VAATIVA TILANNE HALTUUN LYHYILLÄ JA PITKILLÄ
VALOILLA

KUN NOPEASTA TULI NOPEAMPI – KESTÄVÄ TULEVAISUUDEN
RAKENTAMINEN JA JOHTAMINEN MUUTOKSEN KESKELLÄ

MUUTOS TAPAHTUU JUURI NYT
KYSYMYKSIÄ JOISSA TALENT VECTIA
VOI AUTTAA

TILANNEKUVA
Poikkeustila luo merkittäviä liiketoiminnallisia epävarmuuksia ja
mahdollisuuksia. Samaan aikaan kun joidenkin tuotteiden ja
palveluiden kysyntä romahtaa, uuden kysynnän ympärille
muodostuu uusia markkinasegmenttejä.

• Miten luodaan yhtenäinen kokonaisuus tilanteen haltuunotosta,
lyhyen ja pitkän aikavälin toiminnasta sekä kokonaisuuden
johtamisesta?

Ihmiset organisaatioissa tarvitsevat suuntaa näyttävää johtajuutta
ja uskoa tulevaan.

• Miten varmistetaan, että asiakkaat ja työntekijät ovat turvassa,
toimintakykyisiä ja sitoutuneita?

Poikkeustila pakottaa ihmiset ja yritykset muuttamaan
toimintaansa ja etsimään uusia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita.

• Miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu: mikä katoaa ja mitä
korvaavia tai uusia palveluita / tuotteita asiakkaat tarvitsevat

Kaikki asiakkaat eivät palaa vanhaan kun tilanne normalisoituu.
Esitettyjen arvioiden 2/3 palvelunsa kriisin aikana muualta
hankkineista asiakkaista ei enää palaa takaisin.

• Mitä uusia asiakasryhmiä uusilla palveluilla /tuotteilla tavoitellaan?
• Mitä kyvykkyyksiä ja osaamista erityisesti tarvitaan? Miten muutos
viedään läpi nopeasti ja ketterästi?

Uusien palveluiden käyttöönotto on usein enemmän kiinni
käyttäytymisen muutoksesta kuin esimerkiksi digitaalisista
ratkaisuista. Normaalioloissa ihmiset muuttavat omia
toimintatapojaan hitaasti. Nyt tuo muutos tapahtuu vauhdilla.

• Miten yhdistetään lyhyen aikavälin sopeuttamisen tavoitteet ja
pidemmän aikavälin uudistumisen tavoitteet?
• Voiko globaali kriisi olla mahdollisuus radikaaliin uudistumiseen?
Miten radikaali uudistuminen toteutetaan käytännössä?

Keskeistä on tunnistaa nämä muutokset mahdollisimman pian ja
alkaa yhdessä rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa niiden varaan.
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LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN JA TULEVAISUUDEN
RAKENTAMINEN MUUTOKSEN KESKELLÄ
TILANTEEN
HALTUUNOTTO
Tunnista ja käynnistä
LYHYET VALOT
Turvaa ja sopeuta
PITKÄT VALOT
Rakenna ja nopeuta
JOHTAMINEN
Luo suunta, uudistu ja luota

Lähestymistapamme perustuu useiden kymmenien vuosien asiantuntijakokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin mm. edellisistä poikkeustilanteista. Mallin pohjana on
käytetty Rhodesin, Stelterin ja Seizen Harvard Business Review:ssä vuonna 2009 julkaisemaa artikkelia ”Advantage in a Downturn”. Artikkelissa esitettyä mallia
on täydennetty ja muokattu vuonna 2009 Teknologiateollisuudelle toteutetun skenaarioprojektiin pohjalta, johon osallistui joukko Suomen johtavia teollisuusyrityksiä ml.
ABB, Metso, Wärtsilä ja Kone. Mallia on lisäksi päivitetty soveltuvaksi juuri Covid-19 pandemian aiheuttamaan poikkeustilaan.
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LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN JA TULEVAISUUDEN
RAKENTAMINEN MUUTOKSEN KESKELLÄ
MODULI 1: Tilanteen haltuunotto – Tunnista ja käynnistä
Arvioi toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset liiketoimintaasi analysoimalla skenaarioita kriisin
keston ja vaikutusten syvyyden suhteen
Määritä toimintasuunnitelma ja vastuut
Kirkasta avainviestit ja panosta avoimeen viestintään
MODULI 2: Lyhyet valot – Turvaa ja sopeuta
Varmista toiminnan taloudellinen perusta – kassavirta, käyttöpääoma ja rahoitusrakenne
Sopeuta toimintakustannukset vastaamaan uutta tilannetta
Suuntaa myyntivoima ja panosta siihen
Varmista toimituskyky
Uudelleen määritä tuotesalkku ja hinnoittelustrategiat
Priorisoi investoinnit sekä kehityshankkeet
MODULI 3: Pitkät valot – Rakenne ja nopeuta
Validoi ja tarvittaessa uudelleensuuntaa strategia
Hyödynnä uudet liiketoimintamahdollisuudet, tunnista ja toteuta uudet liiketoimintamalit
Määritä huolella pidemmän tähtäimen investoinnit tuotekehitykseen, teknologiaan sekä
digitalisaation hyödyntämiseen
Panosta toimintamallien ja digitaalisten alustojen kehittämiseen
Määritä ja rakenna tarvittavat uudet kyvykkyydet ja osaamiset, investoi ihmisiin
MODULI 4: Johtaminen – Luo suunta, uudistu ja luota
Osoita suunta ja valtaista ihmiset nopeaan ja ketterään uudistumiseen
Luo jatkuvasti uudistuva toimintamalli ja sitä tukevat työkalut etätyöskentelyyn
Toteuta tehokas johtamismalli
Tue esimiehiä ja henkilöstöä muutoksen toteuttamissa
Viesti ja johda muutosta tehokkaasti poikkeustilan aikana ja sen jälkeen
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TILANTEEN
HALTUUNOTTO
Tunnista ja käynnistä

LYHYET VALOT
Turvaa ja sopeuta

PITKÄT VALOT
Rakenna ja nopeuta
JOHTAMINEN
Luo suunta, uudistu ja luota

MODULI 1: TILANTEEN HALTUUNOTTO – TUNNISTA JA
KÄYNNISTÄ
Määritä, täsmennä ja toteuta tilanteen haltuunottoon liittyvät toimenpiteet hyödyntäen seuraavaa
”pitkää listaa” valitsemalla ja räätälöimällä itselle istuvat toimenpiteet
• Arvioi toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset liiketoimintaasi analysoimalla skenaarioita kriisin
keston ja vaikutusten syvyyden suhteen
• Hyödynnä viimeisimmät julkisesti saatavissa olevat ennusteet ja skenaariot viruksen
leviämisestä ja sen kansantaloudellisista vaikutuksista (esim. ns. V-, U- ja L-skenaariot)
• Arvioi skenaarioiden vaikutus toimialasi, asiakkaittesi sekä oman liiketoimintasi kannalta
(kysyntä, resurssit, tarjonta)
• Kvantifioi skenaarioiden taloudelliset vaikutukset liiketoimintaasi
• Valitse ensisijainen skenaario ja määritä mittarit, joilla seuraat skenaarion toteutumista
(päivitä näkemystä jatkuvasti ja tarvittaessa siirry toiseen skenaarioon)
• Tunnista ja arvioi strategiset toimintavaihtoehdot, esimerkiksi:
1. Sopeuttaminen: Lähes kaikki huomio sopeuttamiseen
2. Tasapanoinen uudistuminen: Samanaikainen sopeuttaminen ja uusi kasvu
3. Rohkea uudistuminen: Pakollinen sopeuttaminen ja vahva panos uuteen kasvuun
• Luo yhteinen näkemys valittavasta vaihtoehdosta
• Määritä toimintasuunnitelma ja vastuut valitun vaihtoehdon pohjalta lyhyiden ja pitkien valojen
toimenpiteille sekä johtamiselle

• Käynnistä tarvittavat välittömät toimenpiteet
• Lyhyiden valojen sopeuttaminen ja kassanhallinta
• Asiakkaiden ja henkilökunnan suojaamisen toimenpiteet
• Kirkasta avainviestit ja panosta avoimeen viestintään
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Skenaariotarkastelussamme hyödynnämme kansainvälisiä (mm. IMF, McKinsey & Company, OECD, International Institute for Applied System Analysis) ja
5
kansallisia (mm. Etla, THL, PTT, VM) ennusteita ja skenaarioita Covid-19 pandemian vaikutuksista.

MODULI 2: LYHYET VALOT – TURVAA JA SOPEUTA
OLEMASSA OLEVA LIIKETOIMINTA
Määritä, täsmennä ja toteuta lyhyiden valojen toimenpiteet hyödyntäen seuraavaa ”pitkää listaa”
valitsemalla ja räätälöimällä itselle istuvat toimenpiteet
1. Varmista toiminnan taloudellinen perusta – kassavirta, käyttöpääoma ja rahoitusrakenne
• Seuraa ja maksimoi kassatilanne
• Hallitse käyttöpääomaa: Vähennä varastoja, ohjaa tuotantoa/hankintoja ja nopeuta
saatavia
• Optimoi rahoitusrakenne
• Kiinnitä erityistä huomiota riskien hallintaan
2. Sopeuta toimintakustannukset vastaamaan uutta tilannetta
• Suunnittele ja toteuta ennakoivasti tarpeelliset kustannusvähennystoimenpiteet ja
rakenteelliset muutokset
• Harkitse henkilöstökustannusten sopeuttamisessa huolella eri vaihtoehtoja oman
henkilökunnan osalta, sopeuta vuokratyövoima
• Konsolidoi/keskitä tukitoiminnot, harkitse palvelujen ulkoistamismahdollisuudet
• Hyödynnä tehostamismahdollisuudet sekä tuotannollisissa että ei-tuotannollisissa
hankinnoissa
• Keskity ydintoimintaan: lopeta/alasaja tehottomat toiminnot, divestoi eiydinliiketoiminnassa, luovu huonosti tuottavista asseteista
• Rakenna uudenlaisia digitaalisia lähestymistapoja kustannusinnovaatioihin
3. Suuntaa myyntivoima ja panosta siihen
• Varmista nykyiset asiakassuhteet, harkitse erityiskannusteita avainasiakkaille
• Rakenna ymmärrystä poikkeustilan vaikutuksista asiakkaidesi toimintaan ja sitä
kautta kysyntään
• Panosta myyntivoimaan ja nopeisiin toimenpiteisiin aseman vahvistamiseksi tärkeillä
markkinoilla, tunnista markkinan kasvutaskut ja keskity niihin
• Hyödynnä aggressiivisesti kilpailijoiden vaikeudet ja ota haltuun heidän asiakkaansa
• Säädä myyntihenkilöstön/verkoston allokointia ja kannusteita lyhyen tähtäimen
lisämyynnin aikaansaamiseksi
• Uudelleensuuntaa markkinointipanostukset lyhyen tähtäimen lisämyynnin
aikaansaamiseksi
© Talent Vectia
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4. Varmista toimituskyky
• Tee tarvittavat muutokset toimitusketjuun varmistaaksesi toimituskyvyn
• Hyödynnä digitaalisuuden ja verkkokaupan mahdollisuudet jakelussa

5. Uudelleen määritä tuotesalkku ja hinnoittelustrategiat
• Tarjoa asiakkaille ratkaisuja, jotka tuottavat konkreettisia ja nopeita
liiketoimintahyötyjä. Luo työkalut, joilla konkretisoit asiakkaiden hyödyt.
• Tunnista mitä poikkeustilaan istuvia tuotteita voit nopeasti tuottaa
hyödyntämällä olemassa olevia resursseja
• Tarjoa nykytuotteista muuttuneisiin tarpeisiin istuvia halvempia riisuttuja
versioita
• Tunnista tuotteet ja ratkaisut, joista asiakkaat edelleen ovat valmiita
maksamaan täyden hinnan
• Harkitse uudenlaisia innovatiivisia hinnoittelu- ja ansaintamalleja,
esimerkiksi asiakkaan investoinnin rahoitus
• Irrota palvelut tuotteista ja ota käyttöön modulaarinen hinnoittelu, sovella
massaräätälöintiä
6. Priorisoi investoinnit ja kehityshankkeet
• Päivitä ja priorisoi T&K strategia huolella. Lyhyellä tähtäimellä korosta
nopeaa kassavirtaa: kustannussäästöä/lisätuottoa
• Priorisoi investoinnit ja ohjaa kehittämissalkkua tehokkaasti
• Ota käyttöön tiukat periaatteet investointien ja kehittämishankkeiden
priorisoinnissa ja ohjauksessa, keskity nopeita säästöjä/lisätuottoja tuoviin
hankkeisiin

MODULI 3: PITKÄT VALOT – RAKENNA TULEVAISUUDEN
MENESTYS
Määritä, täsmennä ja toteuta pitkien valojen toimenpiteet hyödyntäen seuraavaa ”pitkää listaa”
valitsemalla ja räätälöimällä itselle istuvat toimenpiteet
• Validoi ja tarvittaessa uudelleensuuntaa strategia
• Hyödynnä uudet liiketoimintamahdollisuudet, tunnista ja toteuta uudet liiketoimintamallit
• Ymmärrä pidemmän tähtäimen vaikutukset asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja
liiketoimintamalleihin ja tästä syntyvät uudet arvonluonnin mahdollisuudet
• Hyödynnä murroksen luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet muuttuneisiin asiakastarpeisiin
istuvilla uusilla tuotteilla ja palveluilla
• Mieti miten voisit näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdä todellisen irtioton, kääntää pelin ja
muuttaa toimialan pelisäännöt uudella innovatiivisella liiketoimintamallilla - pilotoi uusia
liiketoimintamalleja, opi kokemuksista ja toteuta tehokkaasti
• Hyödynnä uudet mahdollisuudet yritysjärjestelyihin sekä verkostojen rakentamiseen

• Määritä huolella pidemmän tähtäimen investoinnit tuotekehitykseen, teknologiaan ja digitalisaation
hyödyntämiseen
• Mieti huolella tulevaisuuden investointien kohdennus, määritä tärkeät kohteet joista ei tule tinkiä
• Harkitse yhteistyö- ja kumppanuusratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet kehitysinvestoinneissa
• Kiinnitä investointipäätöksissä erityinen huomio ”uudelleenkäytettävyyteen” ja strategiseen
joustavuuteen tilanteiden muuttuessa
• Panosta toimintamallien ja operatiivisen tehokkuuden kehittämiseen
• Hyödynnä ”rauhallisempi jakso asiakasrintamalla” ja avainhenkilöiden parempi saatavuus –
panosta toimintamallien yhtenäistämiseen sekä prosessien ja toiminnanohjausjärjestelmien
kehittämiseen
• Keskity suorituskyvyn kannalta tärkeimpiin prosesseihin
• Kyseenalaista nykyiset tavat toimia ja hae aitoja prosessi-innovaatioita tavoitteena merkittävät
parannukset tuottavuudessa, hyödynnä prosessien automatisoinnin mahdollisuudet
• Määritä ja rakenna tarvittavat uudet kyvykkyydet ja osaamiset, investoi ihmisiin
• Hyödynnä mahdollisuudet pätevien henkilöiden rekrytointiin
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MODULI 4: JOHTAMINEN – LUO SUUNTA, UUDISTU JA
LUOTA
Määritä, täsmennä ja toteuta johtamiseen liittyvät toimenpiteet hyödyntäen seuraavaa ”pitkää listaa”
valitsemalla ja räätälöimällä itselle istuvat toimenpiteet
• Osoita suunta ja valtaista ihmiset nopeaan ja ketterään uudistumiseen
• Luo jatkuvasti uudistuva toimintamalli ja sitä tukevat työkalut etätyöskentelyyn
• Vahvista henkilöstön osaamista työkalujen käytössä
• Toteuta tehokas johtamismalli
• Täsmennä rakenne ja johtamisjärjestelmä; suunnittele ja toteuta tarvittaessa uuden
tilanteen edellyttämät muutokset
• Selkeytä roolit ja vastuut
• Kirkasta johtoryhmän tehtävä ja toimintatapa
• Tue esimiehiä ja henkilöstöä muutoksen toteuttamisessa
• Kehitä esimiesten valmiuksia innostaa ja tukea ihmisiä vaativassa muutoksessa
• Rakenna esimiehille valmiudet käsitellä vaativat tilanteet sekä tukea alaisiaan
• Panosta itsensä johtamisen valmiuksiin
• Viesti ja johda muutosta tehokkaasti poikkeustilan aikana ja sen jälkeen
• Määritä kattava viestintäsuunnitelma ja ylläpidä sitä
• Toteuta viestintä ja muutoksen hallinta ammattimaisesti
• Panosta yrityksellesi räätälöityyn ja tilanteeseen istuvaan muutoksen hallinnan
lähestymistapaan ja työkalupakkiin
• Toiminnallista muutokset rakenteissa, johtamisjärjestelmässä ja toimintamalleissa
tehokkaan valmennus- ja toimeenpano-ohjelman avulla
• Seuraa jatkuvasti viestinnän ja halutun muutoksen toteutumista ja käynnistä korjaavat
toimenpiteet heti
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