa menetelmissä on työtehtä-
vä- tai henkilötasoinen tehtäväkuvaus, johon voidaan helposti yhdistää henkilön osaami-
sen arviointi sekä kehitys- ja tuloskeskusteluissa tehdyt osaamisen kehittämispäätökset. 
Verkkokirjan luvussa 5.3 esiteltävä menetelmä, Ot€tta.starttiin.–.tehtävän.vaativuu-
den.ja.henkilön.työkyvyn.arviointi,.tarkastelee tehtävän osaamistarvetta ja rekrytoita-
van henkilön lähtöosaamista rinnakkain, jolloin rekrytoitavalle henkilölle saadaan laadit-
tua henkilökohtainen perehdyttämis- ja tukiohjelma sitoutumisen ja tavoiteltavan suori-
tuskyvyn varmistamiseksi. Verkkokirjan luvussa 5.4 esitetään vastaavasti Esimies.OT€.–..
esimiestyön.uudistaminen, joka on kattava menetelmä esimiestyön ja johtajuuden ta-
voitteelliseen kehittämiseen. 

Osaamispääomaa koskevia investointipäätöksiä tulee arvioida monella tasolla. Yksit-
täisen työntekijän osaamisen kehittämisessä on poikkeuksetta kysymys motivaatiosta ja 
sitoutumisesta organisaation tavoitteisiin. Mikäli henkilön omat ammatilliset ja työhön 
liittyvät tavoitteet saadaan kytkettyä yhteen organisaation kehittymistavoitteiden kanssa 
ja mikäli työn tekemiseen liittyvistä edellytyksistä päästään sopimukseen esimiehen ja 
henkilön välillä, on usein jo varmistettu henkilön ja esimiehen sitoutuminen yhteiseen 
tekemiseen ja tavoitteena olevaan uuteen suorituskykytasoon. Koko organisaation kan-
nalta on kuitenkin erityisen tärkeää, että organisaation tuloksia ja suoriutumista tarkas-
tellaan kriittisesti Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille -ajattelun avulla. Ihmiset haluavat osal-
listua säännöllisesti arvioimaan ja keskustelemaan siitä, mikä tekeminen organisaatiossa 
tuottaa arvoa ja mikä ei. Organisaation jäsenen työsuorituksen varmistamiseksi on tär-
keää se, että hänellä on mahdollisuus kokea osallistuvansa organisaation tulevaisuutta 
koskevaan päätöksentekoon. Oikea kehittymissuunta ja työn merkitys tulee selkiyttää 
käytännön arjen tasolla jokaisen organisaation jäsenen osalta.       
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4.3. Arvomyynti 

Arvomyyntistrategiat asiakkaan näkökulmasta

Arvomyyntistrategiat ohjaavat organisaation asiakkuuksien toteuttamista ja kehittämis-
tä. Ne ovat organisaation tärkeimmät asiakkuuspääoman investointistrategiat. Arvostetut 
tutkija-konsultit Jarmo R. Lehtinen ja Kaj Storbacka ovat julkaisseet 20 vuoden aikana 
useita asiakkuuksien arvon kehittämiseen liittyviä kirjoja, joiden antamiin oppeihin 
OT€-kehittämismalli asiakkuuksien kehittämisen, asiakasarvon kasvattamisen ja arvo-
myynnin teorian osalta tukeutuu. 

Strategia	A:	tuotteistettuja	palveluja	tarvitseva	asiakas

Yleistä tapaa organisoida palveluiden myynti ja pitää yhteyttä asiakkaisiin voidaan kut-
sua tuotteistettujen palveluiden myynniksi. Tällöin myyntiargumentit perustuvat palve-
lun ominaisuuksiin. Myyjä on palveluasiantuntija, jonka vahvuutena on palvelun tekni-
sen ja toiminnallisen laadun tai toteutukseen liittyvien toimintatapojen ja resurssien 
esille tuominen. Vastapuolena asiakkaan organisaatiossa on yleensä ko. palveluiden os-
toista vastaava osasto, ja yhteydet asiakkaan muihin toimintoihin jäävät varsin vähäisiksi. 
Tuotteistettujen palveluiden myynnissä menestyminen edellyttää, että toimittajan palve-
lu on laadultaan ylivoimainen ja erottuu kilpailijoiden palveluista tai on hinnaltaan kil-
pailukykyinen. Tuotteistettuja palveluja ostaessaan asiakkaat pyrkivät ensisijaisesti vä-
hentämään kustannuksia ja/tai hankkimaan resursseja tietyn toiminnon toteuttamiseksi. 
Toissijaisesti asiakkaat pyrkivät löytämään uusia ratkaisuja ko. toiminnon toteuttami-
seen. Tuotteistettujen palveluiden myynti on oikea strategia silloin, kun asiakas osaa 
käyttää tarjottua palvelua itsenäisesti ja asiakkaalla on itsellään riittävästi tietoa ja osaa-
mista palvelun käyttämisestä. Kun asiakas on tuotteistetun palvelun ostaja, tärkeintä asia-
kassuhteessa on ensiluokkainen palvelun toimittaminen kustannustehokkaasti ja kilpai-
lukykyiseen hintaan.

Strategia	B:	ratkaisuja	hankkiva	asiakas

Ratkaisuja hankkiva asiakas tekee ostoja, joissa ostokokonaisuus muodostuu tuotteista, 
palveluista sekä tiedoista, joiden avulla ratkaistaan jokin tietty ongelma asiakkaan orga-
nisaatiossa. Ratkaisut ovat ostokokonaisuuksia, joita asiakas ei voi jakaa osiin ja jotka sen 
vuoksi on ostettava yhdeltä ja samalla myyjältä. Ratkaisusta asiakas saa arvoa enemmän 
kuin ratkaisun osien ostamisesta erikseen. Ratkaisu voidaan sovittaa asiakkaan organi-
saatioon ja sitä voidaan käyttää myös muilta myyjiltä hankittujen elementtien kanssa.

Ratkaisujen myymisen lähtökohtana on asiakkaan liiketoimintatarpeiden ymmärtä-
minen. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan tiettyihin tarpeisiin ja ennalta määriteltyi-
hin hyötyihin. Myyntiargumentit perustuvat siihen, kuinka hyvin ratkaisu vastaa juuri 
kyseisen asiakkaan tarvetta. Myyjän on tunnettava asiakkaan ongelmat ja tiedettävä, mil-
lä tavoin ratkaisu sovitetaan asiakkaan toimintaympäristöön ja mitkä ovat ratkaisulta 
odotettavat hyödyt.
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Ratkaisumyyntiä käytetään silloin, kun asiakas tarvitsee asiantuntemusta tietyn ongel-
man alueelta. Myyjällä on asiakasta parempi tietämys ongelman tarvitsemasta ratkaisusta 
sekä myös ratkaisun käytöstä. Hinta ei perustu hankinnan yksittäisten osien kustannuk-
siin ja hinnoitteluun vaan asiakkaan saamaan kokonaishyötyyn ja arvoon ratkaisusta. 
Asiakkaan tulee olla valmis neuvottelemaan myös ratkaisun käyttöönottoon ja ylläpi-
toon liittyvästä yhteistyöstä. Ratkaisumyynti edellyttää asiakkaan luottamusta myyjään 
ratkaisun toimittajana ja tämän valmiuteen täyttää ratkaisuun liittyvät lupaukset. Ratkai-
sumyynti edellyttää asiakasorganisaatiolta valmiutta neuvotella myyjän kanssa liiketoi-
mintaansa liittyvistä asioista ja antaa tietoja käyttämistään toimintatavoista ja prosesseis-
ta.

Myyjän liiketoiminnan tavoitteena on suurentaa osuuttaan asiakkaan ostoista sekä 
laajentaa ja syventää yhteistyötään asiakasorganisaation sisällä.

Strategia	C:	arvoa	hankkiva	asiakas

Arvomyynti on strategia, jossa yksittäisen palvelun tai jopa ratkaisun merkitys kapenee 
ja arvon luomisen merkitys asiakkaalle korostuu. Myyntiargumentit eivät enää perustu 
palveluiden ja ratkaisujen toimittamiseen eivätkä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. 
Myyjän on kyettävä tuottamaan positiivisia vaikutuksia asiakkaan toiminnan tuloksiin. 
Myyjän toimintarooli on lähempänä liiketoiminnan asiantuntijaa kuin palveluasiantunti-
jaa. Myyjän on tunnettava asiakkaan toiminnan logiikka ja prosessit sekä niiden hoita-
mistavat. Myyjän tehtävänä on yhdistää oma osaamisensa asiakkaan prosesseja koske-
vaan tietoon, innovoida prosesseja ja toimia prosessien kehittäjänä. Myyjällä eli arvon 
toimittajalla on laajat kontaktit asiakasorganisaatioon. Arvon toimittajan on tunnettava 
asiakasorganisaation kokonaisuus ja eri toimintojen roolit siinä. Myyjän on tiedettävä, 
mitkä tekijät tuottavat arvoa asiakkaalle, jotta hän pystyy neuvottelemaan liiketoiminta-
kysymyksistä sekä asiakasorganisaation johdon ja eri toiminnoissa työskentelevien hen-
kilöiden kanssa.

Arvomyynnissä myyjän menestyksen mittareita ovat uusien parannuksien tuottami-
nen asiakkaan toimintoihin ja prosesseihin sekä asiakkaan tuloksen kasvaminen. Yhteis-
työsuhde edellyttää molemmin puolista pitkäjänteistä sitoutumista yhteiseen tavoittee-
seen, täydellistä luottamusta ja avoimuutta. Molempien osapuolten tulee nähdä yhteis-
työsuhde kehittyvänä kumppanuutena yhteisen menestyksen saavuttamiseksi. Kumpi-
kin osapuoli on valmis jakamaan asiantuntemusta ja panoksiaan odottaessaan parempaa 
tuottoa. Myyjäosapuoli uskoo, ettei asiakas paljasta suhteen yksityiskohtia muille myyjil-
le tai toimittajille ja että suhteesta tulee pitkäaikainen.

Asiakasta voidaan kutsua arvon hankkijaksi, joka on valmis käyttämään hyväksi myy-
jän tietämystä, kehittämään myös myyjää ja myös maksamaan siitä.

Arvomyynnin prosessit 

Arvomyynnin prosessit ovat ydinprosesseja, joiden avulla organisaatio investoi asiak-
kuuspääomaan. 
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Myyntiprosessin henkilöroolit ja vastuualueet

Tavoitteellisessa myyntiprosessin hallinnassa on keskeistä, että myyntiprosessin kaik-
kien vaiheiden vastuuhenkilöt nimetään ja kunkin vaiheen päättymistä kuvaava mittari 
tai tulos määritellään. Vastuualueiden jakamisen jälkeen on arvioitava sopivat henkilö-
roolit ja yksittäiset toimenpiteet kuhunkin myyntiprosessiin erikseen. Kunkin myynti-
prosessin osalta on varmistettava, että kukin prosessin tehtävä ja vaihe on jaettu tarvit-
taviin vastuualueisiin ja että kullakin roolihenkilöllä on riittävästi selkeitä vastuualueita 
hoidettavanaan. Mikäli organisaatio ei tarkastele ja määrittele myyntiprosessia erikseen 
asiakkaan ostostrategian ja -prosessin mukaisesti, on hyvä kuvata kuitenkin yleispätevä 
myyntiprosessi selkeänä kaaviona.

Myyntiprosessin määrittely asiakkaan prosessin mukaan

Asiakaskeskeisen myyntiprosessin määrittely lähtee asiakkaan hankinta- tai ostoproses-
sista ja siitä asiakkaan tuotantoprosessista, johon asiakkaan hankinta liittyy.

Myyntiprosessin lähtökohtana on siis aina asiakkaan prosessi tai prosessit. Myynti-
prosessin lähtökohtana ei ole hankinnan kohdetta myyvän ja tarjoavan organisaation si-
säiset prosessit.

Myyntiprosessin kuvaaminen asiakkaan näkökulmasta käsittää seuraavat vaiheet:

•	määritellään asiakkaan toiminnan ja tuotannon prosessit ja niiden alaprosessit
•	määritellään asiakkaan kussakin prosessin vaiheessa suorittamat toimenpiteet
•	nimetään prosessin kunkin vaiheen keskeiset toimijat asiakasorganisaatiossa
•	nimetään prosessin kunkin vaiheen keskeiset ongelmat asiakasorganisaatiossa
•	määritellään oman organisaation prosessi ja prosessien vaiheet, jotka vastaavat 

asiakkaan prosessin vaiheita
•	nimetään kussakin vaiheessa suoritettavat tehtävät ottamalla huomioon asiakkaan 

toimijat ja nimetyt asiakkaan ongelmat
•	kuvataan kaikki toimenpiteet ja tehtävät yksityiskohtaisesti.

Valitusta myyntistrategiasta riippuu, mikä asiakkaan prosesseista otetaan lähtökohdaksi 
myyntiprosessin määrittelylle.

Tuotteistettujen palveluiden myyntiprosessi

Tuotteistettujen palveluiden myyntiprosessia vastaava asiakkaan prosessi on palvelui-
den osto- tai hankintaprosessi. Asiakas on itsenäinen. Hän on määritellyt itse omat tar-
peensa, ennen kuin lähestyy toimittajaa esimerkiksi tarjouspyynnöllä. Tuotteistettujen 
palveluiden myynnissä tärkeintä on kyky sovittaa tarjottavan palvelun prosessi yhteen 
asiakkaan ostoprosessin kanssa ja kyky ymmärtää asiakkaan ilmaisemien tarpeiden taus-
talla olevat haasteet ja ongelmat.
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Ratkaisumyynti tukee asiakkaan käyttöprosessia

Ratkaisumyynnissä myyjän tulee kyetä tukemaan asiakkaan toimintoja laajemmin kuin 
vain osto- tai hankintaprosessin osalta. Ratkaisumyyntiprosessia vastaa tavallaan asiak-
kaan toiminta- tai käyttöprosessi, johon ratkaisu sovitetaan. Ratkaisumyynnissä on ym-
märrettävä, miten ratkaisua tullaan käyttämään asiakasorganisaatiossa. Myyjän on kehi-
tettävä myös ratkaisun käyttöä tukevia toimintoja kuten esimerkiksi neuvontaa, tietoka-
navia, koulutusta jne.

Arvomyyntiprosessi tukee asiakkaan liiketoimintaprosesseja

Arvomyynnin tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan eri prosessien tukeminen. Arvo-
myynnissä on tunnettava asiakkaan toiminnan kokonaisuus ja tapa hoitaa liiketoimintaa 
sekä ymmärrettävä se toimintaympäristö, jonka arvoketjuihin asiakas kuuluu. Myyjän on 
tunnettava asiakkaan liiketoiminnan keskeiset mittarit ja tunnusluvut sekä panokset ja 
tuotot.

Erot tuotteistettujen palveluiden myynnin, ratkaisumyynnin ja 
arvomyynnin välillä

Myyntiprosessien keskeiset eroavuudet ovat:

•	myyntiprosessin painopiste
•	myyntiprosessin toteuttamiseen tarvittavan myyjän rooli
•	 tuotteistettujen palveluiden myynnissä kriittisin vaihe on prosessin loppuosa
•	 ratkaisumyynnissä tärkeintä on ratkaisun sovittaminen asiakkaan tarpeisiin ja odo-

tuksiin
•	 arvomyynnissä painopiste on myyntiprosessin alkuvaihe, jossa selvitetään miten 

myyjä pystyy luomaan arvoa asiakkaalle
•	 asiakaskontaktien, keskusteluteemojen taso ja luonne ovat erilaiset eri myyntistra-

tegioissa
•	 arvomyynnissä kontaktit käsittävät koko asiakasorganisaation
•	 ratkaisumyynnissä keskustelut käydään eri toimintojen ja osastojen tasolla
•	 tuotteistettujen palveluiden myynnissä neuvotellaan osto- tai hankintaosaston ja 

ko. palvelua hyödyntävän toiminnon tai osaston kanssa. 

Myyntiprosessin hallinta

Organisaation myyntiprosessit kuvataan prosessikaavioina (esim. Excel-prosessikuvaus-
malli) erikseen kunkin myyntiprosessityypin osalta. Lisäksi määritellään jokaisen myyn-
tiprosessityypin osalta prosessia organisaatiossa hyödyntävät palvelut tai palvelu- ja rat-
kaisukokonaisuudet:
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•	 luettelo organisaation tarjoamista palveluista
•	prosessikuvauksen vaiheiden osalta tarkennetaan ne seikat ja yksityiskohdat, jotka 

eri palveluiden myynnissä poikkeavat toimintatavaltaan tai sisällöltään toisistaan.

Prosessit organisoidaan myyntitapahtumakohtaisesti. Oman organisaation kohdalta 
määritellään vastuuhenkilöt. Myyntiprosessilla voi olla yksi tai useampia vastuuhenkilöi-
tä prosessin vaativuuden mukaisesti. Kaikki myyntiprosessin roolit ja tehtävät varmiste-
taan henkilömäärästä riippumatta. Jokaisen vastuualueen osalta kartoitetaan ja listataan 
asiakkaan toimintojen ja prosessien osalta vastaavat kontaktihenkilöt. Myyntitapahtu-
maan liittyvän myyntiprosessin eri vaiheiden osalta listataan ne henkilöt asiakkaan puo-
lelta, joiden näkemyksillä, odotuksilla tai tarpeilla on merkitystä ko. myyntiprosessissa ja 
myynnin onnistumisessa. Henkilöt luetteloidaan loogiseen myyntiprosessia noudatta-
vaan järjestykseen. Jokaisen henkilön kohdalta määritellään asia, josta häneltä on saatava 
kannanotto, näkemys tms. sekä määritellään asia, johon ao. henkilöltä on saatava hyväk-
syntä myyntiprosessissa etenemiseksi. Myyntiprosessin ja siihen liittyvien asiakashenki-
löiden hyväksymien varmistamiseksi laaditaan vielä aikataulu koko prosessille ja sen eri 
vaiheille.

Myyntiprosessissa toteutuu.Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille.-ajattelu oman organisaa-
tion strategioiden toteuttamisen yhdistyessä asiakasorganisaation palveluiden ostotar-
peisiin, ongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen 
riippuen siitä minkä tyyppisestä myyntiprosessista on kysymys.

Myyjäorganisaatio analysoi systemaattisesti kussakin myyntiprosessin vaiheessa 
asiakkaan esille tuomia seikkoja sekä hyväksymiin liittyviä tapahtumia suhteessa ko. 
myyntiprosessin tavoitteisiin, oman organisaation strategioihin ja arvoihin sekä asiak-
kaan kanssa yhteistyöhön sitoutumiseen ennen siirtymistä seuraavaan myyntiprosessin 
vaiheeseen ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Analysoinnin keskeinen tavoite on poistaa 
myyjä- ja asiakasorganisaatioiden näkemysten ja tarpeiden väliset mahdolliset väärinkä-
sitykset ja/tai poikkeavat näkemykset ennen kuin siirrytään myyntiprosessissa seuraa-
vaan vaiheeseen. Hallitsemalla myyntiprosessia ja asiakkaan päätöksentekoprosessia vai-
he vaiheelta myyjäorganisaatio pitää langat käsissään ja välttää esimerkiksi ennenaikais-
ten tarjousten tai yhteistyöehdotusten aiheuttamat ongelmat ja vaikutuksen lopputulok-
seen.

Myyntiprosessin itsearviointi

Myyntiprosessin itsearviointi suoritetaan jokaisesta toteutuneesta myyntitapahtumasta 
prosessin päätyttyä. Dokumentoitu arviointi siirretään organisaation tietokantaan asiak-
kuuden tulevaa kehittämistä varten.

Organisaation tulosten ja toiminnan vuotuisessa arvioinnissa, kehittämisessä, suun-
nittelussa ja budjetoinnissa kootaan yksittäisten myyntiprosessien itsearvioinnit ja nii-
den perusteella tehdyt parantamistoimet yhteen päätettäessä tulevista asiakkuuspää-
oman investointeihin liittyvistä toimenpiteistä.
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4.4. Asiakkuuden lujittaminen

Asiakkuuden lujuus

Organisaation ja asiakkaan välisen asiakkuuden ja asiakassuhteen lujuudessa on kysy-
mys inhimillisistä tekijöistä ja ihmisten välisistä suhteista. Toiminnallisesti ja teknisesti 
asiakkuutta voidaan hallita ja kehittää investoimalla asiakkuuspääomaan, kehittämällä 
toimintatapoja ja johtamalla arvomyyntiä. Asiakkuuden todellinen arvo, laatu ja tuloksel-
lisuus ovat riippuvaisia kuitenkin asiakkuuden inhimillisestä lujuudesta, jossa tarvitaan 
asiakkaan sitouttamista ja sitoutumista asiakkuuteen. Tilannetta voidaan hyvin verrata 
parisuhteen lujuuteen ja sitä voidaan tarkastella asiakassuhteiden eri ulottuvuuksien 
avulla.  

Asiakkuuden lujuuden muuttujat ovat siis asiakkaan sitouttaminen ja sitoutuminen 
asiakkuuteen. Asiakkuuden arvon kasvun edellytyksenä on jatkuva inhimillinen panosta-
minen molempiin muuttujiin tasapuolisesti. 

Asiakassuhteiden muuttujien ulottuvuuksista talous,.tehokkuus.ja.ympäristövaiku-
tukset liittyvät selkeimmin asiakkaan sitouttamiseen. Vastaavasti. arvot,. oppiminen,.
energia.ja.innostus liittyvät asiakkuuteen sitoutumiseen sekä asiakkaan että organisaa-
tion näkökulmista. Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät useimmiten sekä 
asiakkaan sitouttamiseen että sitoutumiseen. Organisaation omalta kannalta jälkimmäis-
ten painoarvoa tulee tarkastella kuitenkin tarkemmin organisaation toiminta-ajatuksen 
tai liikeidean sekä valittujen strategioiden näkökulmasta. Sosiaalisesti ja yhteiskunnalli-
sesti vastuullinen toiminta voi muodostaa myös organisaation toiminta-ajatuksen ja lii-
keidean perustan, jolloin nämä ulottuvuudet nousevat johtaviksi asiakkuuden lujuutta 
määrittäviksi tekijöiksi.

Asiakkuuden arvon ja lujuuden yhdistäminen

Asiakkuuden arvon ja lujuuden yhdistämisessä on kysymys asiakkuuspääomaan tehdyn 
investoinnit onnistumisesta. Organisaatio tarvitsee eri asiakkuussalkkujen johtamista tu-
kevat systeemit, jotka yhdistävät asiakkuuden tasolla asiakkaat, organisaation ihmiset ja 
prosessit toisiinsa tehokkaalla tavalla.

Asiakkaan ja organisaation henkilöstön välisen asiakaspalvelun systeemien täytyy lin-
kittyä henkilöstön työntekosysteemeihin ja asiakkaiden osallistumissysteemeihin. Asiak-
kuuden eri systeemien toimintaprosessien ja -tapojen liittyminen toisiinsa tulee varmis-
taa samansuuntaisilla mittareilla. Jos asiakkuuksien systeemejä toteutetaan tietoisesti tai 
tiedostamatta irrallaan toisistaan esimerkiksi asiakaspalvelun ja asiakkaan osallistumisen 
osalta, on haasteellista saada kaikki asiakkuuden lujuuteen vaikuttavat seikat tunnistet-
tua ja parannettua tai uudistettua. Asiakkuuden systeemeillä hallitaan ja kehitetään aina 
myös asiakkaan asiakkuuteen antamien resurssien tehokasta käyttöä. Asiakkuuksien ar-
von ja lujuuden yhdistämiseksi useat organisaatiot organisoivat asiakkuuksien johtami-
sen nimetyille asiakkuusvastuuhenkilöille. Tämä lähestymistapa vaatii toimiakseen kui-
tenkin aina toimivat asiakkuussysteemit.
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Kuva.9..Tehokkaan.asiakkuuden.systeemit.(mukailtu.Jarmo.R..Lehtinen,.2004)

Asiakkuuden arvoa ja lujuutta parannetaan Jarmo R. Lehtisen mukaan kolmen eri osa-
alueen, vaiheen,.rakenteen.ja.vaihdannan, samanaikaisella huomioimisella. 

Asiakkuuden lujuutta ja arvoa kehittävät toimintatavat tulee kytkeä organisaation ta-
paan johtaa asiakkuuksia. Asiakkuuksien johtamiseen perustuvassa liiketoimintamallissa 
asiakkuuksien arvon ja lujuuden kehittämisen tapahtuu eri asiakkuussalkkujen toimin-
tatapojen kehittämisellä. 

4.5. Investoinnit henkilöstöön

henkilöstöprosessit

Työnantajana toimivan organisaation tärkeimmät henkilöstöprosessit ovat työsuhdepro-
sessi ja henkilöstön kehittämisprosessi. Työsuhdeprosessilla tarkoitetaan kaikkien nii-
den toimintatapojen kokonaisuutta, jolla hallitaan työsuhdetta rekrytoinnin käynnisty-
misestä työtodistuksen antamiseen. Työsuhdeprosessin tavoitteena on liittää työnanta-
jan tarjoama työ ja työntekijän työpanos lainsäädännön vaatimuksien mukaan yhteen 
siten, että työn tekemiselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen on edellytykset. Hen-
kilöstön kehittämisprosessilla tarkoitetaan kaikkien niiden toimintatapojen ja toimenpi-
teiden kokonaisuutta, jolla varmistetaan työntekijän suoriutuminen työssään työhön liit-
tyvissä muutostilanteissa sekä työn vaativuuden kasvaessa. Henkilöstön kehittämispro-
sessi alkaa rekrytointipäätöksen jälkeen ja päättyy työsuhteen päättymistä edeltäviin toi-
menpiteisiin.
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Työsuhdeprosessi

Työsuhdeprosessia voidaan tarkastella kahdella rinnakkaisella tavalla: lakisääteisellä ja 
käytännön työn arjen tavalla. Lakisääteiseen tarkasteluun liittyvät työsuhteen hallintaa 
ohjaava työ- ja työaikalaki, henkilötietosuojaa koskeva asiat, työsuojelulaki, YT-laki, työ-
ehtosopimukset, yrityskohtaiset sopimukset ja laajasti ottaen kaikki hyvät työmarkkina-
käytännöt. Näiden asioiden tarkasteluun ei tässä kirjassa käytetä lukijan aikaa. Käytän-
nön työn arjen tavalla tarkastellen työsuhdeprosessia voidaan kuitenkin kehittää luovas-
ti ja ammattimaisesti jokaisessa organisaatiossa. OT€-mallin mukaan tämä tarkoittaa laki-
sääteisten asioiden ohjaaman työsuhdeprosessin tukemista organisaatiossa sellaisilla toi-
mintatavoilla, että työsuhteessa työnantajan asettamat tavoitteet sekä työntekijän edelly-
tykset sitoutua tavoitteisiin ja niistä suoriutumiseen toteutuvat.

Käytännön työn arjessa työsuhdeprosessi voidaan jakaa:

•	 rekrytointivaiheeseen
•	perehdytysvaiheeseen
•	 yksilöllisen, kehittyvän työuran jaksoon
•	 työuran ehtoon luopumisjaksoon
•	 työstä irtautumisen vaiheeseen,

joista jokaiseen tulee määritellä tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat ala-
prosessit, toimintatavat ja ohjeet. Toimintatavat ja ohjeet noudattavat työsuhteeseen liit-
tyvää lainsäädäntöä sekä organisaation henkilöstöpolitiikkaa.

Organisaation työsuhdeprosessi toteuttaa organisaation työvoiman hankintaan ja 
käyttöön liittyviä strategioita huomioiden työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset. Vastaa-
vasti organisaatiossa vallitsevat arvot ja henkilöstöpolitiikka ohjaavat työsuhteiden hal-
lintaan liittyviä periaatteita ja käytäntöjä. Työsuhde on kuitenkin aina työnantajan ja yk-
sittäisen työntekijän välinen sopimus, jolla liitetään yhteen tarjottava työ ja tarjolla ole-
van työpanos tilanteissa, jotka harvoin ovat stabiileja. Tämän johdosta hyvin toimiva työ-
suhdeprosessi tarvitsee eri vaiheisiinsa riittävän määrän toimintatapoja ja henkilöstöoh-
jelmia, joiden avulla varmistetaan työsuhdeprosessin jatkuva toimivuus ja tavoitteiden 
toteutuminen.

Organisaation työsuhdeprosessiin kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat organisaation 
toiminnan luonteen, toimialan ja markkinatilanteen mukaan hyvin paljon, jolloin työsuh-
deprosessia tukevat toimintatavat ja ohjelmat ovat aina organisaatiokohtaisia. Tiettyihin 
teollisuusammatteihin on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, jolloin yritys tai toimi-
ala on kehittänyt kansainvälisiä toimintatapoja rekrytointivaiheen tueksi. Eräiden alojen 
palkkataso nähdään alhaisena, jolloin työsuhdeprosessia voidaan vahvistaa esimerkiksi 
työntekijän elämää muuten tukevilla toimintatavoilla. Työsuhdeprosessin tukimuotona 
esiin ovat nousseet myös toimialojen ja työpaikkojen houkuttelevuutta parantavien mie-
likuvien käyttö kohderyhmänä työmarkkinoille tulevat nuoret. Kaikille toimialojen ja or-
ganisaatioiden työsuhdeprosesseille on yhteistä työntekijän ja työnantajan työsuhteesta 
irtautumisen vaihe, jonka tukemiseen tarvitaan uusia lähestymistapoja. Määräaikaisten 
työsuhteiden käyttöön tulisi aina liittyä työntekijän seuraavan työpaikan etsimiseen liit-
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tyvät tukitoimet myös työnantajan toimesta. Eläkkeelle lähtevää työntekijää voitaisiin tu-
kea ja arvostaa ohjelmalla, jossa koottaisiin ja dokumentoitaisiin henkilön työuran aika-
na kertynyttä kokemus- ja osaamispääomaa järjestelmällisellä tavalla organisaation tule-
vaa käyttöä varten.

Henkilöstön kehittämisprosessi

Henkilöstön kehittämisprosessi kulkee organisaatiossa työntekijän työsuhdeprosessin 
rinnalla varmistamassa, että työntekijä suoriutuu työssään myös työhön liittyvissä muu-
tostilanteissa sekä työn vaativuuden kasvaessa. Henkilöstön kehittämisprosessissa on-
nistuminen tai epäonnistuminen heijastuu aina työsuhdeprosessiin. Onnistumiset edis-
tävät parhaimmillaan koko organisaation tuloksia sekä työntekijän urakehitystä ja johta-
vat työntekijän osalta uusiin vaativampiin tehtäviin ja työsuhteen perusteena olevan 
työsopimuksen uusimiseen. Epäonnistumiset kehittymisessä johtavat pahimmillaan työ-
tyytymättömyyteen, huonoihin tuloksiin tai jopa työsuhteen päättymiseen. Henkilöstön 
kehittämisprosessin konkreettisena tavoitteena on, että jokainen työntekijä on organi-
saation vaatimukset ja työntekijän kehittymisresurssit huomioiden oikeassa tehtävässä 
oikeaan aikaan. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää neljän perusedellytyksen to-
teutumista:

•	organisaation johdon asettamat tavoitteet ovat kirkkaat ja jokaisen organisaation 
jäsenen tiedossa ja ymmärrettyinä

•	organisaation jäsen ymmärtää, mitä organisaation tavoitteet merkitsevät hänen 
työssä

•	organisaatio sitoutuu jäsentensä tukemiseen ja kehittämiseen tavoitteiden saavut-
tamiseksi

•	organisaation jäsen, yksittäinen työntekijä, sitoutuu itsensä ja oman työnsä kehittä-
miseen työnantajan kanssa sovitulla tavalla osana koko organisaation kehittymis-
tä. 

Henkilöstön kehittämisen alueelta on laajasti käytettävissä tutkimusta, teoreettisia lähes-
tymistapoja ja hyviä käytännön toimintatapoja. OT€-malli korostaa ensisijaisesti sitoutu-
neen.organisaation kehittämistä ja suorituskyvyn keskeisten lähestymistapojen hallin-
taa. Sitoutuminen on aina ja kaikissa tilanteissa ensimmäinen organisaation henkilöstön 
kehittämisen tavoite suorituskyvyn lähestymistapojen hallinnan varmistaessa toiminnan 
tulokset. 

Sitoutumisen kehittämisessä organisaatiossa tavoitealueita on kolme:

•	 yhteinen näkemys visiosta ja tavoitteista: johto.ja.omistajat.–.henkilöstö
•	 yhteinen strategia: johto.–.esimiehet
•	 yhteinen tekeminen: henkilöstö.–.esimiehet.  
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Organisaation sitoutumisen aste voidaan ajatella lähtötasoksi, josta organisaatio tietyllä 
hetkellä ponnistaa organisaatioon kohdistuvia haasteita kohti. Jos keskimääräinen sitou-
tumisen aste organisaatiossa on 25%, antaa organisaatio nelinkertaisen kilpailuedun kil-
pailijaorganisaatiolle, jonka sitoutumisen aste on 100%. Huonoa sitoutumisastetta ei kor-
vata parhaillakaan suorituskykyä kehittävillä menetelmillä.

3Points -projektin organisaatioissa testatuista henkilöstön kehittämismenetelmistä 
strategiaa tukevat osaamiskartat ja tehtäväkuvaukset havaittiin erinomaiseksi keinoksi 
yhdistää organisaation tavoitteet ja jokaisen työntekijäryhmän tai yksittäisen asiantunti-
jan työn tekeminen yhteen työntekijää kehittävällä tavalla. Luvussa 5.5 3rolematrix – 
kolmitasoisen työtehtävän kehittämisen menetelmää esitellään tarkemmin.     

hyväTyöOlo -ohjelma

HyväTyöOlo. -ohjelma tarkoittaa kaikkea toimintaa organisaatiossa, jolla työnantaja ja 
työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot edistävät ja tukevat jokaisen 
työntekijän työ- ja toimintakykyä, onnistumista ja kehittymistä työtehtävissään sekä työ-
tyytyväisyyttä. Ohjelma perustuu organisaation arvoihin ja strategiaan ja on osa organi-
saation toiminta- ja laadunhallintajärjestelmää. HyväTyöOlo -ohjelman tavoitteet työnte-
kijät ja johto asettavat yhdessä tukemaan organisaation sitoutumisasteen ja suoritusky-
vyn kehittymistä. 

Tavoitealueita voivat olla esimerkiksi:

•	henkilöstön työ- ja toimintakyky
•	henkilöstön työmotivaatio
•	 työyhteisön toimivuus
•	 toimintaympäristön turvallisuus ja terveellisyys
•	 yksilön elämän kokonaistilanteen ja työn yhteen sovittaminen
•	 työntekijöiden kehittyminen
•	henkilöstökustannusten hallinta.

HyväTyöOlo -ohjelman kehittämisen lähtökohtana ovat henkilöstön ja organisaation 
johdon yhdessä tunnistamat tarpeet henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehit-
tämiseksi. Lähtökohtana on johdon ja työntekijöiden yhteinen sitoutuminen organisaa-
tion tulosten ja johtamisjärjestelmän arviointiin, parantamisalueiden kartoittamiseen ja 
parantamistoimenpiteiden suorittamiseen. Kokonaisvaltaisen henkilöstöohjelman laati-
minen henkilöstöprosessien tueksi edellyttää yhteistoiminnallista työskentelytapaa ja 
valmiutta muuttaa käytössä olevia toimintatapoja yhdessä sovitulla tavoin. Henkilöstö-
ohjelman kehittäminen ja käyttöönotto on syytä toteuttaa kehitysprojektina. Usein on 
hyödyllistä käyttää ulkopuolisen asiantuntijan ohjausapua.
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Kuva.10..HyväTyöOlo.-ohjelman.osa-alueet

On suositeltavaa, että uuden henkilöstöohjelman käyttöönottovaiheessa työntekijöitä ja 
esimiehiä valmennetaan ohjelman hyödyntämiseen. Tavoitteena on koko henkilöstön 
hyvinvoinnin ja tuloksellisen työskentelyn kehittyminen, johon asteittain kaikki organi-
saation jäsenet sitoutuvat ja osallistuvat.

Päämääränä on ohjelman soveltaminen työpisteissä ja työryhmissä. Ohjelmaa raken-
netaan ja kehitetään aina alhaalta ylöspäin. 

Pro4Areena – työhönvalmennuksen uudet ulottuvuudet

Työhönvalmennuksen tavoitteena on työvoimahallinnon määritysten mukaan edistää 
osatyökykyisten tai muiden vaikeasti työllistyvien työvoimahallinnon henkilöasiakkai-
den työhönsijoittumista ensisijaisesti yleisille työmarkkinoille. Työhönvalmentajan teh-
tävänä on hankkia yhdessä asiakkaan kanssa työkokeilu-, työharjoittelu-, työelämäval-
mennus-, tukityö- tai työpaikan asiakkaalle.	 Työpaikan löytymisen jälkeen työhönval-
mentaja tukee asiakasta työn tai työmarkkinatoimenpiteen aikana ja antaa asiakkaalle 
palautetta hänen suoriutumisestaan.

Termi työvalmennus, työhönvalmennus tai työhön valmennustyö on syntynyt viimei-
sen kymmenen vuoden aikana kuvaamaan valmennus- ja ohjaustyötä, jossa tavoitteena 
on auttaa ja kuntouttaa ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä työvoimapoliittisin 
toimenpitein ja projektein työn suuntaan. Työhön valmennustyössä vaadittaville osaami-
sille ei ole vielä yleisesti määriteltyjä vaatimuksia. Tehtävän sisältö vaihtelee ja tehtävästä 
käytetään kirjavaa nimikkeistöä. Työhön valmennustyöhön tarjolla oleva koulutus on ha-
janaista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoina toteutettava palve-
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luohjauskoulutus ja Kuntoutussäätiön yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten kanssa 
toteuttama Trades-Diploma -koulutus ovat merkittävimmät tarjolla olevat työhön val-
mennustyön eri ulottuvuuksiin resursseja antavat opiskelumahdollisuudet. 

Pro4Areena on StartPoint -projektissa kehitetty käytännön työhön, valmennustyön 
arkeen lähtökohtansa ankkuroiva kokonaisvaltainen malli kuvaamaan ja määrittelemään 
työhön valmennustyötä. Malli ei määrittele tai kilpaile minkään markkinoilla olevan toi-
mintamallin tai -ajatuksen kanssa, vaan tukee ja täydentää näitä. Lähestymistavan avulla 
voidaan kehittää työhönvalmentajia, työhön valmennustyöhön erikoistuneita organisaa-
tioita, välityömarkkinatyöpaikkoja, yritysten rekrytointiprosesseja ja työmarkkinoiden 
työvoimapoliittisia hankkeita.

Pro4Areenan konteksti muodostuu:

•	 työn tavoitteen suuntaa muokkaavista neljästä tekijästä
o	eri taustoista kehittyneet asiakasryhmät
o	työmarkkinoiden kehitystilanne
o	poliittiset linjaukset ja ohjelmat
o	politiikan toimeenpanijat

•	 työhön valmennustyön osaamisalueita suuntaavasta neljästä lähestymistavasta
o	työhön suuntautunut lähestymistapa
o	asiakkaan kuntoutumislähtöinen lähestymistapa
o	pedagogisen työn lähestymistapa
o	ohjaustyön lähestymistapa

•	eri lähestymistapoihin sisältyvistä osaamisalueista
•	eri osaamisalueiden toteutustavoista, konseptista.

Pro4Areena -konseptia jaetaan ja sovelletaan käytäntöön neljällä tavalla:

•	organisaatio- tai verkostokohtaisena kehitysohjelmana
•	 yleisenä koulutusohjelmana
•	konsultointia ohjaavana lähestymistapana
•	 julkaisuina.

Pro4Areena tarjoaa erinomaisen kontekstin työhön valmennustyön kehittämiseen ESR-
rahoituskaudella 2008–2013 sekä seudullisissa hankkeissa että elinkeino- ja työmarkki-
napoliittisissa toimenpiteissä. Pro4Areena -työhönvalmennustyömallin kehittäminen ja 
käytäntöön vienti jatkuu mallin kehittäjien toimesta StartPoint -projektiin osallistuneessa 
Brahea Palvelut Oy:ssä.

Pro4Areena on kuvattu laajemmin verkkokirjassa.
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4.6. Arvon kehittämisen johtaminen
Organisaation arvon kehittämisen johtamisessa on kysymyksessä lähestymistavan ja ke-
hittämistyön menetelmien hallinta käytännössä siten, että organisaatio systemaattisesti 
kehittää tuottamaansa arvoa Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille -ajattelun mukaisesti. Lä-
hestymistapana on arvioida systemaattisesti organisaation kaikkea arvon tuotantoa eli 
tulosta suhteessa asiakkaiden ja sidosryhmien antamiin panoksiin sekä organisaation 
omiin tavoitteisiin ja kehittymistarpeisiin. Kyseessä on jatkuva arvoanalyysi, joka selkiyt-
tää organisaation tavoitteita ja strategioita sekä mahdollistaa nopean päätöksen teon tar-
vittavien muutosten ja investointien tekemiseen. Onnistuneella arvon kehittämisen joh-
tamisella samanaikaisesti organisaation sitoutuminen ja suorituskyky paranevat.

Verkkokirjassa esitellään arvon kehittämisen casena Savonlinnan Toimintakeskus ry:
n toteuttama kehittämisprosessi 2006–2007.
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5. KehITTÄmISTYöN meNeTeLmIÄ

StartPoint -projektissa toteutetun kehittämistyön tuloksena kehittyi uusia kehittämis-
työn menetelmiä. Menetelmät ovat syntyneet joko projektiin osallistuneiden organisaa-
tioiden yhteisessä teematyöskentelyssä tai organisaatiokohtaisen kehittämisen tulokse-
na.

Kaikki kehittämistyön menetelmät on esitetty yksityiskohtaisesti verkkokirjassa Len-
tääkö. leija. –. OT€. organisaation. tasapainoiseen. kehittämiseen. (Harri. Perttinä.
2007).

Kaikista kehittämistyön menetelmistä saa lisätietoja kirjoittajalta tai kunkin kehittä-
mistyön menetelmän yhteydessä mainituilta tahoilta.

5.1. Yhteiskuntavastuullisuuden kehittäminen

OJA ja eOJA Organisaation johtamisen arviointi

OJA Organisaation johtamisen arviointimalli on tarkoitettu erityisesti sosiaalista työllis-
tämistä ja yhteiskunnallisia painotuksia toiminnassaan toteuttaville organisaatioille. Ar-
viointimalli on Efqm:n kaltainen organisaation toiminnan ja johtamisen itsearviointityö-
kalu. OJA-mallin avulla organisaation koko henkilöstö arvioi johtamisen ja toiminnan ny-
kytilaa, tunnistaa vahvuudet ja parantamiskohteet sekä kytkee koko henkilöstön paran-
tamiskohteiden priorisointiin ja kehittämistyöhön. 

Menetelmä on kehitetty InnoPoint- ja StartPoint -projektien teematyössä.
OJA-arvioinnin laajempaa hyödyntämistä ja jatkokehittämistä varten menetelmästä 

on laadittu toiminnallinen ja tekninen määritys eOJA-verkkotyökalun kehittämistä var-
ten. 

SRT Sidosryhmätuloslaskelma

SRT Sidosryhmätuloslaskelma on menettely, jonka avulla sidosryhmien panoksia toimin-
nassaan hyödyntävä organisaatio esittää sidosryhmäkohtaisia panoksia vastaavat välittö-
mät ja välilliset tulokset sekä muut vaikutukset.

SRT-mallissa suljetaan pois kaikki liiketoiminnan saamat taloudelliset panokset ja ta-
loudelliset tulokset. 

Menetelmän taustalla on tarve yksinkertaistaa ja selkiyttää markkinoilla olevien yh-
teiskunnallisen tilinpidon käytäntöjä ja yksinkertaistaa ajattelun siirtymistä käytäntöön.
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SRTA Sidosryhmäauditointi

SRTA on menettelytapa, jolla organisaatio auditoi SRT:ssa esitetyt sidosryhmäkohtaiset 
panokset ja tulokset sekä keskeiset toimintatavat yhdessä sidosryhmän edustajien kans-
sa. Pääauditoijana toimii koulutettu SRTA-auditoija. Auditoinnista laaditaan SRTA-raport-
ti. 

hyvä OT€ raportointiin

Hyvä.OT€.raporttiin on malli raportointitavasta, joka huomioi tasapainoisesti OT€-mal-
lin näkökulmat. Raportointimallin rakenne noudattaa luvussa 3.4 esitettyä hyvää liiketoi-
mintasuunnitelmanrakennetta. Raportti sisältää SRT:n ja SRTA-raportin.   

5.2. Asiakkuuden kehittäminen

A2 Asiakkuuden arvoanalyysi

A2 Asiakkuuden arvoanalyysi on menetelmä, jonka avulla organisaatio voi syventää, pa-
rantaa ja systematisoida asiakkuuksien arvoanalyysit ja kehittämisen OT€-mallin Arvo.
Asiakkaalle.–.Arvo.Meille -ajattelun mukaisesti käyttämällä arvoanalyysin kehitettyä kri-
teeristöä.

Asiakkuuden prosessien uudistaminen

Asiakkuuden prosessien uudistamisessa tarkastellaan asiakkuuden ydinprosessien ar-
viointia ja parantamista arvon tuotannon ja suorituskyvyn näkökulmista. 

5.3. Työtehtävän ja henkilön resurssien integrointi
Työntekijän rekrytointi on onnistunut silloin, kun työnantaja onnistuu yhdistämään työ-
tehtävän vaatimukset ja työntekijän resurssit yhteen siten, että työntekijän työn tuotta-
vuus alkaa kehittyä suunnitellulla tavalla ja saavuttaa tavoiteajassa työn vaatimukset. 
Työnantajan tavoitteena on myös tietää, miten työtä tulisi muuttaa ja kehittää, jotta työn-
tekijän tuottavuus saavuttaisi asetetun tavoitetason.  

Työntekijän rekrytointi on myös onnistunut silloin, kun osatyökykyisen työntekijän 
työssä kuntoutumisen kehitysprosessi onnistutaan käynnistämään suunnitellusti ja ta-
voitteellisesti työntekijän elämän laadun ja hallinnan parantamiseksi.

Pirkko Perttinän (2007) mukaan työn roolina yksilön kuntoutumisen kehitysproses-
sissa on luoda toimintamahdollisuuksia ja tukea yksilön resursseja. Työnantajan näkökul-
masta työsuhdeprosessissa työntekijän käytössä olevat resurssit on saatava tuottamaan 
ja resurssipuutteet suunnitellusti kehittymään. Työntekijän tavoitteena on vastaavasti 
kokea, että elämän laatu ja henkilökohtaiset tavoitteet toteutuvat myös työn kautta. Ky-
seessä on integraatio, jossa työnantajan omistama työtehtävä on integraattori.
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Ot€tta starttiin – tehtävän vaativuuden ja henkilön työkyvyn arviointi

Ot€tta.starttiin on käytännönläheinen menetelmä, jonka avulla arvioidaan työtehtävän 
vaatimukset, laaditaan tehtävään tarjolla olevasta työntekijästä henkilökuvaus ja tarkas-
tellaan tehtävän vaatimuksia rinnan tehtävään tarjolla olevasta työntekijästä laaditun 
henkilökuvauksen kanssa.

Menetelmän tavoitteena on edistää työnantajan, rekrytoijan ja työntekijän yhteisen 
näkemyksen syntymistä työntekijän soveltuvuudesta tehtävään.

Menetelmän avulla löydetään työntekijän vahvuudet ja kehittymistarpeet suhteessa 
tehtävän vaatimuksiin, joka luo edellytykset yksilölliselle perehdytysohjelmalle.  

Menetelmä on kehitetty StartPoint -projektin työssä kuntoutumisen ja työhön val-
mennustyön teematyöskentelyssä. Menetelmän kehittämisessä on hyödynnetty myös 
palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työ-
ehtosopimusta.  

5.4. esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen

esimies OT€ – esimiestyön uudistamismalli

Hyvä esimiestyö on tärkeimpiä organisaation käytössä olevia työkaluja tavoitteiden ja 
strategioiden toteuttamiseen. Hyvä esimiestyö on ratkaisevassa asemassa strategioiden 
jakamisessa koko organisaatioon sekä tavoitteisiin tähtäävän työn tekemisessä. Hyvän 
esimiestyön avulla varmistetaan organisaation suorituskyky ja arvon tuotanto.

StartPoint -projektin yhteydessä on kehittynyt Esimies.OT€.–.esimiestyön.uudista-
mismalli, joka tähtää hyvän esimiestyön kehittymiseen.

Esimies OT€ – esimiestyön uudistamismallia toteutetaan organisaatiokohtaisesti rää-
tälöidyllä kehittämisohjelmalla nelivaiheisesti. 

Ensimmäisessä vaiheessa esimiehen työn arvon tuottamisvaatimukset määritellään 
Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille -ajattelun mukaisesti sekä asiakkuuksien, tuotettavien 
palveluiden ja tuotteiden sekä sidosryhmien vaatimusten että organisaation oman arvon 
kasvattamisvaatimusten osalta. Kyseessä on pitkälti perinteisen tehtäväkuvauksen laati-
minen ja yhdistäminen organisaation johtamiskäytäntöihin. Toisessa vaiheessa lähesty-
tään esimiehen työtä esimiehen persoonan kautta arvioimalla esimiehen työntekemista-
paa Quinnin (2003) malliin laaditulla 360-asteen kyselymenetelmällä sekä arvioimalla 
esimiehen henkilökohtaista käyttäytymisprofiilia Thomasin järjestelmän HPA-menetel-
mällä. Vaiheiden yksi ja kaksi tuottaman aineiston pohjalta laaditaan esimiehen työkartta 
3rolematrix-menetelmällä, joka esitellään luvussa 5.5. Työkartassa yhdistyvät esimiehen 
tehtävän arvon tuottamisvaatimukset esimiehen omaan persoonaan ja tapaan tehdä työ-
tä. Kolmannessa työn uudistamismallin vaiheessa esimiehelle laadittu ja tähän hetkeen 
ankkuroitu työkartta arvioidaan ja siirretään ajassa kahden kolmen vuoden päähän 
eteenpäin sekä tehdään työkarttaan tarvittavat muutokset organisaation tulevien vuo-
sien tavoitteiden ja niihin tähtäävien strategioiden vaatimusten mukaisesti. Tehdyn 
uudistamisprosessin jälkeen tarkennetaan esimiestyön tukena olevia palaute- ja tukijär-
jestelmiä sekä viedään työn uudistustyö käytännön arkeen. Viimeiset toimenpiteet muo-
dostavat vaiheen neljä OT€ – esimiestyön uudistamismallin toteutuksessa.
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5.5. Strategiaa tukevat tehtäväkuvaukset

3rolematrix – kolmitasoisen työtehtävän kehittäminen

3rolematrix on kehittämistyön menetelmä, jossa yhdistyy kaksi modernia työn kehittä-
misen lähestymistapaa:.työtehtävien.kolme.arvotasoa ja työn, palvelutehtävän tai tie-
tyn prosessin kuvaaminen työkarttana.eri arvotasoilla.

Työtehtävien kolme arvotasoa

Organisaation osaamiskartta määrittelee työntekijän tai henkilöstöryhmän työn sisällön 
ja eri osaamisten vaatimustasot (luku 2.4). Tämän jälkeen työntekijän tai työn kokonai-
suus jaetaan Arvo.Asiakkaalle.–.Arvo.Meille.-ajattelumallin mukaisesti kolmelle työteh-
tävien arvotasolle:

•	perustehtäviin, joilla tarkoitetaan organisaation palveluiden ja toiminnan tuotta-
misen organisoinnin ja tulostentoteutumisen varmistavia tehtäviä määritellyssä 
työyksikössä

•	 ratkaisutehtäviin, joilla tarkoitetaan työntekijän ratkaistavaksi organisaatiossa oh-
jautuvia asiakkaisiin, tilaajiin tai toimintaprosessien sujuvuuteen ja laatuun sekä ta-
louteen liittyviä erityiskysymyksiä

•	yhteistyötehtäviin, joissa työntekijä käyttää erityisosaamistaan organisaation sisäl-
lä tai ympäristössä organisaatiolle tai sidosryhmille arvoa tuottaen.

Työntekijöiden työtehtävien jakaminen kolmelle eri arvotasolle integroi työn organisaa-
tion strategioihin, selkiyttää vastuiden määrittelyä, auttaa työntekijää sitoutumaan, terä-
vöittää hänen työsuorituksia, helpottaa työssä onnistumisen arviointia ja parantaa työn 
kehittämiskohteiden määrittelyä sekä mahdollistaa työntekijän ammatillista kehittymis-
tä tehtävää vaihtamatta. 

Työkartta

Työkartta on lähestymistapa, jossa työntekijäryhmän, työntekijän tai organisaatiolle re-
sursseja antavan sidosryhmän jäsenen työ, palvelutehtävä tai prosessi kuvataan kolmita-
soisena karttana. Työkartan tasot ovat toimintarooli,.tekorooli.ja.operaatiorooli. Työn-
tekijälle laaditaan työkartta erikseen jokaisesta tehtäväalueesta organisaation eri toimin-
noista, palvelualueista ja prosesseista, joihin hän osallistuu ja tekee työtä. Organisaation 
osaamiskartta määrittelee työntekijän kaiken tekemisen organisaatiossa.

�rolematrix liiketoimintaprosessien kehittämisessä

3rolematrix -kehittämistyön menetelmää voidaan hyödyntää sekä uusien palvelukon-
septien kehittämisessä että työn uudelleen organisoinnissa. 
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Kokoamalla palvelua tuottavan organisaation työntekijäryhmien ja eri työntekijöiden 
työkartat yhteen mahdollistuu:

•	henkilöiden toiminta- ja työroolien vertaistaminen ja kehittäminen toisilta oppi-
malla

•	 toiminta- ja työroolien parantaminen ja tehostaminen
•	 valittujen toiminta- ja tekoroolien siirto uuden asiakastarpeen, palvelun tai asiak-

kuuden toteutuskonseptiksi
•	 työn tuottavuuden parantaminen vaihtamalla tavoitteellisesti toiminta- ja työroole-

ja työntekijöiden välillä huomioimalla kunkin työntekijän yksilöllinen työtyyli ja 
toimintatavat sekä persoonallisuus

•	organisaation hiljaisen tiedon dokumentointi.
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SANASTOA 

•	 Ansaintalogiikka
o	 Organisaation valitsema arvontuotantoperiaate, joka mahdollistaa organisaation 

tarvitsemien resurssien ylläpidon ja kehittämisen. 
•	 Argumentointi

o	 Asiaa tarkastellaan ja perustellaan eri näkökulmista, jonka johtaa kannanottoon 
asiasta.

•	 Arvot
o	 Hitaasti muuttuvat tekijät, jotka ohjaavat yksilöiden, organisaation ja sidosryhmän 

toimintaa pitkällä aikavälillä.
•	 Asiakkuus

o	 Asiakkuus tarkoittaa tietyn tarpeiltaan ja odotuksiltaan yhtenäisen asiakassidos-
ryhmän ja tälle ryhmälle tavoitteellisesti tuotettujen palveluiden ja/tai tuotteiden 
sekä näihin liittyvien prosessien muodostama kokonaisuus tai yksittäisen asiak-
kaan ja hänelle tuotettujen palveluiden ja/tai tuotteiden sekä näihin liittyvien pro-
sessien kokonaisuus. Asiakkuuden tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaalle ja ar-
voa omalle organisaatiolle. Asiakkuuksien johtaminen on yksi liiketoiminnan tär-
keimpiä osa-alueita.

•	 Asiakkuuspääoma
o	 Asiakkuuspääoma on asiakkuuden kokonaisarvo organisaatiolle. Asiakkuuspää-

oma on verrattavissa esimerkiksi kiinteistöomaisuuteen, jonka hyvä ylläpitäminen 
edellyttää mm. kuntoarviointeja, huoltotöitä ja korjaustoimenpiteitä sekä osallis-
tumista yhtiökokouksiin ja investointeihin.  

•	 Avoin systeemi
o	 Systeemi, joka vaihtaa energiaa ympäristönsä kanssa.

•	 BSC
o	 Tasapainotettu tuloskortti, Balanced.Scorecard.

•	 Dynaamisuus
o	 Organisaation kyky ja ominaisuus, jolla vastataan aktiivisesti ympäristön muutok-

siin ja haasteisiin samalla ympäristöön vaikuttaen.
•	 Efqm

o	 Vuonna 1988 perustetun The.European.Foundation.for.Quality.Managemen-
tin.omistama ja ylläpitämä laajasti tunnettu laatumalli.

•	 Energia
o	 Energia merkitsee kykyä tehdä työtä. Organisaatio tarvitsee toimiakseen energiaa, 

jota se saa sidosryhmien antamista panoksista.
•	 Entropia

o	 Systeemin ja sen ympäristön välisen energiatasapainon mittari.
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•	 Heikot signaalit
o	 Tarkoitetaan ilmiöitä, jotka ovat ”oraalla” ja joilla ei yleensä ole historiaa, trendiä 

tai muuta selvästi tunnistettavaa menneisyyttä.
o	 Ne voivat tulevaisuudessa muodostua keskeisiksi ilmiöiksi tai vaikuttajiksi.

•	 Hiljainen tieto
o	 Työntekijän käytössä oleva henkilökohtainen tieto, jota hän käyttää ja hyödyntää 

työssään. Hiljaista tietoa ei ole dokumentoitu, määritelty tai julkaistu organisaa-
tion toiminnassaan käyttämissä asiakirjoissa ja toimintatapakuvauksissa. Hiljainen 
tieto ei ole yleisessä käytössä. 

•	 Identiteetti
o	 Organisaation ja sen toiminnan sekä palvelut ympäristöstä erottavien näkyvien 

tai ei-näkyvien tekijöiden muodostama kokonaisuus.  
•	 IIP

o	 Efqm-laatumallin kaltainen Englannissa 1990-luvun alussa kehitetty laatumalli, 
joka korostaa henkilöstön sitoutumista organisaation strategiaan. 

•	 Integraattori
o	 Integraation osapuolten toisiinsa yhdistävä tekijä.

•	 Integrointi
o	 Prosessi, jonka avulla liitetään tavoitteellisesti eri arvon tuotanto tekijöitä toisiin-

sa.
•	 Intensiteetti

o	 Voima, voimakkuus tai tehokkuus tietyn toiminnan toteutuksessa.
•	 Järjestö

o	 Yhdistys- tai säätiömuotoinen organisaatio.
•	 Kannattavuusmarginaali

o	 Asiakkuuden kokonaistulojen ja -kustannuksien erotus.
•	 Kehityskeskustelu

o	 Työntekijän ja esimiehen välinen säännöllinen keskustelu, jossa arvioidaan työn-
tekijän suoriutumista työstään, työn tuloksia, tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä sekä 
sovitaan tulevista työntekijän työhön liittyvistä sisällöistä, tavoitteista ja niiden to-
teutumisen tarvitsemista edellytyksistä ja tuesta.

•	 Kokemukset
o	 Sidosryhmän kriteeriensä perusteella muodostama käsitys organisaatiolta saatu-

jen tuotosten ja organisaation prosessien tasosta.
•	 Kolmas sektori

o	 Kotitalouksien, yritystoiminnan ja julkisen sektorin ulkopuolelle jäävät yleis-
hyödylliset toimijat, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt. Julkisen rahoituksen tai 
avustusten resursseilla toimivat ei-kaupalliset palveluorganisaatiot. Aktiivisesti 
kaupallisten palveluiden tuottamiseen osallistuvat yhdistykset ja säätiöt.

•	 Konsepti
o	 Tarkkaan suunniteltu, asiakkaille ja sidosryhmille sekä organisaatiolle itselleen ar-

voa ja kilpailuetua tuottava vakioitunut toimintatapa. Konseptoitua toimintatapaa 
voidaan systemaattisesti arvioida kehittää ja siirtää toiseen organisaatioon.   
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•	 Konseptointi
o	 Tavoitteellinen työskentely organisaatiolle arvoa ja kilpailuetua tuottavan toimin-

tatavan konseptoimiseksi.
•	 Laatu

o	 Tulos sidosryhmän odotusten ja kokemusten vertailusta.
•	 Laadunhallintajärjestelmä

o	 Organisaation itselleen valitsema ja kehittämä lähestymistapa asiakkuuksien ja si-
dosryhmien, tuotteiden ja palveluiden sekä resurssien hallitsemiseksi ja kehittä-
miseksi sekä osaamisen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

•	 Laatukriteerit
o	 Sidosryhmän tarpeiden pohjalta syntyvät tekijät, joilla sidosryhmä ja organisaatio 

arvioivat organisaation tuottamia tuotoksia ja niiden aikaansaamiseen tarvittavia 
prosesseja.

•	 Negatiivinen entropia
o	 Tila, jossa systeemi saa ulkopuolelta enemmän energiaa kuin luovuttaa ulkopuo-

lelle.
•	 Odotukset

o	 Sidosryhmän ennakkokäsitykset yritykseltä saatavien tuotosten ja yrityksen pro-
sessien tasosta.

•	 Osaamisen arviointi
o	 Työntekijän työkykyä ja työssä kehittymiskykyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti 

suhteessa työntekijän nykyiseen tai hänelle suunniteltuun työhön.
•	 Panos

o	 Organisaatioon kohdistuva osa sidosryhmän resursseista.
•	 Prosessi

o	 Toimintoketju, jolla organisaatio muuttaa panokset tuotokseksi.
•	 Resurssiriippuvuus

o	 Sidosryhmälähestymistapa, jossa on keskeistä sidosryhmiltä saatavien resurssien 
turvaaminen ja yhteensopivuuden saavuttaminen organisaation ja sen ympäris-
tön kanssa.

•	 Rekrytointi
o	 Prosessi, jossa tavoitteena on löytää sopiva henkilö avoinna olevaan tehtävään 

sekä käynnistää työsuhde.
•	 Resurssit

o	 Sidosryhmän käytössä oleva energiavaranto.
•	 Riippuvuus 

o	 Organisaatio on riippuvainen sidosryhmistään. Riippuvuus määräytyy vaihdan-
nan intensiteetin ja korvattavuuden perusteella.

•	 Sidosryhmä
o	 Jokainen yksilö, ryhmä tai organisaatio, joka antaa organisaatiolle panoksia ja joi-

hin organisaation toiminnalla on vaikutuksia tai jotka vaikuttavat organisaation 
toimintaan.

•	 Sidosryhmäanalyysi
o	 Menetelmä, jonka avulla arvioidaan eri sidosryhmien sitoutumis- ja vaikuttamista-

soja.
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•	 Sidosryhmäjohtaminen
o	 Johtamistapa, joka lähestyy yhteensopivuuden ongelmaa sidosryhmäsuhteiden 

kautta.
•	 Sidosryhmäsalkku

o	 Organisaation määrittelemä sidosryhmäsuhteiden joukko.
•	 Sidosryhmätyytyväisyys

o	 Tulos vertailusta, jossa sidosryhmä arvioi resurssiensa kohdistamisen vaikutusta 
tarpeidensa tyydyttymiseen.

•	 Suunnitteluprosessi
o	 Toimintatapa, jolla organisaatio säännöllisesti arvioi tuloksiaan ja toimintatapo-

jaan, laatii parannuksia ja suunnitelmia tulevalle suunnittelukaudelle.
•	 Strategia

o	 Strategia koostuu keinoista ja/tai linjauksista, joiden tarkoituksena on taata orga-
nisaation tavoitteiden toteutuminen tulevaisuudessa.

•	 Strategiaprosessi
o	 Organisaation pidemmän aikavälin suunnitteluprosessi.

•	 Sumea systeemi
o	 Systeemi esim. organisaatio, jonka raja ympäristöön nähden muuttuu jatkuvasti.

•	 Systeemi
o	 Kokonaisuus, joka muodostuu eri osista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.

•	 Tarpeet
o	 Sidosryhmillä olevat vaatimukset, joiden tyydyttämiseen sidosryhmän toiminta 

tähtää. Tarpeet ohjaavat sekä kriteerien että odotusten muodostumista.
•	 Thomasin järjestelmä

o	 William M. Marstonin käyttäytymisteoriaan (1928) perustuva menetelmä, jonka 
avulla voidaan arvioida ympäristön vaikutusta erityyppisten ihmisten käyttäyty-
miseen. Menetelmän pohjalta on kehitetty Thomasin järjestelmä, joka soveltuu yk-
silöiden ja ryhmien kehittämiseen työssä.  

•	 Tietopääoma
o	 Organisaation aineeton varallisuus, osaaminen ja uudistumiskyky, jota organisaa-

tio muuttaa arvoksi asiakkailleen, sidosryhmilleen ja itselleen.
•	 Toimintakäsikirja

o	 Käsikirja, johon on koottu organisaation toiminta-ajatus, liikeidea, arvot ja keskei-
set toimintaperiaatteet sekä strategiat. Käsikirja sisältää kuvaukset organisaation 
eri toiminta-alueilla ja toiminnoissa käyttämistä toimintatavoista ja prosesseista 
sekä niiden soveltamisesta eri tilanteissa. Käsikirja antaa työntekijälle selkeän ku-
van organisaation toiminnasta ja ohjeet keskeisten toimintatapojen soveltami-
seen työssä. Käsikirja sisältää kuvauksen organisaation laadunhallinnan periaat-
teista ja järjestelmästä. Käsikirjaa kutsutaan myös laatukirjaksi tai laatuasiakirjak-
si. 

•	 Toimintaympäristö
o	 Se osa organisaation ympäristöstä, jonka kanssa organisaatiolla on panosten ja 

tuotosten vaihdantaa, eli sidosryhmistä koostuva ympäristö.
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•	 Tulevaisuusmatriisi
o	 Tulevaisuusmatriisin tavoitteena on kuvata organisaation kannalta keskeiset 

muuttujat ja niiden mahdolliset toteutumavaihtoehdot tulevaisuudessa. 
•	 Tulevaisuusvaihtoehto

o	 Tulevaisuusvaihtoehto on tulevaisuusmatriisiin perustuva kuvaus, joka siirtää tu-
levaisuuden nykyhetkeen. Tulevaisuusvaihtoehto ei ole ennuste.

•	 Tuloskeskustelu
o	 Kehityskeskustelun muoto, jossa arvioidaan saavuttuja tuloksia ja asetetaan uusia 

tavoitteita.
•	 Tuotos

o	 Sidosryhmän organisaatiolta saama vastike panokselleen.
•	 Ulkoinen ympäristö

o	 Se osa organisaation ympäristöstä, jonka kanssa organisaatiolla ei ole panosten ja 
tuotosten vaihdantaa, eli joka ei kuulu toimintaympäristöön.

•	 Vaihdantasuhde
o	 Organisaation ja sidosryhmän välinen suhde, jossa sidosryhmä saa tuotoksia anta-

miaan panoksia vastaan.
•	 Vaikuttavuusanalyysi

o	 Vaikuttavuusanalyysi on tapa arvioida, miten erilaiset ilmiöt vaikuttavat organisaa-
tion tulevaisuuden muotoutumiseen. 

•	 Win-win -periaate
o	 Periaate, jonka mukaan yhteistyön tulokset ja tuotokset tai tappiot ja menetykset 

jaetaan toimintaan osallistuneiden kesken.
•	 Virtuaaliyritys

o	 Yritys, jonka raja ympäristöön nähden muuttuu jatkuvasti (sumea systeemi).
•	 360-asteen kyselymenetelmä

o	 Menetelmä, jossa organisaation tiettyyn työntekijäryhmään tai työntekijään liitty-
viä arviointeja kerätään työntekijältä itseltään, hänen kollegoiltaan, esimiehiltään 
ja mahdollisesti tietyiltä sidosryhmiltä.
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