
CRAMO   
ESIMIESTYÖN ESIKUVA   

TOIMEKSIANTO 
JOHTAMISKULTTUURIN MUUTOS   

Cramon ylin johto halusi muuttaa konsernin johtamis-
kulttuuria parantaakseen tulevaisuuden liiketoiminta-
tuloksia. Cramo ja Trainers’ House aloittivat yhteistyön 
alkuvuodesta 2012 ja tavoitteiksi määriteltiin toimipistei-
den suorituskyvyn parantaminen ja johdon reaktionopeu-
den kasvattaminen vallitsevassa epävarmassa taloudelli-
sessa tilanteessa.

”Halusimme kääntää perinteisen johtamismallin toisin päin. 
Sen sijaan, että johto puuttuu yksittäisiin operatiivisiin 
toimenpiteisiin, halusimme antaa enemmän vastuuta kentällä 
toimiville työntekijöillemme ja heidän suorille esimiehilleen”, 
Cramo Eastern Europe:n toimitusjohtaja Tatu Hauhio 
kertoo. ”Samalla halusimme antaa työntekijöillemme myös 
enemmän valtaa ratkaista itsenäisesti vastaan tulevia 
ongelmia, mikä vaikuttaisi huomattavasti reaktionopeuteem-
me alalla.”

TAVOITEJOHTAMISEN JALKAUTTAMINEN 

Yhteistyö aloitettiin perusteellisella nykytilan analyysillä, 
jonka pohjalta laadittuun VAIKUTUSKARTTAan määriteltiin 
liiketoiminnan tulosten kannalta kriittisimmät johdettavat 
tekemiset ja niiden mittarit. ”Ratkaisevinta toteutuksessa 
oli se, että tästä muutoksesta tehtiin kunnon projekti, jolle 
varattiin realistinen määrä aikaa, oma ohjausryhmä ja selkeä 
mittaristo ja seuranta”, Hauhio kertoo. ”Osallistimme kaikki 
vuokraus- ja asennusorganisaatiomme avainhenkilöt uuden 
johtamismallin luomiseen. Trainers’ House valmensi esimie-
histämme sisäisiä valmentajia, jotka veivät sitten uutta ta-
voitejohtamisen mallia käytännön toimenpiteisiin.”

Myös raportointi ja tavoiteasetanta toteutettiin nyt 
alhaalta ylöspäin. ”Työntekijät ja heidän suorat esimiehensä 
raportoivat tekemisen, ajattelun ja tulosten kehittymisestä 
ylemmälle johdolle ja viestinnän suuntaa saatiin muutettua. 
Lisäksi tavoiteasetanta tuli työntekijöiltä itseltään, ja niiden 
saavuttamisesta raportoitiin esimiehen kautta johdolle”, 
Hauhio kertoo.

TULOKSET

Uuden johtamiskäytännön tulokset näkyivät nopeasti myös 
lukuina. ”Heti alkuun huomasimme, että tämän ansiosta 
pystymme pitämään kulupuolen hyvin kurissa. Yllättäviä 
kuluja ei enää synny vaan pystymme ennakoimaan kustannuk-
siamme paremmin. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta 
alueilla, jossa tavoitejohtaminen otettiin parhaiten 
käyttöön sekä liikevaihto että kannattavuutemme 
parani selvästi”, Hauhio kiittelee. ”Lisäksi työntekijät 
oppivat Cramon liiketoiminnan syy-seuraussuhteet, jonka kaut-
ta kiinnostus Cramon ja oman toimipisteen menestymi-
seen numerotasolla on lisääntynyt.”

Yhteisen johtamismallin myötä esimiesten kiireet ovat 
vähentyneet ja toimenkuva selkeytynyt. ”Kun vastuuta on 
jaettu, ehdimme tehdä entistä enemmän asiakaskäyn-
tejä. Ennen asiakaskäyntejä teki vain esimies, mutta nyt osa 
työntekijöistäkin”, Cramon vuokraamoesimies kertoo.

SUOMESTA MAAILMALLE

Syksyllä 2012 lähdimme Cramo Finlandin kanssa raken-
netun mallin pohjalta määrittelemään Cramo-konsernin  
yhteistä tavoitejohtamisen mallia (Performance Mana-
gement Model). ”Yhteistyö Trainers’ Housen kanssa sujui 
mainiosti. Erityisen tyytyväinen olen hands-on tekemiseen 
Trainers’ Housen puolelta, mutta myös aikataulutus, resur-
sointi ja tietysti lopputulos olivat todella positiivinen juttu”, 
Cramo-konsernin SVP, Group Business Control Aku 
Rumpunen kertoo. ”Vuoden 2013 aikana konsernin yhteis-
tä tavoitejohtamisen mallia on lähdetty implementoimaan 
jokaiseen Cramo-maahan.” 

Cramo Oyj on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten 
tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista. Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista 
Euroopassa. Cramon noin 2 500 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta lähes 400 toimipisteessä 
15 maassa. 

TRAINERS’ HOUSE  l  VUOSIKERTOMUS 2013Asiakkaamme

         ”LIIKEVAIHTO JA   
KANNATTAVUUS PARANI”
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