Re-establishing Traditional Czech
Family Business. A Multiple Case
Study on the Present Challenges
tarkasteli sitä, voitaisiinko koulutuksella ja ohKTL Alena Hanzelkován taloustieteden väi-

jauksella helpottaa näiden haasteiden aiheutta-

töskirja ”Re-establishing Traditional Czech

mia ongelmia.

Family Business. A Multiple Case Study on

Hanzelkován tulokset osoittavat, että län-

the Present Challenges” (Perinteisten tsek-

simaisesta talousjärjestelmästä eroavassa tsek-

kiläisten perheyritysten uudelleenperusta-

kiläisessä järjestelmässä on ryhmä perheyrityk-

minen. Tapaustutkimus nykypäivän haas-

siä, joiden piirteet muistuttavat länsimaissa tut-

teista) tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa
12.11.2004. Vastaväittäjänä toimi Doc. Ing.
Oldrich Vykypel (West Bohemian Univer-

kittujen yritysten piirteitä. Hanzelková myös
havaitsi, että perhesuhteilla ja perheen sisäisillä arvoilla on vahva vaikutus yrityksen toimintaan. Vaikka oma yritys jouduttiin ostamaan ta-

sity, Pilsen, Tsekin tasavalta) ja kustoksena

kaisin, tärkeä motiivi ostoon oli palauttaa yh-

professori Matti Koiranen (Jyväskylän yli-

teinen vahva perinne ja kunnia takaisin suvul-

opisto).

le. Tsekkiläisissä yrityksissä perheen vahvuudet
kestivät jopa viidenkymmenen vuoden tauon
yrityksen hoitamisessa ja mahdollistivat toiminnan jatkumisen.

Yhteiset arvot auttavat
perheyrityksiä selviämään

Suuri määrä haasteita

Alena Hanzelkován väitöskirjatutkimus koostuu

Hanzelková huomasi, että perinteiset tsekkiläi-

kolmesta tapaustutkimuksesta, joissa tutkittiin

set perheyritykset kohtaavat hyvin monia sellai-

pitkät perinteet omaavia tsekkiläisiä perheyri-

sia haasteita, joihin muissa yrityksissä ei törmä-

tyksiä. Tutkitut yritykset ovat yli satavuotiaita,

tä. Nämä haasteet liittyvät selkeästi perheyritys-

mutta ne kansallistettiin vuonna 1948 ja palau-

ten erityisluonteeseen tai niiden menneisyyteen.

tettiin vastikkeellisesti omistajaperheilleen vas-

Ottaen huomioon perheyritysten merkityksen

ta lähes 50 vuoden kuluttua. Hanzelková kes-

kansalliselle talouselämälle, tutkimuksen tulok-

kittyi työssään niihin haasteisiin, joita kyseiset

set antavat syyn kiinnittää enemmän huomiota

perheyritykset nykyisin kohtaavat. Lisäksi hän

tämänkaltaisiin yrityksiin sekä hallituksen tasol-
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la, koulutuksessa että tutkimuksessa. Esimerkiksi

visuus sekä esimerkiksi perheen yhteinen työs-

koulutuksella voidaan auttaa yrityksiä selviä-

kentely yrityksen hyväksi. Perheyrityksen jä-

mään paremmin kohtaamistaan haasteista.

senet luottivat toisiinsa ja he olivat myös muun

Haasteiden lisäksi tutkimuksessa kuiten-

muassa valmiita ottamaan henkilökohtaisia ris-

kin havaittiin, että kahdella kolmesta tutkitusta

kejä. Näiden tekijöiden avulla yritykset voivat

yrityksestä oli myös tiettyjä perheeseen ja yrit-

parantaa kilpailukykyään ja helpottaa nykyisiä

täjyyteen liittyviä erityisominaisuuksia. Näitä

ongelmiaan. 䊏

olivat muun muassa tavoitesuuntautuneisuus,
aktiivisuus ja peräänantamattomuus, innovatii-
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Matrix Sustainability: Applying
Input-Output Analysis to
Environmental and Economic
Sustainability Indicators.
Case: Finnish Forest Sector
KTL Ari Paloviidan taloustieteiden väitöskirja ”Matrix Sustainability: Applying In-
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Makrotason näkökulma
kestävyyteen välttämätön myös
yritystoiminnassa

put-Output Analysis to Environmental and

Ari Paloviita tutki väitöskirjatyössään kansanta-

Economic Sustainability Indicators. Case:

louden panos-tuotosanalyysin soveltamista eko-

Finnish Forest Sector” (Panos-tuotosanalyy-

logisen ja taloudellisen kestävyyden indikaatto-

sin soveltaminen ekologisen ja taloudellisen

reihin toimialalla ja toimipaikalla. Tutkimukses-

kestävyyden indikaattoreihin) tarkastettiin

sa kehitettyjä kestävyyden indikaattoreita de-

Jyväskylän yliopistossa 30.10.2004. Vasta-

monstroitiin Suomen metsäsektoria ja sen toi-

väittäjinä toimivat dosentti, FT Ilmo Mäen-

mialoja kuvaavan kattavan aineiston ja kansal-

pää (Oulun yliopisto) ja Dr. Stefan Seuring

listen panos-tuotostaulujen avulla.

(Universität Oldenburg, Saksa) sekä kustok-

Paloviidan tutkimuksessa osoitettiin, että

sena professori Tapio Pento (Jyväskylän yli-

makrotason näkökulman liittäminen toimialan

opisto).

ja toimipaikan kestävyyden indikaattoreihin vaikuttaa oleellisesti mittaustuloksiin. Tutkimuksen

mukaan kestävän kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten ekotehokkuuden systeemira-

Merkittävimmät taloudelliset ja ympäristövaikutukset usein välillisinä tarjontaketjussa

jaus määritetään. Taloudellinen toimija, jonka

Panos-tuotosanalyysin käyttökelpoisuutta

välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset,

kestävyyden indikaattorien suunnittelussa osoi-

voi osoittaa erinomaista ekotehokkuutta, mutta

tettiin laskemalla toimialan koko tarjontaketju-

kun systeemi laajennetaan kattamaan koko tar-

systeemin välittömiä ja välillisiä vaikutuksia

jontaketjusysteemi, ekotehokkuus saattaa heike-

kansantaloudessa. Myös tuontipanoksiin sisäl-

tä huomattavasti suhteessa muihin toimialoihin.

tyvät taloudelliset ja ympäristövaikutukset ar-

– On tärkeää mitata koko systeemin tai

vioitiin. Laskelmat osoittivat, että merkittävim-

tarjontaketjuverkoston ekotehokkuutta itsenäi-

mät taloudelliset ja ympäristövaikutukset esiin-

sen yksikön ekotehokkuuden ohella. Panos-tuo-

tyivät usein välillisinä muualla tarjontaketjusys-

tosanalyysillä ekotehokkuuteen saadaan luon-

teemissä kuin välittömästi toimialalla.

tevasti mukaan makrotason elinkaarinäkökulma, Paloviita sanoo.
Poliittisessa päätöksenteossa nyt kehitet-

Toimialakohtaiset erot välittömien ja välillisten vaikutusten suhteellisen osuuden osalta olivat suuria.

tyjä ekotehokkuusindikaattoreita voidaan käyt-

– Toimialalla toimivan yrityksen on hyö-

tää esimerkiksi metsäsektorin rakenteen pitkän

dyllistä miettiä, kannattaako rajallisia resursse-

aikavälin strategisessa suunnittelussa.

ja käyttää oman välittömän ekotehokkuuden

Paloviita käsitteli väitöskirjassaan myös

parantamiseen vai onko järkevämpää panostaa

muita indikaattoreihin liittyviä metodologisia

yhteistyöhön muilla toimialoilla toimivien yri-

kysymyksiä. Koska kestävä kehitys on ensisijas-

tysten kanssa, Paloviita ehdottaa.

sa makrotason käsite, myös kestävyyden mittaa-

Panos-tuotosanalyysiä

voi

hyödyntää

minen makrotasolla on välttämätöntä. Yrityksen

myös elinkaarianalyysin suunnittelussa ympäris-

kannalta toimiala tarjoaa luontevimman läh-

tövaikutusten alustavana kartoituksena.

tökohdan kestävyyden mittaamiseen makrotasolla.

Tutkimuksessa tehdyt laskelmat perustuvat panos-tuotostauluihin sekä niistä johdettui-

Hybridimenetelmän avulla voidaan toi-

hin kerroinmatriiseihin ja käänteismatriiseihin.

mipaikkakohtaista tietoa liittää panos-tuotos-

Kerroinmatriisit kuvaavat kunkin toimialan pa-

analyysiin. Hybridimenetelmässä yksityiskohtai-

noskerroinrakenteen ja käänteismatriisit puoles-

nen toimipaikkatason aineisto yhdistetään kes-

taan toimialan tuottaman tuotosyksikön vaati-

kimääräiseen toimialatason aineistoon. Panos-

mat välilliset panokset kansantaloudessa. Tar-

tuotosmenetelmään perustuvat kestävyyden in-

kasteltavia kestävyyden näkökohtia tutkimuk-

dikaattorit ovat ennen kaikkea strategisia työka-

sessa olivat arvonlisä, toimintaylijäämä, ilmas-

luja, joiden avulla taloudellisen yksikön vaiku-

tonlämpenemispotentiaali, happamoitumispo-

tusta kestävään kehitykseen lähdetään tarkaste-

tentiaali, työllisten lukumäärä sekä tehdyt työ-

lemaan makrotason näkökulmasta ja tarkenne-

tunnit. 䊏

taan analyysiä asteittain yksityiskohtaisemmalle tasolle.

Lisätietoja: atpalovi@econ.jyu.fi
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Measurement of Intangible
Success Factors: Case Studies
on the Design, Implementation
and Use of Measures
DI Antti Lönnqvistin väitöskirja “Measure-

pejä pidetään aineettoman pääoman johtamisen kannalta tärkeinä. Yrityksissä aineettomien

ment of Intangible Success Factors: Case

menestystekijöiden mittaaminen koetaan tär-

Studies on the Design, Implementation and

keäksi, mutta käytännössä mittauksen toteutta-

Use of Measures” (Aineettomien menestys-

misessa on koettu ongelmia.

tekijöiden mittaaminen) tarkastettiin Tam-

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mi-

pereen teknillisen yliopiston tuotantotalou-

ten aineettomia menestystekijöitä voidaan mi-

den osastolla 21.6.2004. Vastaväittäjänä

tata ja millaisia haasteita niiden mittaamiseen

toimi professori Pirjo Ståhle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena
professori Erkki Uusi-Rauva Tampereen tek-

liittyy. Näitä kysymyksiä tarkastellaan suhteessa mittaamiseen kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena on suunnittelu, jossa valitaan
mitattavat asiat ja määritellään mittarit. Kun

nillisen yliopiston teollisuustalouden laitok-

mittarit on suunniteltu, ne voidaan ottaa käyt-

selta.

töön eli implementoida. Implementointivaiheeseen liittyy muun muassa tarvittavien tietojärjestelmien kehittäminen. Kolmantena vaiheena
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Organisaation aineeton pääoma koostuu ei-fyy-

on mittareiden käyttö, johon kuuluvat mittaus-

sisistä arvonlähteistä, jotka liittyvät työntekijöi-

tulosten seuranta ja toimenpiteiden tekeminen

den kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja

tulosten perusteella.

toimintatapaan sekä sidosryhmäsuhteisiin. Täs-

Tutkimus toteutettiin laadullisena case-

sä tutkimuksessa tarkastellaan suorituskyvyn

tutkimuksena. Aineettomien menestystekijöiden

mittaamista aineettoman pääoman johtamisen

mittaamista tarkasteltiin kolmessa organisaatios-

välineenä. Käsitteellä aineettomat menestyste-

sa, joissa mittareita ensin suunniteltiin, sitten

kijät viitataan sekä johtamisen kannalta rele-

implementoitiin ja lopuksi käytettiin. Jotta edel-

vantteihin aineettoman pääoman tekijöihin että

lä kuvattuja vaiheita voitiin tutkia, niiden tar-

toimintaan, joka liittyy aineettoman pääoman

kastelussa hyödynnettiin kolmea tutkimusmene-

kehittämiseen tai hyödyntämiseen. Näitä mo-

telmää. Suunnitteluvaiheessa käytettiin toimin-

lempia aineettomien menestystekijöiden tyyp-

tatutkimusta, implementointivaiheessa haastat-

teluja sekä käyttövaiheessa haastatteluja ja tee-

mittarit perustuvat usein uudehkoille johtami-

mahaastattelua. Tutkimuksen teoreettinen viite-

sen apuvälineille, kuten osaamismatriisille, jot-

kehys perustuu perinteiseen suorituskyvyn mit-

ka tuottavat mittareiden tarvitseman informaa-

taus -kirjallisuuteen ja uudempaan aineetonta

tion. Aineettomien menestystekijöiden mittaa-

pääomaa käsittelevään kirjallisuuteen. Molem-

misen haasteet liittyvät edellä kuvattuihin eri-

missa tutkimuskentissä on kehitetty useita vii-

tyispiirteisiin. Haasteita ovat muun muassa tar-

tekehyksiä, joiden avulla aineettomien menes-

vittavan ajan ja osaamisen löytäminen subjek-

tystekijöiden mittaaminen voidaan toteuttaa.

tiivisten mittareiden suunnitteluun, tietolähtei-

Tämän tutkimuksen näkökulmana on prosessi,

den kehittämiseen kuluvat resurssit sekä puut-

jolla aineettomien menestystekijöiden mittaami-

teet subjektiivisten mittareiden ominaisuuksis-

nen toteutetaan; tarkastelun kohteena ovat siis

sa, mitkä voivat vaikeuttaa niiden hyödyntämis-

edellä kuvatut mittaamisen eri vaiheet.

tä toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen kes-

Tulosten mukaan aineettomien menestys-

keisenä kontribuutiona on aineettomien menes-

tekijöiden mittaaminen on monin tavoin saman-

tystekijöiden mittaamisen yksityiskohtainen ku-

laista kuin muidenkin menestystekijöiden mit-

vaus ja niiden mittaamiseen liittyvien haastei-

taaminen. Siihen liittyy kuitenkin myös joitakin

den tunnistaminen. 䊏

erityispiirteitä. Monet aineettomien menestyste-

Lisätietoja: antti.lonnqvist@tut.fi

kijöiden mittareista ovat subjektiivisia, mutta

Kirja on saatavissa pdf-dokumenttina

myös objektiivisia mittareita käytetään. Lisäksi

osoitteesta www.tut.fi/pmteam.
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