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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ajattelumallit 
korostuvat menestyksekkäässä ketjuliiketoimintajohtamisessa 
tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmien osalta. 
Tutkimuskohteena olivat kuusi päivittäistavarakaupan 
ketjuliiketoiminnan asiakasrajapinnassa työskentelevää 
Osuuskauppa Keskimaan S-marketpäällikköä. Ajattelua tutkittiin 
kognitiivisesta näkökulmasta.  
 
Tutkimus toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää, kognitiivista 
kartoitusta hyödyntäen. Karttojen rakentamiseen käytetty 
tutkimusaineisto hankittiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 
avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin mielen 
sisäisten skeemojen ja kognitiivisten karttojen kautta 
päätöksenteonteorioihin.  
 
Tutkimuksen tulosten perusteella asiakasnäkökulmassa 
menestyminen edellyttää liikeideaa kunnioittavaa ja konseptin 
tinkimättömään toteuttamiseen keskittyvää johtamisajattelua. 
Henkilöstönäkökulmassa menestyminen korostaa 
kokonaisvaltaisen esimiestyön ja moniulotteisten 
vuorovaikutussuhteiden merkitystä, joiden ilmeneminen on 
kognitiivisia rakenteita ja prosesseja monimuotoisempi 
kokonaisuus. Prosessinäkökulmassa menestyminen edellyttää 
selkeiden ohjeiden vaalimiseen ja niiden johtamiseen keskittyvää 
ajattelutapaa. Menestys talousnäkökulmassa kokoaa tuloskortin 
eri näkökulmat yhteen, korostaen kokonaisuuden hahmottamisen 
tärkeyttä sekä toimialan ja ketjuliiketoiminnan business-logiikan 
ymmärtämisen merkitystä osana operatiivista 
ketjuliiketoimintajohtamista. Lisäksi tutkimus vahvistaa aiempien 
tutkimustulosten mukaisesti, että kognitiivisen kartan rikkaudella, 



 

yhtenäisyydellä, johdonmukaisuudella, kartan sisältämien 
suorituskykymittareihin viittaavien mainintojen määrällä sekä 
esimiehen kokemalla vaikutusmahdollisuudella on yhteys 
liiketoimintamenestyksen kanssa.  
 
Kokonaisuutena päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan 
menestyksekkäässä johtamisessa näyttää korostuvan 
rationaalisuutta ja loogisuutta korostava ajattelutapa, joka tukeutuu 
vahvasti ketjuliiketoiminnan perusprosesseihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
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Title:  Cognitive maps on the background 
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The purpose of this study was to assess what kind of mindset 
models successful chain store management emphasises in regard 
to the different perspectives used in the balanced scorecard 
strategy. The study focused on six S-market managers of the 
consumer cooperative Osuuskauppa Keskimaa whose work 
pertains to the customer interface of chain store business in the 
grocery industry. This mindset was examined from a cognitive 
point of view. 
 
The study utilised the qualitative research method of cognitive 
mapping. Semi-structured thematic interviews that were conducted 
made up the research material used for creating cognitive maps. A 
theoretical framework was created in this study through internal 
mental schemata and cognitive maps for decision-making 
theories. 
 
In light of the research findings, success in the customer 
perspective requires a managerial mindset that respects a 
business concept and focuses on the uncompromising 
implementation of the concept. In the personnel perspective, 
success highlights the role of all-encompassing supervisory work 
and multi-dimensional, interactive relationships, the manifestation 
of which is a more diverse totality than cognitive structures and 
processes. In the process perspective, success requires a mindset 
focused on the fostering of clear guidelines and their 
management. Success in the financial perspective brings the 
different scorecard perspectives together, highlighting the 
importance of comprehending the overall picture and 



 

understanding the business logic of the industry as well as chain 
store operations as a part of operative chain store business 
management. Moreover, the study confirms, in accordance with 
previous findings, that the richness, coherence and consistency of 
the cognitive map, the number of entries in the map suggesting 
performance indicators as well as supervisorial influence all have 
a connection to business success. 
 
Overall, a mindset emphasising rationality and logic seems to be 
highlighted in the successful management of chain store business 
in the grocery industry. This mindset firmly leans on the basic 
processes of chain store business. 
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1. JOHDANTO  

 

Tämä Pro gradu –tutkielma on ollut tutkimusvaihetta pidempi prosessi, 

jonka kimmokkeena on toiminut yhtäältä opiskelijan ehtymätön 

mielenkiinto päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan johtamisen 

monimutkasiuuteen ja koko johtamiskäsitteen kompleksisuuteen ja 

toisaalta esimiesasemassa toimivien ihmisten ajattelun ja liiketoiminnan 

menestyksen väliseen yhteyteyden tutkimiseen.  

 

Kaupan alan osaamisvaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet 

kansainvälistymisen, taloudellisen sääntelyn purkautumisen, 

tietotekniikan nopean kehittymisen ja kuluttajien tarpeiden ja tyylien 

sirpaloitumisen myötä. Tämän vuoksi kaupan alan toimintaedellytysten 

turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää nykyään 

yrityksiltä entistä vahvempaa liiketoimintaosaamista. (Lindblom, 2009) 

 

Kaupan ketjuliiketoiminnan menestys kulminoituu ketjun kauppojen 

toiminnan johtamisen ympärille kaikilla tasoilla. Ylimmän johdon ja 

ketjun johdon tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia, että ketjukonsepti 

luo perustavanlaatuisen pohjan ketjun asiakastyytyväisyyden 

syntymiselle. Ylimmän johdon, ketjun johdon ja operatiivisista 

liiketoimintaprosesseista vastuussa olevien henkilöiden on 

johtamistehtävissään ja strategisissa päätöksissään huolehdittava, että 

koko ketjun sisäisen toiminnan kustannustehokkuus on kilpailijoita 

paremmalla tasolla. Vain kustannustehokkuuden johdosta yritys voi 

menestyä hintakilpailussa ja saavuttaa liiketaloudellista etua. (Kautto, 

Lindblom, 2005, 147-148) 

 

Operatiivisista liiketoimintaprosesseista vastaavien henkilöiden tulee 

olla perusteellisen selvillä oman vastuualueensa prosessien toiminnasta 

ja hallita niihin liittyvää tietoa. Henkilöiden tulee lisäksi ymmärtää myös 

omien prosessien ja tehtävien loogiset syy-seuraussuhteet muihin 

prosesseihin, sillä ketjutoiminnassa onnistuminen mitataan lopulta aina 
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ketjun kaupoissa - asiakkaan kohtaaminen on totuuden hetki. Kaupan 

hyvä kunto ja toiminnan korkea laatu ratkaisevat asiakastyytyväisyyden. 

Nämä eivät kuitenkaan synny kirjatuista toimintamalleista itsestään, 

vaan kyse on aina yrittäjän tai kaupan esimiehen johtamistaidoista. 

Näin ollen johtamistehtävän suurimmat haasteet kiteytyvät siihen, miten 

hyvin koko ketjun henkilöstö on saatu ymmärtämään, sisäistämään ja 

hyväksymään ketjuliiketoiminnan keskeiset tavoitteet, arvot ja 

toimintatavat.  Tällöin kyse on asenteiden kautta tapahtuvasta 

vaikuttamisesta ajatteluun ja toimintaan. (Kautto ja Lindblom, 2005, 

148-149) 

 

Kauton ja Lindblomin (2005, 149) mukaan asenteet voivat muuttua 

niihin liittyvien tekijöiden huolellisella läpikäynnillä ja perustelulla, joka 

vaikuttaa asoiden ymmärrykseen, hyväksymiseen ja sitoutumiseen. 

Tämä taas mahdollistaa motivaation ja työtyytyväisyyden kasvun, jonka 

kautta toimintaa voidaan muuttaa. Asenteiden muutos edellyttää 

tavoitteiden ja vastuiden antamista, niiden monitahoista mittaamista, 

seurantaa ja palautetta sekä osallistumisjärjestelmien hyödyntämistä, 

koulutuksia ja valmennuksia. (Kautto, Lindblom, 2005, 149) 

 

Jos asia on niin yksinkertainen kuten Kautto ja Lidblom (2005) toteavat, 

herää kysymys: miksi ketjuliiketoiminnan johtaminen on edelleen 

jatkuvan kehitystyön kohteena? Voidaanko sittenkään itsenäisten, 

aikuisten ihmisten asenteita, arvoja, motivaatioita, ajattelua ja sitä 

kautta toimintaa muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukaisesti muuttaa? 

Jos pidämme johtamistyötä tekeviä esimiehiä päätöksentekijöinä ja 

uskomme kognitiotieteitä, nousee toiminnan muutosta selittäviksi 

tekijöiksi päätöksentekijöiden havainnointi, informaation 

vastaanottaminen ja valikointi, valitun informaation tulkinta ja tehtyjen 

tulkintojen perusteella tapahtuva toiminta tai toimimatta jättäminen 

(Nokelainen, 2013). Tällöin ketjuliiketoiminnan johtamisessa 

näkökulmasta keskiöön nousee esimiesten päätöksenteon taustalla 

vaikuttavat havaintomallit ja ajattelun skeemat. 
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Vaikuttapa esimiehen ajattelun ja toiminnan muutokseen mikä hyvänsä, 

siirtyy mielenkiinto nopeasti siihen, miten esimiehen ajattelu ja toiminta 

näyttäytyvät menestyksekkäässä ketjuliiketoiminnassa. Onhan 

esimiehen rooli kontekstista riippumatta aina osa suurempaa 

kokonaisuutta, joka koostuu yhtäältä johtajan ja johdettavan välisistä 

ainutlaatuisista vuorovaikutussuhteista ja toisaalta niitä ympäröivästä 

muuntuvasta todellisuudesta (ks. Yukl, 2002). 

 

1.1 Tutkielman tausta 

 

Saariluoman (2003) lainausten mukaan johtaminen määritellään 

organisaatioteoriassa yleensä yksilön kyvyksi vaikuttaa organisaatiossa 

toimivan ihmisen toimintaan (Greenberg & Baron, 2000; Handy, 1999; 

Juuti, 1989; Robbins, 1998). Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa 

asioiden tuottamista toisen kanssa ja toisten avulla (Saariluoman 

tekstistä Barnard, 1968; Greenberg & Baron, 2000; Robbins, 1998). 

Kaiken kaikkiaan johtaminen moniulotteista toimintaa, joka on 

päämäräsuuntautunutta (Saariluoma 2003, 148-149). Koska johtaminen 

on moniulotteinen vaikuttamisprosessi, liittyy siihen paljon ajattelua 

vaativia elementtejä. Ajattelua on taas mieltämisprosessin kautta 

monimutkaisella tavalla yhteydessä toimintaan (Saariluoma, 1996). 

 

Nurmelan (2002) lainaaman Haaralan (1990, 16) mukaan ajatus viittaa 

ajattelutyön tuotteeseen ja verbiin ajatella, jolla tarkoitetaan käsitteiden 

ja mielteiden tietoista yhdistämistä esimerkiksi jonkin ongelman 

ratkaisemiseksi. Ajatella-verbin synonyyminä Haarala käyttää verbejä 

miettiä, harkita, pohtia, tuumia, järkeillä, päätellä, aprikoida ja punnita. 

(Nurmela, 2002) 

 

Stubbartin (1989) lainaamat Schendel ja Hofer (1979) ovat sijoittaneet 

yrittäjyyden käsitteen analyyttisen strategiaprosessin johtamisen 

keskiöön. He kirjoittavat, että jokainen menestyvä yritys saa alkunsa 

"keskeisestä ajatuksesta", joka on yrittäjän mielentuote. Näin ollen 
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mielessä kuljetettu kognitio eli johtoajatus on strategisen 

johtamisprosessin ydin (Stubbart, 1989). Toisin sanoen, kun ihmiset 

ovat luontaisesti ajattelevia ja johtajat ovat ihmisiä, ovat johtajat tällöin 

ollen myös ajattelevia. Siksi kognitiiviset prosessit ovat tärkeä osa 

johtamista ja ne ottaneet paikan johtamisen ja organisaatioiden 

tutkimisessa ja analysoinnissa (Nicolini, 1999). 

 

Budhwarin (1996) mukaan kognitiiviset ulottuvuudet ovat keskeisiä 

uskomuksia ja olettamuksia, joiden avulla ihminen yhdistää ajattelua, 

selittää tapahtumia tai toimia ja kuvaa yksilöiden ja organisaatioiden 

kannalta merkityksellisiä syy-seuraussuhteita. Budhwarin (1996) 

lainaamat tutkijat ovat kuvanneet kognitiivisia ulottuvuuksia erilaisin 

käsittein, kuten "hallitseva logiikka" (Prahalad ja Bettis, 1987), "myytit" 

(Hedberg ja Johnson, 1977) ja "paradigmat" (Johnson, 1987). Useita eri 

termejä on lainattu myös kognitiotieteen kirjallisuudesta kuvattaessa 

kognitiivisia ulottuvuuksia. Tällaisia ovat skeemat, skriptit (Gioia ja 

Poole, 1984), reseptit, tekoäly, kognitiiviset kartat, vaikuttavuuskaaviot 

(Diffenbach, 1982) ja ajattelutavat (Stubbart, 1989; Huff, 1990; Sparrow, 

1994; Calori ym., 1994; Swan, 1995). Kaikille termeille yhteistä on, että 

ne kaikki kuvaavat henkisiä edustuksia käsitteistä ja niiden keskinäisistä 

suhteista sekä mielekkyyttä, joka syntyy osana sosiaalisuutta, ja jolla on 

rakenne, mikä yksinkertaistaa ongelmia ja ohjaa toimintaa (Budhawarin 

tekstistä Weick, 1979; Swan, 1995). 

 

Uotilan (2015) lainausten mukaan kognitiivinen näkökulma 

organisaatioiden tutkimuksessa perustuu laajaan 

organisaatiokäyttäytymistutkimukseen sekä sosiaalipsykologian 

näkemykseen kognitiosta. Tutkimuksen juuret löytyvät etupäässä 

Marchin ja Simonin (1958) Cyertin ja Marchin (1963) rajoitetun 

rationaalisuuden tutkimuksista, jotka osoittavat, että johtajien tekemien 

päätösten takaa löytyy runsaasti olettamia tulevista tapahtumista, 

vaihtoehdoista ja seurauksista. Tutkimus johdon kognitioista osoittaa, 

että eri skeemoilla tai viitekehyksillä, joita johtajat omaavat, on 

vaikutusta tai suora yhteys tulkintoihin, joita johtajat tekevät. Johtajat 
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kohtaavat jatkuvasti monimutkaisia ongelmia, jotka edellyttävät 

kognitiivisia ponnisteluja. Jotta johtajat kykenevät selviytymään 

informaatio tulvan keskellä he muodostavat erilaisia 

uskomusrakenteista eli yksinkertaistettuja esityksiä maailmasta arjen 

päätöksenteon avuksi (Uotilan tekstistä Simon, 1945; March ja Simon 

1958). Nämä vakaumusrakenteet luodaan automaattisesti, koska 

johtajat tarvitsevat työkaluja kohdatessa monimutkaisuutta sekä 

ympäristön sisältämää tietoa (Uotilan tekstistä Daft ja Weick, 1984). 

Lisäksi Kähkönen, Karila ja Holmberg (2001, 13) muistuttavat, että 

kognitiivisilla tekijöillä on havaittu olevan yhteys käyttäytymiseen ja 

kokemiseen. 

 

Stubbart (1989) toteamuksen mukaan useat johdon päätöksentekoa 

käsittelevät tutkimukset keskittyvät tuottamaan normatiivisia malleja 

päätöksenteosta, vaikka päätökseen johtavan mallin kuvaaminen olisi 

tärkeämpää. Stubbartin (1989) mielestä on helpompi selittää, miten 

johto ja organisaatiot järkeilevät tilanteita ja tapahtumia kuin 

merkityksellisyyttä, jota on varsin haastavaa kuvata, sillä sen on 

seurausta oppimisprosessia ja vuorovaikutuksesta. Jotta yritysten 

strategista toimintaa voidaan todella ymmärtää, on tutkittava yksittäisten 

johtajien kognitioita (Meindl, Stubbart & Porac, 1996, x-xi). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet  

 

Tämän paperin tarkoituksena on tutkia, millaiset ajattelumallit 

korostuvat tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmien 

menestyksekkäässä johtamisessa. Huomio keskittyy 

päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan asiakasrajapinnassa 

työskentelevien Osuuskauppa Keskimaan S-marketpäälliköiden 

ajattelun tutkimiseen. Ajattelua käsitellään tässä tutkimuksessa 

kognitiivisesta näkökulmasta ja sen tutkimiseksi käytetään kognitiivista 

kartoitusmenetelmää, tarkemmin ottaen kausaalista kartoitusta. Koska 

tutkittava aihealue: menestyminen ajattelun näkökulmasta ja toisaalta 
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käytettävä tutukimusmenetelmä ovat merkittävän laajoja 

kokonaisuuksia, keskittyy tutkimus ymmärtämään ilmiötä yhden 

tutkimusongelman kautta. 

 

Tutkimuksen pääongelma kiteytyy tutkimusongelmaan: 

Millaiset ajattelumallit korostuvat menestyksekkäässä johtamisessa 

kunkin tuloskortin näkökulman osalta? 

 

Tutkimusongelman selvittämisen myötä tutkielma tuo esiin tutkittavalle 

esimiehelle, hänen työnantajaorganisaatiolle, tutkijan omalle 

organisaatiolle sekä S-ryhmälle päivittäistavarakaupan 

ketjuliiketoiminnan operatiivisen johtamisen taustalla vaikuttavia 

ajattelumalleja.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja menetelmät  

 

Tutkimus sisältää kuusi päälukua: 1. johdannon, 2. 

kirjallisuuskatsauksen eli teoreettisen osuuden, joka jakautuu 

pääluvuiksi 2. ja 3. Metodologia esitetään luvussa 4, ja empiirisen 

tutkimuksen tulokset luvussa 5. Tutkimuksen johtopäätökset, 

yhteenveto, pohdinta ja kritiikki esitetään luvussa 6.  

 

Tämän tutkimuksen johdantoluvussa esitellään tutkimuksen 

sijoittuminen aiempaan tutkimuskenttään, rajataan tutkimuksen 

teoreettinen suuntaus ja kuvataan, mitä suuntauksen perusteella 

asiasta on aiemmin sanottu. Lisäksi perustellaan tutkimuksen 

tarpeellisuus, esitellään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

(jyu.fi, viitattu 3.10.2014). Teorialuvuissa (luvut 2-3) esitellään ihmisen 

informaation käsittelyyn ja johtamisen päätöksentekoulottuvuuteen 

liittyvää käsitteistöä, alan kirjallisuuden näkökulmia ja tutkijoiden 

havaintoja. Tässä tutkimuksessa kognitio kytketään osaksi johtamisen 

kokonaisuutta skeemojen ja päätöksentekoteorian kautta, kuten 

useassa alan aiemmassa tutkimuksessa (ks. mm. Clarke, 2001; 
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Jenkins ja Johnson, 1997; Swan 1997; Budhwar 1996; Eden, 1992; 

Stubbart, 1989 jne.).  Metodologisessa osiossa (luku 4) esitetään 

metodologiset valinnat, tutkimuksen konteksti sekä 

tutkimusmenetelmänä käytetty kausaalinen kartta osana kognitiivisia 

kartoitusmenetelmiä. Tutkimusmenetelmät on kuvattu normaalia 

menetelmäesittelyä laajemmin kolmen keskeisin syyn takia.  

 

1. Tutkimuksen havaintoaineistojen perusteella rakennetuista 

kartoista on hyötyä myös tämän tutkimuksen ulkopuolella 

tutkittaville esimiehille ja Osuuskauppa Keskimaalle. Tutkimus 

mahdollistaa karttojen hyödyntämisen tutkimuksen 

ulkopuolisessa käytössä ja tällöin kartan ominaisuudet, taustat ja 

käyttömahdollisuudet on syytä selvittää huolellisesti osana 

tutkimusta.  

 

2. Metodologisten valintojen, tutkimusprosessin sekä 

analyysimenetelmien laaja kuvaaminen edesauttaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden 

pääasiallinen kriteeri on tutkija itse, jonka johdosta 

luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 211)  

 

3. Tutkimusmenetelmien laajan kuvaamisen tarkoituksena on 

kannustaa kanssatutkijoita tutustumaan kognitiivisiin 

kartoitusmenetelmiin ja toteuttamaan menetelmien avulla 

johtamistutkimusta monipuolistavaa tutkimusta. Toistaiseksi 

menetelmiä on hyödynnetty suomenkielisessä 

johtamistutkimuksessa varsin vähän.  

 

Tutkimustulosten analysointiosassa (luku 5) esitellään 

puolistukrturoitujen teemahaastattelujen kautta rakentuneiden 

kausaalisten karttojen sisältö ja merkitykset sekä analysoidaan tuloksia 

valitun teemotitteluanalyysimenetelmän mukaisesti. Yhteenveto-osassa 

(luku 6) keskustellaan tutkimusprosessin myötä syntyneistä 
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johtopäätöksistä ja synteeseistä sekä niiden suhteesta esitettyyn 

teoriaan ja aiempiin tutkimustuloksiin. Luvussa esitetään lisäksi 

tutkimusprosessin aikana havaittuja haasteita, pohditaan tutkimuksen 

tuloksia, esitetään kritiikkiä niin tutkimusprosessista kuin 

tutkimusmenetelmästäkin. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen 

yhteenveto.  
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2. JOHTAJAN MIELI KOGNITION NÄKÖKULMASTA 

 

2.1 Kognitio 

 

Uotilan (2015) mukaan kognitio viittaa verbiin tietää. Määritelmän 

mukaan voidaan olettaa, että kognitio sisältää tietojen hallintaa ja 

tietoista tai tiedostamatonta henkistä käsittelyosaamista. Uotilan (2015) 

lainaama Brymer ym. (2012, 121) toteaa kognition liittyvän henkiseen 

käsittelyyn, joka käyttää, esittää, varastoi, järkeilee ja muuntaa tietoa 

dynaamisella tavalla. Yksilön näkökulmasta tämä tarkoittaa ajatuksia, 

informaation prosessointia, sisäisiä mielikuvia ja muistikuvia (Kähkönen, 

ym., 2011, 12). Kognitiolla on siis sijansa siinä, millaisia tietoa pidetään 

yllä ja millaisia tietoa jatkojalostetaan sekä tietoisesti että alitajuisesti 

(Uotila, 2015). 

 

Stubbartin (1989) lainausten mukaan mentaali on kognitiotieteen 

keskeinen käsite (Gardner, 1985). Descartes oli ensimmäinen, joka 

kuvasi ajattelun tuotoksia jäljen tai painauman tavoin (imprints). 

Myöhemmin samasta asiasta on alettu puhua psyykkisenä tai 

henkisenä tuotoksena (mental / cognition representation). Descartesin 

mukaan aistinvaraiset impulssit kulkevat hermostojen läpi aivoihin, 

jossa ne tuottavat eräänlaisen mielikuvan ulkoisesta esineestä, samalla 

tavalla kuin kamera tuottaa valokuvan. Kuten valokuva, niin myös 

psyykkinen tuotos (mental representation) peilautuu aivoissa aistien 

kautta mielen todellisuutena ulkoisesta maailmasta. Näin todettuna 

representaatiot ovat mielen symbolijärjestelmä. (Stubbart, 1989) 

 

Descartesin käsitys painaumista ilmenee modernissa kognitiotieteessä 

visuaalisena kuvituksena (visual imagery), selittävänä tietämyksenä 

(declarative knowledge) kuten symboleina, merkityssisältöinä, 

uskomuksina, skeemoina, episodisena tietona kuten skripteinä ja 

muistina sekä tiedollisena tietona, kuten kykynä ajaa polkupyörällä. 
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Filosofit, kognitiiviset psykologit, kielitieteilijät ja neurologit ovat 

jatkaneet keskustelua mentaalimaailman erityispiirteistä. (Stubbart, 

1989) 

 

1950-60-lukujen vaihteessa psykologiassa tapahtui kognitiivinen 

vallankumous, jonka seurauksena keskeiseksi tutkimuskohteeksi nousi 

ihmisen mielen sisäinen informaation prosessointi, joka on 

kompleksisuutensa johdosta edelleen haaste tutkijoille. Tämä siksi, 

koska informaation prosessoinnin teoriat ovat monimutkaisia ja niihin 

liittyy paljon myös emotionaalisia tekijöitä. (Kähkönen ym. 2001, 12). 

Muun muassa kognition monimutkaisuudesta johtuen kognitiotieteessä, 

kuten kaikilla tieteenaloilla on olemassa erilaisia koulukuntia. Näistä 

tunnetuin ja yleisin on nimeltään funktionaalisen kognition koulukunta. 

Koulukunnan kognitionäkemys käsittelee kognitiota ihmismielen 

toimintana tarkoituksellisen (intentiona), representionaalisen 

(representational) ja laskennallinen (computational) perusolettamuksen 

kautta (Stubbart, 1989). 

 

Tarkoituksellinen mielentoiminta voidaan määritellä niin, että 

määrätietoinen ja tavoitteellinen mieli ohjaa ihmisen korkeampia 

aivotoimintoja, joita ovat esimerkiksi tavoitteiden asettelu ja ympäristön 

ymmärtäminen. Tunnistettavien syiden ja perusteltujen tavoitteiden 

pohjalta tapahtuva toiminta erottaa sisältä syntyvän järkevän toiminnan 

ulkopuolisiin tekijöihin perustuvasta järjettömästä toiminnasta. Näin 

ollen käytös, joka perustuu vapaaseen tahtoon ja selkeisiin tavoitteisiin 

on rationaalisen kognition peruselementti. (Stubbart 1989) 

 

Mielen representaatio on koko kognitioprosessin ydin. Se kuvaa aivojen 

kykyä heijastaa ympäristöä tuttujen ja mielekkäiden symboleiden kautta 

ja vertailla symboleja mielen sisällä olemassa oleviin symboleihin. 

Symboleiden ja niiden synnyttämien toimintamallien kautta yksilölle 

syntyy niin sanottu kognitiivinen kartta, joka ohjaa yksilön kognitiivisia 

toimintoja, kuten päätöksentekoa. (Stubbart, 1989)  
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Laskennallisuudella tarkoitetaan sitä, että mielen toiminta voidaan 

rinnastaa tietokoneen toimintaan. Tällöin kognitioprosessit esitetään 

matemaattisten mallien avulla, jolla pyritään ymmärtämään eri 

tilanteiden ja menneiden tapahtumien vaikutuksia kognitioon. 

Esimerkiksi päätöksentekoprosessi voidaan algoritmien avulla muuttaa 

matemaattiseen muotoon ja tarkastella, miten eri kohdissa tehdyt 

kyllä/ei –päätökset vaikuttavat lopputulokseen. (Stubbart 1989)  

 

Kiteytettynä kognitiotiede tutkii Nokelaisen (2013) lainaaman Colmanin 

(2012) mukaan ihmismielen toimintaa laskennallisen mallintamisen ja 

loogisen matematiikan keinoin (Nokelainen, 2013). Tällöin tieteen 

huomio keskittyy ihmisen havaitsemisen, muistin, tarkkaavaisuuden, 

tunnistamisen, ongelmanratkaisun, kielen psykologian ja kognitiivisen 

kehittymisen tutkimiseen (Mantere, 2003). Ihmismielen toiminnan 

kuvaaminen pelkästään laskennallisen mallintamisen ja loogisen 

matematiikan keinoin herättää edelleen paljon keskustelua (Stubbart 

1989). 

 

Nokelaisen lainaama Colman (2012) toteaa, että kognitio kuvaa kaikkia 

niitä mielenprosesseja, jotka osallistuvat tiedon hankintaan ja sen 

käsittelyyn. Toisin sanoen kognitiiviset toiminnot ovat aivotoimintaan 

perustuvia tiedonkäsittelyn prosesseja, joita ovat huomiointi, 

havainnointi, oppiminen, muistaminen, ajatteleminen, ongelmien 

ratkaiseminen, kielen käyttö, ymmärtäminen, päätöksentekoprosessi ja 

kykyyn muokata omaa käytöstä ja toimintaa niiden perusteella. Tämä 

tiedonprosessointimalli on lainattu kognitiotieteisiin eli lähinnä 

kognitiiviseen psykologiaan tietojenkäsittelytieteestä. (Nokelainen, 

2013) 

 

Kognitioiden tutkimisen näkökulmasta havaitseminen on keskeinen 

kognitiivinen toiminto, jonka pohjalta kaikki muut syntyvät (Mantere, 

2003). Nokelaisen lainaaman Nienstedtin ym. (2006) mukaan ihmisen 

aistiminen ja havainnointi ja näiden ymmärtäminen on monimutkainen 

sähkökemiallinen prosessi, johon eri reseptorit, aistit, hermosto ja 
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aivokuoren alueet osallistuvat. Yksinkertaistettuna aistimus ja havainto 

syntyvät siten, että ensin ihmisen jokin reseptori reagoi ulkoiseen tai 

sisäiseen ärsykkeeseen, joka synnyttää solukalvon 

potentiaalimuutosten kautta sähköimpulssin. Impulssi etenee 

isoaivokuoreen omalle aistinalueelleen hermoja pitkin. Prosessi 

aiheuttaa kemiallisia muutoksia välittäjäaineissa, joiden kautta syntyy 

tietoinen aistimus. Parhaassa tapauksessa pysyvät kemialliset 

muutokset johtavat oppimiseen ja muistin kehittymiseen, jolloin uusia 

aistimuksia tulkitaan näiden muutosten perusteella. (Nokelainen, 2013)  

 

Todellinen maailma ja yksilön sisäinen maailma ovat siis 

monimutkaisella tavalla havaitsemisen kautta vuorovaikutuksessa 

keskenään (Mantere, 2003). Tätä näkemystä tukee tutkimukset, joiden 

mukaan muun muassa aistit, ympäristö, tilanne ja subjektiiviset 

oletukset, käsitykset sekä kokemukset vaikuttavat kognitioon 

monimutkaisella tavalla. Ihmisen mielen sisäiset kaaviot, skriptit, 

kehykset ja kognitiiviset kartat edustavat järjestäytynyttä yleisluonteista 

tietämystä ajattelusta, joita käytetään hahmotellessa aistien kautta 

muodostuvia kognitiivisia malleja. Muutoin asioiden käsittely olisi 

ihmiselle liian monimutkaista (Swan 1997). 

 

Kognitiotiede on siis hyvin poikkitieteellinen tieteenala, jossa yhdistyvät 

biologia, fysiologia, psykologia, filosofia, käyttäytymistieteet ja 

tietojenkäsittelytieteet (Nokelainen, 2013). Näin ollen kognitiota on 

Swanin (1997) lainausten mukaan käytetty kuvaamaan yleisellä tasolla 

yksilöiden uskomussysteemiä tai tervejärkistä sosiaaliteoriaa (Swanin 

tekstistä Rummelhart ja Ortony, 1977). Fiolin ja Huffin (1992) lainausten 

mukaan uskomusjärjestelmä tarkoittaa sitä, että yksilöt käyttävät, 

kokevat, rakentavat ja järkeilevät omaa maailmaansa ja tekevät 

päätöksiä sen mukaisesti (Weick, 1979; Weick, 1995; Walsh, 1995). 

Kaiken kaikkiaan monimutkaista käsitettä on pyritty rajaamaan ja 

yksinkertaistamaan, jotta ongelmia voidaan käsitellä ja muokata 

helpommin ymmärrettäviksi (Fiolin ja Huffin tekstistä Marche ja Simon, 

1958). 
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Uotilan (2015) lainausten mukaan on olemassa useita lähteitä, jotka 

vaikuttavat kognition muodostumiseen. Yksi vaikuttimista on erilaiset 

uskomukset, jotka johtamisen tutkimuksissa luokitellaan 

fenomenologinen uskomuksiin, kausaalisiin uskomuksiin ja 

normatiivisiin käsityksiin (Uotilan tekstistä Laukkanen, 1989 ja 

Chattopadhyay ym. 1999). Näiden muodostumiseksi ei ole olemassa 

yhtä selitystä. Erään teorian mukaan kognition muodostumista voidaan 

selittää muun muassa yksilön ja yhteiskunnan prosessien kautta, joihin 

liittyy kyky vuorovaikuttaa ympäristön kanssa. Tällöin ympäristö 

vaikuttaa yksilöön ja yksilö ympäristöön, joten kognitiot voidaan nähdä 

muodostuvan mikro –ja makrotasolla. Mikrotasolla yksilö säätelee ja 

käsittelee häntä koskevaa tietoa ympäristössä ja makrotasolla 

ympäristö muovaa yksilön ajattelua. Nämä kaksi tasoa ovat 

vastavuoroisia siten, että yksittäiset ajatukset ilmenevät toimintana 

tietyssä ympäristössä ja yksittäiset ympäristön ilmiöt vaikuttavat 

yksilöön (Uotilan tekstistä Laukkanen, 1989).  Toisen teorian mukaan 

kognition muodostumista voidaan selittää inhimillisen ajattelun ja 

sosiaalisen kognition kautta. Teoria sosiaalisesta kognitiosta toteaa, 

että ihminen kohtaa jokapäiväisessä elämässä tilanteita, joissa yksilö 

joutuu tekemään päätöksiä, jotka vaativat selitystä. Näissä tilanteissa 

ihminen käyttää kausaalianalyysejä selvittääkseen, mitä tapahtui. 

Kausaalianalyysi viittaa prosessiin, jossa ihminen yrittää selvittää, mitkä 

asiat tai tekijät johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Syy-seuraussuhteiden 

perusperiaatteiden synty voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisen 

periaatteen mukaan ihminen on voinut oppinut syy-seuraussuhteet jo 

lapsena, jotka ovat käytettävissä myös myöhempää päätöksentekoa 

varten. Toisen näkemyksen mukaan ihmisillä on taipumus selittää 

seurauksia tekijöitä, jotka ovat ajallisesti lähellä syytä. Kolmannen 

perusperiaatteen mukaan ihminen hakee selitystä seurauksille 

fyysisesti läheisistä tekijöistä. On tärkeää ymmärtää perusperiaatteiden 

eroja, sillä ne voivat vaikuttaa selityksiin ympäristöstä. (Uotila, 2015) 
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Toisistaan poikkeavista koulukunnista huolimatta kognitioiden tutkijoilla 

on tänä päivänä Gnyawalin ja Tylerin (2005) mukaan yleisesti 

hyväksytty käsitys ja perusrakenne yksilön kognitiivisesta 

ymmärryksestä sekä siitä, miten ymmärrystä voidaan graafisesti esittää 

(Gnyawalin ja Tylerin testistä esim. Axelrod, 1976; Bougon, Weick, ja 

Binkhorst, 1977; Haray, Norman, ja Cartwright, 1965). Käsitys voidaan 

jakaa kognitiivisiin rakenteisiin ja prosesseihin. (Gnyawal ja Tyler 2005) 

 

2.1.1 Kognition rakenne 

 

Gunneschin, Ladwigin ja Wronan (2013) lainausten mukaan 

kognitiiviset rakenteet edustavat yksilöiden tai yritysten tietoa (Porac ja 

Thomas, 2002). Käsitteellisesti ne ovat esineiden, henkilöiden, toimien 

tai tapahtumien edustuksia. Rakenteet koostuvat pääasiassa 

käsiteltävään asiaan liittyvistä tiedoista kuten vaikutelmista, tunteista ja 

kaavamaisesta tiedosta kuten käsitteistä ja viitekehyksistä. Ne ovat 

yksinkertaistettuja esityksiä todellisuudesta ja niiden tarkoitus on täyttää 

mahdollinen tiedon puutteen, joka toimii päätöksenteon perustana. 

Kognitiivisilla rakenteilla on kolme keskeistä ominaisuutta. Ensinnäkin 

ne kanavoivat käsitysten suuntaa, joka on kytköksissä olemassa 

olevaan ymmärryksen rakenteisiin. Toiseksi ne liittyvät tiedon 

varastointiin ja tiedon haun helpottamiseen. Kolmanneksi ne toimivat 

tiedon tulkinnan viitekehyksenä ja vaikuttavat siten eri kognitiivisiin 

toimintoihin, kuten päätöksenteon tulosten arviointiin (Gunneschinin, 

ym. tekstistä Markus & Zajonc, 1985). Rakenteista voidaan sanoa, että 

ne edustavat organisoitua ymmärrystä, luoden käsitteitä ja toimien 

ymmärryksen kimmokkeena (Gunneschinin, ym. tekstistä Fiske & 

Taylor, 1984). Tämän ominaisuuden ansiosta rakenteet auttavat 

tietojenkäsittelyssä ja nopeuttavat tiedon arvioinnissa osana 

ongelmanratkaisua, vaikka olosuhteet olisivat epäselvät (Gunneschinin, 

Ladwiginin ja Wronan tekstistä Gioia, 1986). 
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2.1.2 Kognition prosessi 

 

Gunneschin, ym. (2013) lainaaman Wronan (2009) mukaan kognitiiviset 

prosessit liittyvät läheisesti kognitiivisiin rakenteisiin. Kognitiiviset 

prosessit ovat kognitiivisia toimintoja, kuten käsittämistä, odotusten 

muodostumista, erilaisten strategisten vaihtoehtojen kehittelyä ja 

valitsemista ja oppimista. Nokelaisen (2013) lainaama Carrol (1993, 8-

10) täydentää, että kognitiiviset prosessit, kuten päätöksenteko, 

muodostuvat useista yksittäisistä lopputulokseen vaikuttavista 

kognitiivisista osatehtävistä. Kognitiivisen prosessin tavoitteena on 

saada tuotettua olemassa olevasta ulkoisesta ja sisäisestä tiedosta 

jokin yksilön tavoitteisiin sopiva lopputulos. Kognitiivisen oppimisen 

tuloksena on parhaimmillaan teoreettisten ja käytännöllisten ongelmien 

ratkaiseminen. Yksilön kognitiiviset kyvyt taasen viittaavat suoraan 

kykyyn hallita ja suorittaa näitä prosesseja (Nokelainen, 2013). 

 

Gunneschin ym. (2013) lainausten mukaan kognitiiviset prosessit 

mahdollistavat mielekkyyden luomisen ja tulkinnan syntymisen sisältäen 

diagnoosin ja pakottavan valinnan tekemisen esimerkiksi osana 

strategiaprosessin muodostumista (Narayanan ym., 2011). Vaikka 

prosessi on laaja ja monimutkainen, on se kuitenkin rajallinen. 

Päätöksentekijät yrittävät välttää kognitiivisia rajoituksia soveltamalla 

erilaisia yksinkertaistamisprosesseja minimoidakseen kognitiivista 

vaivaa. Näitä yksinkertaistamisia selitetään usein heuristiikoilla ja 

harhoilla, kuten käytettävyyden harhalla (availability bias), valikoivalla 

käsityksellä (selective perception), valvontailluusiolla (illusion of control) 

tai konservatiivisuudella (conservatism), joilla kaikilla voi olla vaikutusta 

päätöksentekoprosesseihin (Gunneschinin, ym. tekstistä Schwenk, 

1988). Kognitiiviset rakenteet ja prosessit ovat siis tiukasti toisissaan 

kiinni. Tämän johdosta ihmiset luottavat nykyisiin kognitiivisiin 

rakenteisiin osallistuessaan aktiivisesti uusiin kognitiivisiin 

päätöksentekoprosesseihin, vaikka rakenteet ovat tulosta 

aikaisemmista kognitiivisista prosesseista (Gunneschin, ym., 2013). 

Swan (1997) täydentää lainauksillaan, että kognitiolla tarkoitetaan 
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yhtäältä kognitiivisia rakenteita eli henkisiä käsitteitä ja suhteita ja 

toisaalta kognitiivisia prosesseja, joilla varmistetaan, että henkiset 

käsitteet ja suhteet ovat osa päätöksentekoprosessia. Molemmat osat 

kuuluvat yksilön uskomussysteemiin tai henkiseen malliin (Swanin 

tekstistä Rummelhart ja Ortony, 1977). Nämä rakenteet ja prosessit 

kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti ajan myötä (Swanin tekstistä Bartlett, 

1932), joten kognitioita ei nähdä kiinteänä sarjana, vaan pikemminkin 

tapana rakentaa ja hyödyntää tietoa (Swan 1997). 

 

Kognitiosta puhuttaessa saattaa törmätä ryhmän, yrityksen tai 

organisaation kognitioon. Edenin ja Spenderin (1998) lainausten 

mukaan käyttäytymispsykologin F.H Allport määrittää kognitio kuuluvan 

ainoastaan yksilölle, sillä ryhmän tai organisaation kognitio ei sisällä 

ajattelua, vaikka sillä rooli ja vaikutus organisaatioiden elämässä onkin. 

Doise (1986) lisää, että yksilön tajunta ja itsetunto ovat ajattelua 

tärkeämpiä, jotka muotoilevat kognition yhdessä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kanssa. Näin ollen sosiaalisuus osoittaa esitietoiset 

kognitiiviset mallit (Eden ja Spender, 1998, 4). 

 

2.2 Skeema 

 

Kognitiotieteessä pyritään yksinkertaistettuna selvittämään sitä, miten 

ihmiset käsittelevät informaatiota. Tieteen keskeinen käsite on skeema, 

jonka avulla pyritään selittämään ihmisen tietorakenteita. (fsd.uta.fi, 

viitattu 10.9.2014)  

 

Skeemalla tarkoitetaan mielen rakennetta, runkoa tai ääriviivoja (Young, 

Klosko, Weishaar, 2008, 33). Se on organisoitu mentaalinen 

toimintamalli, mielikuva, käsite tai tietorakenne, joka on rakentunut 

yksilön aikaisemmista kokemuksista ja tiedoista, ja johon organisoitunut 

tieto ohjaa havaitsemista, muistamista ja päättelyä (Helkama, 

Myllyniemi, Liebkind 2013, 386-387; Mantere, 2003). Skeema on myös 

eräänlainen teoria kohteesta, joka kertoo millainen kohde yleensä ja 



 

 

 

24 

tyypillisesti on. Skeema myös ennustaa kohteen tulevaa, odotusarvoista 

käytöstä. Skeema voidaan käsittää siis oletus- tai odotusrakenteeksi, 

joka astuu voimaan heti, kun asianomainen kohde tavataan (fsd.uta.fi, 

viitattu 10.9.2014). Näin todettuna skeemaa voidaan pitää sisäisesti 

organisoituneena muistirakenteena, joka kiteyttää ja pelkistää suuren 

määrän havaintoinformaatiota ja nopeuttaa informaation pohjalta 

tehtävien johtopäätösten tekemistä. Näin ollen skeema ohjaa ihmisen 

havaintoja sekä kokemuksen rakentumista, jonka johdosta opitut 

skeemat säätelevät ja muokkaavat ihmisen kokemusta sekä 

käyttäytymistä. Skeemoja voidaan kutsua myös ihmisen sisäisiksi 

malleiksi itsensä ja maailman eri puolista (Kähkönen ym. 2001, 15, 

361). Immanuel Kantin mukaan skeeman voidaan määritellä myös se 

sellaiseksi, mikä on yhteistä kaikille tietyn kategorian jäsenille (Young 

ym. 2008, 33-34). 

 

Psykologiassa ja psykoterapiassa skeema voidaan yleisellä tasolla 

nähdä laajaksi elämän ymmärtämisen periaatteeksi, jolloin skeemalla 

tarkoitetaan abstraktia kognitiivista karttaa, mikä ohjaa informaation 

tulkintaa ja ongelmanratkaisua. Näin todettuna esimerkiksi kielellisen 

skeeman avulla ihminen kykenee ymmärtämään lauseita. (Young ym. 

2008, 34) 

 

Skeemat ovat kehittyneet henkilökohtaisten kokemusten ja 

samaistumisen perusteella ja ne ovat päämääräsuuntautuneita ja 

toimintaa tuottavia rakenteita, jotka sisältävät organisoivia periaatteita 

(Kähkönen ym. 2001, 361-362). Katseleminen, kuunteleminen 

tunnusteleminen, lukeminen ovat esimerkkejä taitoja vaativista 

toiminnoista, jota ovat riippuvaisia aikaisemmista rakenteista eli 

skeemoista, jotka suuntaavat havaintotoimintaa ja muuttuvat 

havaitsemisen seurauksena. Skeeman muuttumiseksi tai uuden 

muotoutumiseksi tarvitaan ajan ja kokemusten lisäksi uutta tietoa. 

Skeemat voivat olla monitasoisia ja hierarkkisia, joiden välityksellä 

menneisyys vaikuttaa tulevaisuuteen. Näin ollen skeemat valmistavat 



 

 

 

25 

havaitsijaa hyväksymään tietynlaista tietoa muun tiedon sijasta ja 

ohjaavat esimerkiksi havaintotoimintoja (Mantere, 2003). 

 

Skeemoja on rinnastettu tietokoneanalogiseen formaattiin, jolloin 

formaatti määrittää minkälaista tietoa tietokoneelle voidaan syöttää, tai 

missä muodossa tietokone hyväksyy sen. Poikkeuksena 

tietokoneanalogiaan, ihmisessä uusi tieto muokkaa skeemoja uusiksi. 

Skeemojen ymmärtämiseksi on niitä on selitetty myös geenianalogialla, 

jolloin geenit ohjaavat organismin ominaisuuksia ja skeemat tarjolla 

olevan tiedon tulkintaa (Mantere, 2003). Myös kognitiivisilla 

persoonallisuusteorioilla (Kähkönen ym. 2001, 361) sekä yleisillä 

säännöillä ja normeilla on havainnointia ohjaava vaikutus (Mantere, 

2003). 

 

Skeemalla voidaan tarkoittaa myös emotionaalista skeemaa, jolloin 

skeema voidaan nähdä emotionaalisina ja merkitystä tuottavina 

mekanismeina. Emotionaaliset skeemat ovat muodostuneet 

emotionaalisten reaktioiden ympärille ja ne vaikuttavat persoonallisen 

merkityksen tuottamiseen. Tällöin monimutkaisiin rakenteisiin kuuluu 

kognitiivinen, affektiivinen ja toiminnallinen puoli. Erilaisten skeemojen 

eli sisäisten mallien johdosta ihmiset voivat käyttäytyä samassa 

tilanteessa eri tavoin. Kun skeema aktivoituu, aktivoituu myös 

alasysteemeissä vastaavat reaktiot, kuten merkitykseen liittyvät tunteet, 

motivaatiot, fysiologiset reaktiot ja käyttäytyminen. Uskomus on 

skeeman sanalliseen muotoon saatettu sisältö. (Kähkönen ym. 2001, 

15, 361) 

 

Skeema voi olla positiivinen tai negatiivinen, adaptiivinen eli mukautuva 

ja joustava tai maladaptiivinen eli sopeutumiskyvytön. Skeemoja voi 

muodostua lapsuudessa sekä myöhemmällä iällä (Young ym. 2008, 

34). Kähkösen (2001, 15) lainaaman Aaron T. Beckin mukaan ihmisen 

informaation prosessointia ohjaa skeema eli kognitiivinen rakenne, joka 

altistaa merkityksen antoon eri tilanteissa. Eskolan ja Suorannan (1998,  

44) mukaan merkityskellistämisprosessi ja merkityssuhteet auttavat 
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ihmistä arkielämässä luonnollisten asenteiden kautta. Merkityksistä 

rakentunut sosiaalinen todellisuus toimii takeena sille, että ihmisen 

kohtaamat asiat eivät näyttäydy täysin uusina ilmiöinä, vaan ihmisellä 

on opittu tapa tai skeema niiden hahmottamiseksi.  

 

Skeeman käsitteen historia ja juuret ovat moninaiset ja ulottuvat, jotka 

Youngin (2003) lainauksen mukaan aina varhaiskreikkalaiseen 

filosofiaan ja stoalaiseen logiikkaan, jonka yhteydessä Khrysippos 

(n.279-206 ekr.) esitteli logiikan piirteitä päättelyskeemojen kautta. 

Skeeman käsitteen historia on monivaiheinen etenkin psykologian 

alalla. Eniten skeemaa on käytetty kognitiivisen kehityksen kuvaajana, 

jolloin skeemalla tarkoitetaan mallia, jonka läpi maailmaa ja kokemusta 

tarkastellaan ja selitetään. Sen lisäksi, että skeema määrittää 

havaintoja, ohjaa se myös tapahtumiin reagoimista. Näin ollen skeema 

on eräänlainen abstraktio tietyn tapahtuman tunnusomaisista tekijöistä 

ja jäljennös merkittävimmistä piirteistä. (Young ym. 2008, 33-34) 

 

Ympäröivää ympäristöä on tulkittu yksilön kognitioiden, skeemojen, 

mentaalisten mallien tai viitekehysten kautta. Lisäksi Uotilan (2015) 

lainaama Fiske ja Taylor (1991) lisäävät, että skeemat kognitiivisena 

rakenteena esittävät tiedon käsitettä pitäen sisällään tiedon keskinäiset 

suhteet. Skeemat ovat käytössä ympäristöön liittyvässä käsitteellisessä 

ajattelussa. Erilaiset käsitteet skeemoissa tulevat useista lähteistä, kun 

yksilö rakentaa todellisuutta. (Uotila, 2015) 

 

Kuten huomaamme skeema on laaja ja moniselitteinen käsite, johon 

liittyy läheisesti myös käsite skripti. Schankin ja Abelsonin (1977) 

mukaan skripti on skeeman erityinen rakenne, joka selittää miten 

tapahtumasarja ihmiselle ilmenevät. Näin todettuna skripti toimii 

eräänlaisena ennustaimena sille, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tässä 

tutkielmassa skriptiä tai muita skeeman rinnakkaiskäsitteitä ei 

kuitenkaan käsitellä sisällön, toiminnan tai käsitteen tasolla laajemmin, 

vaikka niiden rooli kognitiotieteessä keskeinen onkin. Skriptin ja 

skeeman eroista todettakoon, että yksinkertaistettuna skeemat esittävät 
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asioiden ja tapahtumien suhteita ja skriptit tapahtumien kulkua. 

(Schanki & Abelson, 1977) 

 

2.3 Kognitiivinen kartta  

 

Kuten aiemmin tässä paperissa on todettu, on mielen representaatio 

koko kognitioprosessin ydin. Se kuvaa aivojen kykyä heijastaa 

ympäristöä tuttujen ja mielekkäiden symboleiden kautta ja vertailla 

symboleja mielen sisällä olemassa oleviin symboleihin. Symboleiden ja 

niiden synnyttämien toimintamallien kautta yksilölle syntyy niin sanottu 

kognitiivinen kartta, joka ohjaa yksilön kognitiivisia toimintoja, kuten 

päätöksentekoa (Stubbart, 1989). Toisaalta skeema laajana elämän 

ymmärtämisen periaatteena tarkoittaa abstraktia kognitiivista karttaa 

(Young ym. 2008, 34). Ajatellaanpa kognitiivisesta karttaa kumpana 

hyvänsä, liittyy ajatus kognitiivisten karttojen tutkimisen tärkeydestä 

siihen, että ne toimivat johtajien mentaalisena representaationa ja siten 

kognition oppaina sekä strategisia valintoja selittävänä mallina 

(Stubbart, 1989).  

 

Kognitiivinen kartta on ajattelun väline, joka voi organisoida ja 

yksinkertaistaa monimutkaisiakin ideoita (Huff ja Jenkins, 2002, 3). Se 

on ajattelutapojen ja tapahtumia selittävien keskustelujen ja analyysien 

kuvausväline (Nicolini, 1999). Ambrosinin ja Bowmanin (2001) 

lainausten mukaan kartta on yksilön kokemusten kautta rakentunut 

henkilökohtaisen osaamisen representaatio (Weick ja Bougon, 1986) ja 

yksilön todellisen maailman edustuskuva (Eden ym., 1981). 

Yksilötasolla kognitiiviset kartat mahdollistavat Huffin ja Jenkinsin 

(2002, 3) lainausten mukaan huomion keskittämisen (focus attention) ja 

muistitoiminnon laukaisemisen (trigger memory) (Alba ja Hasher, 1983; 

Nelson, 1977).   

 

Huffin ja Jenkinsin (2002) lainausten mukaan kognitiiviset kartat ovat 

tärkeitä, koska ne tarjoavat tavan jäsentää ja yksinkertaistaa ajatuksia 
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ja uskomuksia järkevällä tavalla sekä viestittää niiden sisältämää tietoa 

(Fiol ja Huff, 1992). Kognitiivisten karttojen pääasiallinen tarkoitus on 

toimia ajattelun visuaalisena esityksenä, mikä voi olla hyödyllinen 

siirtymäobjekti, joka tarjoaa näkemyksen yksilön ajattelusta (Huffin ja 

Jenkinsin tekstistä Eden ja Ackermann, 1998). Kartta voi olla myös 

hyödyllinen väline ryhmäkontekstissa luomalla etäisyyksiä ideoiden ja 

alkuperäisten ajatusten välillä. Kartta voi toimia myös muistisääntönä 

menneisyyden tapahtumille. Itse asiassa kartta luo usein uusia 

yhteyksiä asioiden ja käsitteiden välille ja tekee käsitteellisistä 

kokonaisuuksista näkyviä (Huff ja Jenkins, 2002, 1-3).  

 

Ajatus siitä, että kaikilla kognitiivisilla kartoilla on kyky kuvata, simuloida 

tai ennustaa ajattelua on ongelmallinen ja saattaa johdattaa 

kognitiivisten karttojen tutkimuksen kohtuuttomiin saavutuksiin. Vaikka 

kognitio yhdistää ideoita ja välittää toimintaa, yhdistää se Thorndiken 

konnektionististen mallin mukaan myös tilanteita ja vastauksia, jotka 

vaikuttavat käyttäytymiseen. Kognition ja käyttäytymisen yhteys on niin 

ikään ongelmallinen, sillä siinä ei oteta huomioon tunteita. Näin ollen 

ainoana järkevänä väitteenä kognitiivisten karttojen vaikutuksesta 

voitaneen todeta, että ensinnäkin ne edustavat mielekkäämpää 

subjektiivista tietoa kuin muut mallit ja toimivat näin hyvänä 

apuvälineenä subjektiivisesta tiedosta kiinnostuneille tutkijoille, ja 

toisaalta ne toimivat organisaatioissa päätöksentekoa, 

ongelmanratkaisua ja neuvottelua helpottavina työkaluina. 

Yksinkertaisesti todettuna kognitiiviset kartat voidaan nähdä kuvana tai 

visuaalisena sisältönä yksilön, ryhmän tai organisaation ymmärryksestä 

ja ajattelun osista, ei suinkaan koko ajattelusta. Kaiken kaikkiaan 

kognitiivinen kartoitus on vaihtoehtoinen ja  yksinkertainen menetelmä 

kuvata kartan kaltaisella kuvantamismenetelmällä ajattelun elementtejä 

(Eden, 1992). Näin todettuna Swanin (1997) lainausten mukaan 

kognitiiviset kartat voidaan nähdä ongelmanratkaisun skeemoina tai 

henkisinä malleina, jotka yksilö on oppinut ympäristön vuorovaikutuksen 

seurauksena. Yksilön kohdatessa ongelmia hän etsii mielen sisäisiä 
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skeemoja ymmärtääkseen ja ratkaistakseen ongelmia (Swanin tekstistä 

Swan, 1995; Bartlett, 1932).   
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3.0 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN KOGNITION 

NÄKÖKULMASTA 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään lukemattomien johtamisteorioiden tai 

niiden taustateorioiden esittelyn sijaan johtamisen kognitiiviseen 

ulottuvuuteen ja sen liityntäpintaan päätösteorian kanssa. Päätösteoria 

esitetään tässä tutkimuksessa osana organisaatioteorioita, sillä 

päätösteoria on siis yksi organisaatioteorian näkökulmista ja vastaa 

osaltaan siihen, miten organisaatio voidaan ymmärtää.  Harmisalon 

(2008) mukaan organisaatioteoria ja johtamisteoria tarkoittaa monille 

samaa, sillä molemmat teoriat käsittelevät jotakuinkin samoja asioita. 

On kuitenkin syytä ymmärtää, että merkityksestä ja suosiosta 

huolimatta johtaminen on yksi monista välttämättömistä hallinnollisista 

prosesseista, ja että se on itseään laajempi kokonaisuus. Varmaa on, 

että organisaatio tarvitsevat johtamista ja johtaminen organisaatiota, 

siksi johtamisen tarkastelua on luonnollista tehdä esimerkiksi 

organisaatioteorioiden kautta. (Harisalo, 2008, 15) 

 

3.1 Kognitio ja johtaminen 

 

Swanin (1997) lainaamat tutkijat ovat todenneet, että johdon kognitiot 

ovat olennainen osa strategista päätöksentekoa, johon johtamisen 

tutkimusalueella ei ole panostettu riittävästi (esim. Stubbart, 1989; 

Porac ja Thomas, 1989). Johdon kognitioiden tutkimisen laiminlyönti voi 

johtua siitä, että monet päätöksentekoa tutkivat tutkijat ovat keskittyneet 

tuottamaan normatiivisen idealisoituja malleja tieteellisten 

päätöksenteon prosesseista kokonaiskuvausten sijaan (Swanin 

tekstistä Koopman ja Pool, 1994). Näin ollen tutkimukset ovat pyrkineet 

laatimaan yleisiä malleja, joissa johtajien yksilölliset kognitioerot on 

pyritty minimoimaan (Swan 1997). Aiheeseen on syytä kohdistaa 

huomiota entistä enemmän, sillä tiedon rooli organisaatioissa on viime 

aikoina laajentanut dramaattisesti. Tämä johdosta on tutkimuksen 

painopiste siirtynyt siihen, kuinka johtajat tulkitsevat ympäristöä, mikä 
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on taas johtanut tutkimuksiin, jotka selvittävät, miten johtajat tulkitsevat 

sekä ulkoista että sisäistä organisatorista ympäristöä, joka perusteella 

päätöksiä tehdään (Uotila, 2015). Modernissa kognitiotieteessä onkin 

pyrkimyksenä selittää ymmärrystä ja päätöksentekoa organisaatiossa 

(Meindl, 1996, x-xi). 

 

Meindlin (1996) lainausten mukaan organisaatiotieteen näkökulmasta 

kognitioiden tutkimista tarkastellessa taustalla vaikuttaa kaksi 

merkittävää teoreettista kehityssuuntaa. Ensinnäkin Herbert Simonin 

hallinnollinen näkökulma, joka tarkastelee organisaation toimintaa siitä 

näkökulmasta, että laadukkaat johtamispäätökset ovat riippuvaisia 

johtajana mielestä. Tämän näkemyksen myötä Simon on avannut 

organisaatioiden ”mustan laatikon” tutkimalla sitä, miten organisaatio 

prosessoi tietoa epävarmassa ympäristössä ja, miten johtajat tekevät 

päätöksiä, kun tieto on vaikeasti hankittavissa. Näillä tutkimuksilla on 

ollut vaikutuksensa ensimmäisiin päätöksentekoprosessien tutkimuksiin 

(Meindlin tekstistä Mintzberg, Raisinghani ja Theoret 1976) sekä 

tutkimuksiin organisaatioiden ongelmien ratkaisusta ja oppimisesta 

(Meindlin tekstistä March ja Olsen 1976).  Toisen kehityssuunnan 

mukaan ympäristö määrittää sen, miten maailma realistisessa valossa 

nähdään. Tämän näkökulman tutkijat ymmärsivät, että ihminen 

konstruktoi aktiivisesti ympäristöään yhdistämällä olemassa olevaa 

osaamispääomaa ulkoisen ympäristön ja sisäisen tulkinnan kanssa. 

Näkemys on luonut yhteiset standardit käsityksen ymmärtämiselle ja 

keskittänyt huomion paikalliselle rationaalisuudelle, joka vallitsee 

päätöksen tai toiminnan huipulla. Koska paikallinen rationaalisuus on 

sulautettu merkityksen annon systeemiin, joka on osin jaettu ja osin 

yksilön tai ryhmän käyttäytymiselle ominainen erikoispiirre, edellyttää se 

valinnan ja toiminnan tulkinnallisen näkemyksen ymmärtämistä 

sosiaalisia tilanteita kohtaan. Monia organisaatiotutkijoita onkin 

kiinnostanut, kuinka toimijat ajattelevat, ja miten rajatapaukset sekä 

toiminta on kehittänyt konstuktoitunutta logiikkaa.  (Meindl, 1996, x-xi) 
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Vaikka kognition rooli ihmisen toiminnassa ja käyttäytymisessä on 

Budhwarin (1996) lainausten mukaan tunnettu kohtalaisen pitkään, on 

sen tutkiminen tullut osaksi johtamistutkimusta varsin myöhään 

(Stubbart, 1989; Porac ja Thomas, 1989; Huff, 1990; Swan, 1995; 

Walsh, 1995). Viimeisten 15 vuoden aikana, tutkijat ovat kuitenkin 

osoittaneet suurta kiinnostusta mielen, johtamisen ja organisoinnin 

yhdistävälle tutkimukselle (Budhwarin tekstistä Meindl ym., 1994; 

Walsh, 1995). Uotilan (2015) lainausten mukaan johdon kognition 

tutkimisesta onkin tullut sittemmin keskeinen johtamistutkimuksen 

painopiste (Huff, 1990; Axelrod, 1976). Kirjallisuudessa on painotettu 

johdon mielekkyyden ymmärtämistä organisaatiokontekstissa, joka 

johtuu pääasiassa siitä, että johtajien oletetaan olevan "tietotyöläisiä" ja 

viettävän suurimman osan ajastaan sopeuttaen, jalostaen ja levittäen 

tietoa organisaation asioista, mahdollisuuksista ja ongelmista 

(Budhwarin tekstistä Walsh, 1995, 280).  

 

Budhwar (1996) uskoo yhdessä Stubbartin (1989) lainaaman 

Schendelin ja Hoferin (1979) kanssa, että yrittäjyys, johtaminen ja 

onnistunut strategian alkaa johtajan "keskeisestä ajatuksesta", joka on 

johtajan mielen tuote. Näin ollen mielessä kuljetettu kognitio eli 

johtoajatus on strategisen johtamisprosessin ydin. Tällöin johtajien 

ajattelun tutkiminen kognitiivisesta näkökulmasta auttaa Budhawarin 

(1996) lainausten mukaan ymmärtämään heidän suhteellisia käsityksiä, 

uskomuksia, ajatuksia, käsitteitä ja erilaista ajattelua, joiden kautta 

esimerkiksi strategia syntyy. Kaikki elementit (ideat, näkemykset, 

käsitykset, uskomukset ja käsitykset) on tutkittava, jotta voidaan tulkita 

yksilön ajattelua, koska se on niiden elementtien kautta hankittua tietoa, 

mikä on muuntuva ja jonka varassa päätökset tehdään (Budhawarin 

tekstistä Weick, 1979; Holzner ja Fisher, 1979; Shrivastava ja Mitroff, 

1983 ja 1984; Schwenk, 1988; Stubbart, 1989; Porac ja Thomas, 1989).  

 

Huffin ja Jenkinsin (2002) lainausten mukaan kiinnostus 

tämänkaltaisesta epävirallisesta ja vaikeasti selitettävästä johtamisen 

näkökulmasta on läheisesti yhteydessä resurssiperustaisen strategia –
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ja organisaatiotrioteorian kanssa (Conner ja Prahalad, 1996; Grant, 

1991; Penrose, 1995; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984), mikä korostaa 

kilpailuedun syntymistä resurssien kautta, jolloin edun kopioiminen on 

vaikeaa (Barneney, 1991; Lippman ja Rumelt, 1982) Lisäksi teoria 

korostaa sellaisten organisaation rutiinien merkitystä, jotka ovat kiinteä 

osa osaamista ja ne ovat ulkopuolisen vaikeasti kopioitavissa, 

ostettavissa tai ymmärrettävissä (Nelson ja Winter, 1977). Huffin ja 

Jenkinsin (2002) lainaaman Poracin, Mishinan ja Pollockin (2002) 

mukaan resurssiperustainen näkemys tarjoaa käyttökelpoisen 

viitekehyksen johtamisen kognitioiden ymmärrettävälle tarkastelulle 

(Huffin ja Jenkinsin tekstistä Mahoney ja Pandian, 1992; Peteraf, 1993), 

mutta sen on monimutkaisuuden sekä tutkimisen ja johtamisen 

vaikeuden vuoksi jätetty organisaatioissa usein vähemmälle huomiolla, 

vaikka rooli tärkeäksi tunnustetaankin (Huff ja Jenkins, 2002, 1, 112). 

Tässä tutkimuksessa ei resurssiperustaista näkemystä käsitellä tämän 

tarkemmin työn rajaamisen vuoksi. 

 

Johdon kognitioiden tutkimisen avulla voidaan kurkistaa piilotettuihin 

ajatteluprosesseihin, jotka vaikuttavaa esimiesten tekemien päätösten 

ja niitä selittävän järkeilyn takana (Uotila, 2015). Uotilan (2015) 

lainausten mukaan kognitiota voidaan tutkia organisaatiossa kahdesta 

pääasiallisesta näkökulmasta, yksilöllisestä ja kollektiivisesta. 

Yksilöllinen kognitionäkökulma perustuu ajatukseen, että johtajilla on 

tiettyjä kognitiivisia skeemoja tai henkistä malleja, jotka ohjaavat niiden 

toimintaa ja muokaa heidän tulkintoja maailmasta. Tiedon koulukunta 

on ollut yksi ensimmäisistä, joka keskittyi tutkimaan organisaation 

päättäjiä kognitioita rationaalisuudesta käsin. Myöhemmin Uotilan 

(2015) lainaama Weick (1979 ja 1995) on esittänyt mielekkyyden 

käsitteen (sense making), jolla tarkoitetaan asioiden viitekehyksiin 

sijoittamista, asioiden hahmottamista, yllätysten ratkaisemista, 

merkitysten rakentamista ja vuorovaikutusta, niin että asiat 

muodostavat ymmärrettävän kokonaisuuden. Kollektiivinen näkökulman 

tutkii ryhmän, organisaation ja toimialan kollektiivisia kognitiota 

sosiaalisen lähestymistavan kautta. Useimmiten tutkimusta on 
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toteutettu toimialatasolla (Uotilan tekstistä Spender, 1989; Porac, 

Thomas ja Fuller 1989). Uotilan (2015) lainaama Spender (1989) tuli 

tutkimuksessaan lopputulokseen, että toimialoilla on olemassa tiettyjä 

laajoja ja yhteisiä representaatioita, joita kutsutaan resepteiksi (recipes) 

tai heuristiikoiksi (heuristics), jotka toimivat johdon päätöksenteon 

perustana (Uotila, 2015). 

 

Johdon kognition tutkimuksella pyritään selvittämään johtajien päivittäin 

tekemiä toimia sekä niiden taustoja. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan 

yksilön mielen prosesseja ja niiden suhdetta ympäristöön, mikä auttaa 

tekemään hiljaisia tai piilotettuja elementtejä näkyväksi, jotka ohjaavat 

johtajan toimintaa. Se tarjoaa myös uusia luokittelujen ja tulkinnan 

välineitä eri tilanteisiin, joiden kautta voidaan yrittää ymmärtää, miten 

yksilöt järkeilevät ympäristöstään. (Uotila, 2015) 

 

Budhwarin (1996) lainausten mukaan johtajat toimivat rationalisti 

valitsemalla joukon saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla he rakentavat 

omia kognitiivisia karttoja ja kaavioita ja käyttävät niitä selittäessä ja 

järkeillessä monimutkaisia ongelmia (Weick, 1979, Huff, 1990). Näin 

ollen ei ole väärin sanoa, että johdon toimet perustuvat suunnittelulle, 

joka perustuu ympäristön muutosten reagoinnille. Henkinen edustus 

muodostaa kognitiotieteen keskiön, sillä aivoissa syntyvät mentaaliset 

representaatiot toimivat todellisuuden peilinä, joka koetaan aistien 

avulla, mikä määrittää sen millaisena ulkoisen maailma koetaan 

(Budhawarin tekstistä Stubbart, 1989). 

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan kognitioiden tutkijat ovat 

pyrkineet avaamaan strategisen johtamisen ”mustaa laatikkoa” 

arvioidessaan johtajien päätöksiä esimiesten ominaisuuksien tai 

strategisenprosessin havainnoinnin sijaan (Priem & Harrison, 1994). 

Tutkijat eivät ole tyytyneet mittaamaan vain johtajien ominaisuuksia 

osana kognitiota (esim. Markoczy, 1997) ja väittämään, että johtajat 

ovat yksinkertaisia, tietoa prosessoivia toimijoita, joilla on harhoja ja 
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jotka voidaan teorian valossa luokitella yksinkertaisten demografisten 

ominaisuuksien perusteella kategorioihin (Walsh, 1988).  

 

3.2 Kognitio ja organisaatio 

 

Tikkasen, Lambergin, Parviaisen ja Kallungin (2005) mukaan 

liiketoimintamallissa, joka voidaan yhden teorian mukaan nähdä 

monimutkaisena joukkona toisistaan riippuvia rutiineja, näyttäytyy 

toiminta johdon päätöksinä ja toimina. Tällöin liiketoimintamallin 

kognitiivinen näkökulma muodostuu sekä merkityksistä ja 

merkitysrakenteista, joita toimijat pitävät osana liiketoimintamallia sekä 

liiketoimintamallin tapoja yhdistävänä tekijänä. Yksinkertaistettuna 

kognitiot voidaan nähdä käsitteellisinä ja käytännöllisinä edustuksina, 

joita ihmiset kehittävät osana monimutkaista liiketoimintasysteemiä. 

Näin ollen kognitio on sekä yksilö, että organisaatiotasoinen prosessi, 

joka on tärkeä ottaa huomioon johtamisen kognitioita tarkastellessa. 

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan kognitio viittaa 

organisaatiotasolla johtajien skeemoihin tai mentaalimalleihin, jotka 

edustavat heidän kognitiivisia ymmärrystä (Jelinek ja Litterer, 1994; 

Stubbart & Ramaprasad, 1990). Tällöin skeema määritellään tiedon 

kehykseksi, joka valitsee ja muuttaa aktiivisesti kokemuksia, jotta 

yhdenmukainen, yhtenäinen ja tietoon perustuva, johdonmukainen kuva 

kokemuksesta voidaan saavuttaa (Gnyawalin ja Tylerin tekstistä Alba & 

Hasher, 1983). 

 

Gunneschin ym. (2013) lainausten mukaan strateginen kognitio on 

monikerroksinen ilmiö ja siksi sitä tulee tutkia eri tasoilla (Wrona & 

Breuer, 2009). Yksilötasolla analysointi keskittyy kognitiivisiin 

ominaisuuksiin (esim. Finkelstein &  Hambrick, 1996). Konsernitasolla 

analysoinnissa keskitytään johtoon ryhmänä ja tutkitaan heidän 

kognitiivista heterogeenisuutta (Jackson, 1992) sekä johdon 

yksimielisyyttä (Dutton & Duncan, 1987; Hambrick & d'Aveni, 1992) 
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sekä sitä, miten nämä näkökohdat vaikuttavat vaikutusvaltaan ja 

selittävät kognitiivisia rakenteita ja prosesseja. Organisaatiotasolla 

huomio keskittyy koko yritykseen ja sen tulkintamalleihin (Gunneschin 

ym., 2013). 

 

Esimerkiksi Swanin (1997) lainaama Jelinek ja Litterer (1994) selittävät 

kognitiivista teoriaa organisaatiotasolla siten, että on mahdollista löytää 

linkki yksilötason ilmiöistä kuten kognitioista ja toiminnasta yritystason 

ilmiöiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi töiden uudelleenjärjestellyt, 

organisaatiomuutokset ja organisaation oppiminen. Näin ollen on 

tärkeää huomata, että monet organisaatiolla tapahtuvat ilmiöt ovat 

seurausta yksilötason ilmiöistä. Vaikka yhteys yksilötason ja 

organisaatiotason välillä onkin, ei yksilötason ilmiöt selitä kokonaan 

organisaatiotason tuloksia.  Organisaation päätökset ovat eräänlainen 

kokoelma yksilötason sosiaalisesta toiminnasta, johon yhteiskunnallinen 

ja poliittinen tausta vaikuttaa. Näin ollen myös organisaatiotason 

päätökset voivat ylittää minkä tahansa yksilön päätöksen (Swanin 

tekstistä Simon, 1991). 

 

3.3 Johtaminen ja päätöksenteko 

 

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa johtamista tarkastellaan 

päätöksentekoteorian näkökulmasta, sillä sen mukaan päätöksenteko 

on uskottavampi selittäjä organisaation saavutuksille kuin esimerkiksi 

raha, koulutus ja tietämys. Lisäksi päätösteoria selittää organisaation 

perusluonteen päätöksenteon kautta, joka määrittää mitä organisaatio 

tekee ja jättää tekemättä. Päätöksenteosta riippuu kuinka hyvin 

organisaatio suoriutuu tehtävistä, joten organisaation tuotokset ovat 

päätöksenteon seurauksia. Teorian mukaan asiat ja teot eivät tapahdu 

itsestään, vaan jonkun on tehtävä niille jotain. Ne vaativat vaihtoehtojen 

etsimistä, pohdintaa, puntarointia, muokkaamista ja tunnistamista, jonka 

jälkeen niistä tulee valita parhaat, toimivimmat ja tehokkaimmat. 

Valintaa seuraa täytäntöönpano, jonka seuranta virheiden 
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tunnistamiseksi ja tehtyjen valintojen korjaamiseksi on tärkeää. 

Luonteeltaan monimutkaisten ja muuttuvien, mutta myös 

yksinkertaisimpien ja toistuvien johtamistehtävien luonteeseen kuuluu 

päätöksen teko, joka sisältää onnistumisen ja epäonnistumisen 

todennäköisyyksiä. Teorian mukaan kaikkea muuta organisaation 

toimintaa tulee pitää päätöksenteon johdannaisena (Harisalo, 2008, 

145).  Siitä syystä Swanin (1997) lainausten mukaan on tärkeä tutkia 

yksilöllisten kognitioiden säännönmukaisuutta päätöksenteossa, jotta 

koko organisaation päätöksentekoa voidaan ymmärtää (March ja 

Simon, 1958; Weick, 1979; Jelinek ja Litterer, 1994). Toisaalta 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaaman Axelrodin (1976) mukaan 

kognitiivinen näkökulma ja etenkin kognitiivinen kartoitus auttaa 

ymmärtämään, miten päätöksiä tehdään, joka voi taas johtaa 

parempien päätösten tekemiseen. 

 

Ihmiset tekevät päätöksiä jatkuvasti ja päätöksenteko on sanana yksi 

käytetyimmistä englannin ja monen muun kielen piirissä. 

Päätöksenteossa on ilmeisesti kyse siitä, että päättäjä ryhtyy tekemään 

tiettyjä mentaalisia aktiviteetteja, jotka tuottavat ratkaisun tai määrittävät 

toiminnan suunnan. Ihmiset tekevät päätöksiä lukemattomilla tavoilla ja 

saavuttavat erilaisia tuloksia. Päätöksenteko on strategian alulle paneva 

voima, joka pitää huolten siitä, mitä ihmiset tekevät (Gustaffson, 2004, 

10). Nokelainen (2013) liittää lainauksillaan päätöksenteon osaksi 

ongelmanratkaisua. Ongelmanratkaisu kuuluu korkeimpiin 

kognitioprosesseihin, jonka tarkoituksena on löytää paras mahdollinen 

ratkaisu havaittuun ongelmaan tai keinot päästä haluttuun 

lopputulokseen. Ratkaisun kannalta merkittävimmässä roolissa on 

ongelman esittely ja ymmärtäminen, sillä jos tilannetekijät, käytettävissä 

olevat resurssit ja tiedot on esitelty tai ymmärretty väärin, on myös 

ratkaisu todennäköisesti virheellinen. Ratkaisut perustuvat aina uuden 

ja vanhan tiedon varaan (Nokelaisen tekstistä Wang ym. 2006, 130). 

Nokelaisen (2013) lainaaman Frensch ja Funken (1995) mukaan 

ongelmien ratkaisuun vaikutta eniten olemassa olevan datan 

tulkitseminen, oikeanlaisten sisäisten mallien hyödyntäminen ja sen 
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hetkisiin tietoihin ja resursseihin sopivien strategioiden valinta. 

Nokelaisen (2013) lainaaman Wangin ym. (2006, 130) mukaan 

päätöksentekoa voidaan pitää ongelmanratkaisun yhtenä osatekijänä 

tai tapahtumana, jossa olemassa olevien kriteerien pohjalta tehdään 

päätös eri vaihtoehtojen joukosta. Päätöksentekoa voidaan lähestyä 

normatiivisesta, deskriptiivisestä ja preskriptiivistä näkökulmasta. Kun 

päätöksentekijä toimii tarkkaan määritettyjen tai määritettävissä olevien 

mallien perusteella voidaan päätöksenteon olettaa noudattavan 

normatiivista lähentymistapaa. Deskriptiivinen lähestymistavan 

keskiössä on havaintoihin perustuva tutkimus ihmisen käyttäytymisestä 

päätöksentekotilanteissa. Preskriptiivinen näkökulma tutkii 

päätöksentekoprosessia luotettavuuden parantamisen näkökulmasta 

(Nokelainen, 2013). 

 

Kaiken kaikkiaan kyky tehdä päätöksiä liitetään älykkyyteen, jolla erään 

määritelmän mukaan tarkoitetaan kykyä oppia ympäristöstä, ymmärtää 

sitä ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Määritelmä pitää sisällään 

monia erityyppisiä taitoja, kuten fyysistä taitavuutta, sanallista 

sujuvuutta, konkreettista ja abstraktia päättelyä, aistiherkkyyttä, 

tunteellista herkkyyttä, laskutaitoa ja taitoa pärjätä yhteiskunnassa. 

(Carter, Aldridge, Page ja Parker, 2009, 166) 

 

Päätösteoria voidaan jakaa useampaan alateoriaan. Klassiseen, eli 

täydellisen rationaalisuuden teoriaan ja rajoitetun rationaalisuuden 

teoriaan, joka voidaan tutkijoidensa mukaan jakaa Simonin sekä Cyertin 

ja Marchin teorioihin sekä epäjatkuvaan päätösteoriaan, 

ekstrarationaaliseen päätöksentekoon ja roskaämpärimalliin. (Harisalo, 

146-176) 

 

3.3.1 Täydellisen rationaalisuuden päätösteoria 

 

Klassinen päätösteoria pohjautuu täydellisen rationaalisuuden 

olettamukselle. Täysin rationaalisuus päätöksenteossa toteutuu, kun 
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organisaatio asettaa ensin tavoitteet ja miettii sen jälkeen, miten 

tavoitteet voidaan mahdollisimman tehokkaasti saavutetaan. Tällöin 

rationaalisuus on loogista, järkevää ja ymmärrettävää toimintaa. 

Loogisuudella viitataan asioiden välisiin syys-seuraussuhteiden 

huomioonottamiseen ja ymmärrettävyydellä siihen, että samassa 

tilanteessa, samat tiedot omaava ihminen toimisi todennäköisesti suurin 

piirtein samalla tavalla (Harisalo, 2008, 146). Yleisellä tasolla logiikalla 

tarkoitetaan yleistä johdonmukaisuutta (Nurmela, 2002). 

 

Klassisen päätösteorian mukaan organisaation päätöksenteko perustuu 

seuraaville olettamuksille, riippumatta siitä oliko päätöksentekijänä koko 

organisaatio vai yksittäinen ihminen: päättäjä on perillä kaikista 

tavoitteista ja arvoista painokertoimineen, kaikista keinoista ja niiden 

hyödyistä sekä kustannuksista ja päättäjä pystyy valitsemaan 

käytössään olevan tiedon avulla parhaan mahdollisen ja rationaalisen 

vaihtoehdon. Rationaalisen päätöksenteon edellyttäessä siis täydellistä 

tietämystä ja sitä luonnehditaan ongelmanratkaisuksi, jonka 

prosessissa etsitään parasta mahdollista vaihtoehtoa. 

Yksinkertaistettuna klassisessa päätösteoriassa on kyse täydelliseen 

rationaalisuuteen pyrkimisestä ja sen keskeisimmät käsitteet ovat 

tavoitteet, vaihtoehdot, seuraukset ja valinnat. Näin muodoin 

perusteelliset ja monipuoliset analyysit ovat keskeinen osa klassista 

päätösteoriaa. (Harisalo, 2008, 146-148) 

 

Vaikka rationaalisten valintojen teoria on voittanut taloustieteen Nobelin 

palkintoja, ei se Stubbartin (1989) lainausten mukaan ole kyennyt 

selittämään, miksi tai miten taloudellisia päätöksiä tehdään 

epävarmassa ja subjektiivisessa maailmassa, jossa johdon kognitiiviset 

järjestelmät käytännössä toimivat (Hogarth, 1980; Kahneman ym., 

1982; Simon, 1957; Smircich ja Stubbart, 1985; Thurow, 1983). 

Stubbartin (1989) lainaamat asiantuntijat lisäävät, että johdon 

päätöksentekoon liittyvä tutkimus antaa vain vähän todisteita sen 

puolesta, että päätökset tehtäisiin kattavan rationaalisuuden vallassa 

(Kotter, 1982; McCall ja Kaplan, 1985; Mintzberg, 1973; Quinn, 1980; 
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Nutt, 1984). Sen sijaan useat strategisen johtamisen tutkijat ovat lähes 

varmoja siitä, että johdon kognitio alittaa strategiseen 

päätöksentekoteorian toteutumiseen vaadittavan rationaalisuuden 

tason. Itse asiassa kokeelliset tutkimukset useilla eri tieteenaloilla ovat 

osoittaneen, että rationaalisuuden rajat ovat hyvinkin kapeita. 

Esimerkiksi Fisken ja Taylorin (1984) paljon huomiota saanut tutkimus 

vertaa ihmisen tiedon jalostamiskykyä ”kognitiiviseksi kitupiikiksi” 

(cognitive misers) tai ”laiskaksi organismiksi” (lazy organism). Kähkösen 

(2001) lainaaman Albert Ellisin mukaan ihminen on lähtökohtaisesti 

tavoitteellinen, mutta ihmisellä on yhtä aikaa itsensä toteuttamisen tarve 

sekä biologisia heikkouksia, jotka estävät tavoitteiden saavuttamisen. 

Pitkällä tähtäimellä rationaalisuus johtaisi tavoitteisiin, mutta ehdoton 

irrationaalisuus estää ihmistä saavuttamasta kaikkia näitä tavoitteita 

(Kähkönen ym. 2001, 18). Kokeellisten tutkimusten lisäksi laajat 

kognitiivisen psykologian, päätösteorioiden ja organisaatiotieteiden 

empiiriset havainnot viittaavat siihen, että ihmisen kognitiiviset mallit 

ovat ilmeisesti yhdenlainen vastakohta ekonomistien ihannoimalle 

rationaaliselle mallille (Stubbart, 1989) . 

 

3.3.2 Rajoitetun rationaalisuuden päätösteoria 

 

Edellä esitetyn näkemyksen tueksi on syntynyt rajoitetun 

rationaalisuuden teoria, joka perustuu havainnoille, joiden mukaan 

organisaatioiden ja ihmisten mahdollisuus toimia täydellisen 

rationaalisuuden edellyttämällä tavalla on huomattavasti liioiteltua ja 

vain teoreettisesti mahdollista. Havainnot ovat osoittaneet, että 

organisaatioiden päätöksenteko ei ole automaattisesti täysin 

rationaalista, vaan parhaimmillaankin rajoitetun rationaalista. Rajoitteina 

toimii lähinnä ihmisen inhimillinen käyttäytyminen suhteessa 

rationaalisuuteen, johon kognitiiviset rajoitteet liittyvä rajallisen ja 

valikoidun muistamisen, oppimisen ja ärsykkeisiin vastaamisen 

muodossa. Lisäksi ihmisen kyky tunnistaa eri asioihin liittyviä 

potentiaalisia mahdollisuuksia ja rajoitteita on rajallinen 
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yksinkertaisissakin asioissa. Myös päättäjien arvot ja arvostukset, 

relevantin tiedon ja kokemuksen hankinta ja käsittelyn kustannukset, 

käsiteltävien asioiden lukumäärä, aika ja päätöksen kohteena olevien 

asioiden luonne, kuten epävarmuus, moniselitteisyys ja konfliktit 

rajoittavat rationaalisuutta. Rajoitetun rationaalisuuden vuoksi päättäjät 

pyrkivät yksinkertaistamaan asioita tehdäkseen niistä hallittavia ja 

ymmärrettäviä. (Harisalo, 2008, 150-155) 

 

Stubbartin (1989) lainaamien Hogarthin (1980) ja Kahnemanin ym. 

(1982) mukaan johtajat selviytyvät jatkuvassa tietotulvassa luottamalla 

kätevään, mutta epätäydelliseen ongelmanratkaisuheuristiikkaansa ja 

peukalosääntöihin, joita he voivat soveltaa monenlaisten ongelmien 

kohdalla. Käyttäytymisratkaisuja tutkittaessa on havaittu, että ihminen 

hyödyntää päätöksenteossa kymmeniä heuristiikkasääntöjä, jotka 

tuottavat räikeitä virheitä ja harhoja yksinkertaisissa  

tietojenkäsittelytehtävissä. Käyttäytymisratkaisujen tutkimuksia puoltaa 

useat rajoitetun rationaalisuuden tutkimukset ja havainnot, jotka 

saattavat tarkoittaa sitä, että johtajat tukeutuvat myös strategisia 

päätöksiä tehdessään yksinkertaisiin, puutteellisiin ja harhaisiin 

päätelmiin tai heuristiikkoihin, joka saattavat olla syynä virheellisiin 

strategisiin päätöksiin (Stubbart, 1989). Budhawar (1996) täydentää, 

että johtajat käyttävät vain tietyn määrän viitekehyksiä edustamaan 

tietoa maailmasta ja siten helpottavat tiedon käsittelyä ja 

päätöksentekoa.  

 

Harisalon (2008, 156-159) ja Stubbartin (1989) mukaan päätöksentekoa 

rajoitetun rationaalisuuden piirissä ovat tutkineet useat tutkijat, joista 

tunnetuimpia lienevät Simonin (1957),  Marchin ja Simonin (1959) sekä 

Cyertin ja Marchin (1963) tekemät tutkimukset. Tutkimusten taustalla 

vaikuttaa näkemys, jonka mukaan rajoitetun rationaalisuuden 

päätösteoria eroaa merkittävästi täydellisen rationaalisuuden teoriasta. 

Rajoitetun rationaalisuuden teoria muistuttaa, että tavoitteet sisältävät 

monia eri merkityksiä, joista yksimielisyyden synnyttäminen on vaikeaa. 

Myös vaihtoehtojen ja keinojen kirjo sekä tehokkuuden ymmärtäminen 
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ovat rationaalisessa mielessä ihmiselle vaikeaa. Käytännössä rajoitetun 

rationaalisuuden teorian mukaan riittää, että löytää vaihtoehdon, joka 

mahdollistaa etenemisen. (Harisalo, 2008, 156) 

 

Tuomikorven (2005) mukaan Herbert Simonin (1957) teorian 

kehittäminen perustui ajatukseen, jonka mukaa ihmisen mieli, 

inhimillinen ajattelu ja luovuus sekä päätöksenteko ovat tutkittavissa 

olevia ilmiöitä, ja näin muodoin myös ymmärrettävissä olevia asioita. 

Teorian painopiste on tiedossa ja ihmisen mielessä tapahtuvassa 

kompleksissa tiedonkäsittelyn prosesseissa sekä näiden prosessien 

vaikutuksissa etenkin päätöksentekoon. Simonin (1957) mukaan 

johtamisen hallinnollinen ulottuvuus on päätöksentekoa, jossa 

erikoistuneet ja toisistaan riippuvaiset organisaation päätöksentekijät 

muodostavat yhteistoimintajärjestelmän, jossa yksilöt ja ryhmät tekevät 

yhteistyötä ja pyrkivät päätöksiä tekemällä saamaan etuuksia itselleen. 

(Tuomikorpi, 2005) 

 

Harisalon (2008, 156-157) lainaaman Simonin (1957) mukaan ihmisen 

mielessä tapahtuvan kompleksisen tiedonkäsittelynprosessin 

epätäydellisyyden teoria perustuu rajoitettuun rationaalisuuteen sekä 

toimintaan monimutkaisissa ympäristöissä käsittelevään teoriaan. Tämä 

teorian valossa Simon (1957) näkee viisi  erilaista tekijää. a) työstetyt 

ongelmat, joilla Simon tarkoittaa, että ihminen ei kykenee tiedollisen 

kapasiteetin rajallisuuden vuoksi käsittelemään monimutkaisten 

ongelmien kaikkia ulottuvuuksia, b) tyydyttävän ratkaisun etsiminen, 

jolla hän tarkoittaa, että päättäjät tyytyvät tyydyttäviin ratkaisuihin 

maksimoinnin ja optimoinnin sijaan, c) etsintä, jolla Simon tarkoittaa, 

että päättäjät kohdistavat etsinnän vaiheessa huomion tuttuihin 

tilanteisiin ja olosuhteisiin sekä koeteltuihin keinoihin, d) epävarmuuden 

välttäminen, jolla Simon tarkoittaa päättäjien kohdistavan huomion 

sellaisiin vaihtoehtoihin, jotka eroavat mahdollisimman vähän opitusta, 

aiemmista kokemuksista ja hallitsevista olosuhteista, e) varantoon, jolla 

Simon tarkoittaa, että organisaatiolla on käytössään erilaisia käytäntöjä, 
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joihin ne tukeutuvat päätöksenteossa ja jotka tehostavat ongelmien 

käsittelyä. (Harisalo, 2008, 156-157) 

 

Harisalon (2008, 158-159) lainaamat Cyert ja Mach (1963) jäsentävät 

päätöksentekoa rajoitetun rationaalisuuden piirissä neljän käsitteen 

avulla. a) ongelmien näennäisratkaisulla, jolla tutkijat tarkoittavat, että 

monimutkaisiin ongelmiin on vaikeaa tai mahdotonta löytää tehokkaita 

ratkaisuja, b) epävarmuuden välttämisellä, jolla Cyert ja March (1963) 

tarkoittavat samaa kuin Simon (1957) vastaavalla käsitteellä, c) 

ongelmaperusteisella etsinnällä, jolla tutkijat tarkoittavat, että 

organisaation ei ole luonnollista toimia ennakoiden, eikä organisaatiot 

edes pyri luomaa proaktiivista toimintakehää mieleisekseen, d) 

oppimisella, jolla Cyert ja March (1963) tarkoittavat, että edellä esitellyt 

tekijät ehdollistavat ja ohjaavat oppimista ja tekevät siitä suhteellisen 

vakaata ja hidasta. (Harisalo, 2008 158-159) 

 

Simonin (1957) ja Cyertin ja Marchin (1963) teorioiden lisäksi rajoitettua 

rationaalisuutta voidaan kuvata jännitteisiin tukeutuvaksi, keskinäiseksi 

sopeutumiseksi ja rutiinien käyttämiseksi. (Harisalo, 2008, 156)  

 

Päätöksenteon teorioita voidaan tutkia lisäksi muun muassa 

epäjatkuvan prosessin, roskaämpärimallin ja ekstrarationaalisen 

päätöksentekoteorioiden kautta. Päätöksenteko epäjatkuvana 

prosessina korostaa teoriassaan rajoitettua rationaalisuutta 

epärationaalisempaa päätöksentekoa ja kiinnittää huomion siihen, 

kuinka päättäjät toimivat päätöksiä tehdessään. Tällöin päätöksen teon 

voidaan katsoa koostuvan yhden hahmotelman mukaan jaksottaisesta 

rationaalisuudesta. Roskaämpärimalli ottaa rajoitetun rationaalisuuden 

huomioon ja se soveltuu tilanteisiin, joita voidaan kutsua organisoiduksi 

anarkiaksi. Tällaisille tilanteille ominaista on suuri epävarmuus, 

ennakoimattomuus, epäselkeys ja epäjatkuvuus. Erityisesti tämä 

koskee tilanteita, joissa päättäjät eivät tiedä kenellä tai missä 

päätöksenteossa auttava tieto sijaitsee. Ekstrarationaalinen 

päätöksentekoteoria korostaa, että teoria ja käytäntö ovat liian kaukana 
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toisistaan ja että kokeneet päättäjät tietävät tukeutuvansa alitajuntaan 

kuten intuitiiviseen harkintaan ja oivalluksiin (Harisalo, 2008, 160-168). 

Tähän liittyen Stubbartin (1989) mukaan useat tutkijat ovat sitoutuneet 

näkemykselle, jonka mukaan strategiseen johtamiseen vaikuttaa 

rationaalisuuden lisäksi määrittelemättömiä käsitteitä, kuten "gut 

feeling", "intuition" ja muita epämääräisiä ilmiöitä, jotka ovat tieteellisen 

tutkimuksen ulottumattomissa (Stubbartin tekstistä Mintzberg, 1973; 

Quinn, 1980). 

 

3.3.3 Intuitio 

 

Päätösteko ja ongelmaratkaisu ovat osa jokapäiväistä johtamistyötä. 

Tiedon määrän rajusta kasvusta johtuen ilmiötä on tutkittu viimeisten 

vuosien aikana paljon poikkitieteellisin teorioin. Tutkimusten yhteydessä 

mielenkiinnon kohteeksi on noussut intuition perustuva 

ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. (Nokelainen, 2013) 

 

Clarken (2001) lainausten mukaan tutkimukset viittaavat siihen, että 

intuitio syntyy kokemuksesta ja se edustaa jotain "tosiasioiden" 

yläpuolella olevaa. Johtajat viittaavat yleisesti sanaan "gut feeling" ja 

tutkijat ilmaukseen "soft pesonal information” (Clarken tekstistä Molloy 

ja Schwenk, 1995). Harisalo (2008,) määrittelee intuition 

aavistuksenomaiseen näkemiseen, jonka ansiosta päätöksentekijä 

kykenee havaitsemaan asioiden välisiä syy-seuraussuhteeksi ja niihin 

liittyviä mahdollisuuksia.  Intuitiolla on Harisalon (2008) mukaan kolme 

merkittävää voimaa. Ensinnäkin intuitio mahdollistaa nopean ongelman 

käsittelyn vajavaisin tiedoin ja kokemuksin. Toiseksi se auttaa asioiden 

kehityskulun kuvittelussa ja kolmanneksi, ainutkertaisten kokemusten 

jäsentämisessä ja niiden kertomisessa muille ihmisille (Harisalo, 2008, 

174). Clarken (2001) lainaama Swink (1995) on esittänyt, että intuitio on 

tilanteiden visualisoitu syy.  
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Intuition on käsitteenä ja tapahtumana monimutkainen prosessi, joka on 

Clarken (2001) lainausten mukaan vielä vailla yhteisesti ymmärrettyä 

määritelmää. Sitä on kutusuttu synnynnäiseksi 

ongelmanratkaisukyvyksi (Swink, 1995), jota johtajat käyttävät 

mieluummin kuin kaavoja (Kleinmuntz, 1990). Toisaalta se on, 

yhdistelmä tosiasioita ja kokemusta (Agor, 1989), mikä tarkoittaa 

monimutkaisia tietojenkäsittelyä, (Payne ym., 1988) kyseenalaistamista 

(Blattberg ja Hoch, 1990), pehmeitä ja henkilökohtaisia tietoja ja taitoja 

(Molloy ja Schwenk, 1995) sekä keinoja vetää asioita yhteen ja 

yksinkertaistaa monimutkaisia asioita (Showers ja Chakrin, 1981).  

 

Intuitio voidaan ymmärtää myös eräänlaisena kyseenalaistavana 

näkemyksenä tilanteista ja asioista, joita on ylempien johtajien toimesta 

on jo tutkittu. Kyseenalaistamiseen kykenevillä johtajilla on kyky käyttää 

intuitiivisia näkemyksiään analysoitujen päätösten hylkäämiseen. Tämä 

edellyttää, että johtaja näkee sellaisia asioita, joita hänen kollegansa 

eivät välttämättä havaitse. (Clarke, 2001) 

 

Päätöksenteon näkökulmasta Clarken lainaaman Schwenkin (1995) 

huomauttaa, että intuition on tärkeä osa tehokasta päätöksentekoa. 

Clarken (2001) lainaama Agor (1989) on laajassa tutkimuksessa 

osoittanut, että intuitiiviset päätökset syntyvät vuosien varrella koettujen 

tosiasioiden ja kokemusten sekä hyvin hiottujen, herkkien ja avointen 

alitajuisen prosessien yhteistuloksena. Intuitiolla on taipumus saada 

aikaan "hyppy" päätökseen vaikuttavien tekijöiden ja itse päätöksen 

välillä ilman, että siihen liittyy kognitiivisia prosesseja. Tutkimusten 

mukaan tällöin päätöksentekoprosessin selittäminen on  vaikeaa, sillä 

siihen sotkeutuu enemmän intuitiivisia tekijöitä kuin kognitiivisia 

päätöksentekoskeemoja. (Clarke, 2001) 

 

Intuitiiviset johtajat kykenevät tunnistamaan hyvin tilanteiden 

ominaisuuksia ja hyödyntämään kokemustaan ja taustojaan osana 

päätöksentekoa. Agorin (1989) tutkimuksessa todettiin, että intuitio on 

kaikkein hyödyllisintä johtajille epävarmoissa tilanteessa, joissa he 
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joutuvat kohtaamaan riittämättömiä tietoja ja monimutkaisia 

vaihtoehtoja. (Clarke, 2001) 

 

3.3.4 Päätöksenteon yhteenveto  

 

Arkielämässä ajattelu, päättely, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 

kytkeytyvät toisiinsa. Ajatteluun vaikuttavat ihmisen havaintotoimintojen, 

tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajoitukset, jotka ovat muuttumattomia ja 

perustuvat aivojen sekä tiedonkäsittelyjärjestelmän toimintaan. Näitä 

rajoituksia kutsutaan staattisiksi eli pysyviksi reunaehdoiksi. 

Reunaehtojen takia ihminen ei kykene käymään erityisen nopeasti läpi 

suurta määrää tehtäviin liittyviä yksityiskohtia, joten toisinaan ajattelu 

perustuu puutteellisen tiedon varaan ja siksi ihminen tekee 

ajattelussaan virheitä. (Aarnio, Kalakoski, Paavilainen, Rantala, 

Suomalainen, 2013, 115) 

 

Vaikka päätöksentekoa on tutkittu yli 35 vuotta, on yllättävää, miten 

vähän sen kognitiivisesta luonteesta ja suhteesta intuitioon sekä 

yhteydestä johtajien päätöksentekoon osataan sanoa (Clarke, 2001). 

Vaikka strategisessa johtamisessa korostuu rationaalisuus, on 

Stubbartin (1989) mukaan kirjallisuudessa keskitytty ensisijaisesti 

poliittisiin, teknisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin strategisen 

päätöksenteon suhteen. Näin ollen kognitiiviset näkökulmat on 

sivuutettu kaikessa hiljaisuudessa, vaikka johdon kognitioiden 

tutkimisen kautta saattaisi löytyä "puuttuva lenkki" strategisen 

johtamisen paradigmaan (Stubbart, 1989). 

 

Yleisesti ottaen päätöksenteko syntyy useiden hyvien ja huonojen 

vaihtoehtojen arvioinnista, jolloin ihminen vertaa päämärän arvoa siitä 

seuraavaan palkintoon laskutoimituksen tavoin ja valitsee parhaan 

mahdollisen vaihtoehdon (Aarnio ym. 2013, 115). Tämän jälkeen aivot 

tekevät ennusteen siitä, kuinka todennäköisesti päätös tuottaa odotetun 

palkinnon. Mitä monimutkaisempi ongelma on, sitä enemmän aivotyötä 
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päätöksenteko edellyttää (Carter, ym., 2009, 166). Päätöksentekoa 

organisaatioissa voidaan selittää päätösteorioilla, joiden keskeinen 

merkitys kiteytyy siihen, että organisaatio ja johtaminen ovat 

päätöksentekoa, ja että päätöksenteko vaikuttaa organisaation 

menestymiseen enemmän kuin rakenne, henkilöstö, johtajien 

persoonalliset ominaisuudet ja teknologia (Harisalo, 2009, 175). 

 

Clarken (2001) viittaamat pitkittäistutkimukset (esim. Butler ym., 1993) 

ovat osittaneet, että päätöksentekoon vaikuttaa keskeisesti kolme 

näkökulmaa. Ensinnäkin vuorovaikutus siitä, kuinka päätöksentekoon 

osallistuvat tahot näkevät ongelman, toisaalta se, miten yksilöt 

ryhmässä rakentavat ja kehittävät keskinäistä tukea strategisille 

ratkaisuille ja kolmanneksi se, miten erityinen vaikutus ihmisillä on 

ympäristöön ja ajoituksella päätöksentekoprosessiin.  

 

Clarken (2001) lainausten mukaan johtajien päätöksenteon yksilöllisiä 

eroja esiintyy siksi, koska johtajilla on oma rajallinen käsitys (bounded 

view) ongelmasta (Klarch ja Simon, 1958), siksi koska johtajat etsivät ja 

valitsevat informaatiota eri tavoin ja siksi, koska johtajilla on erilaisia 

kognitiivisia tyylejä (Allison ja Hayes, 1996; McDougal, 1995; Payne, 

ym., 1988). Tämä on myös Clarken (2001) lainaaman Schwenkin 

(1984) strategisen päätöksenteon taustalla vaikuttava näkemys, jonka 

mukaan päätöksenteossa yhdistyvät kognitiiviset, organisatoriset ja 

poliittiset näkökulmat. Organisatorinen näkökulma painottaa 

rakenteiden ja prosessien vaikutusta tiedonkulkuun, poliittinen 

näkökulma korostaa vuorovaikutusta ulkoisten vaikutusten ja sisäisen 

poliittisen ohjailun välillä ja valtataistelua ryhmän sisällä, ja kognitiivinen 

näkökulma sitä, miten ongelmat ovat ymmärretty. Kaikki kolme mallia 

kuvastavat, miten yksilöt hahmottavat päätöksenteon ympäristöä ja he 

käyttävät hyväkseen kognitiivisia harhoja ja oletuksista. (Clarke, 2001)  

 

Nykyään osa tutkijoista pitääkin kognitiivista yksinkertaistamista ja 

epätäydellisten heuristiikkojen varassa tehtyjä päätelmiä vakavana 

uhkana johdon päätöksenteolle, joita lisääntyvät paineet strategisessa 
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päätöksenteossa korostavat (Stubbart, 1989). Tämän vuoksi 

päätösteorioiden tutkimuksissa esiin tullut rajoitetun rationaalisuuden 

näkemys saattaa selittää päätöksentekoa. Rajoitetulla 

rationaalisuudella (bounded rationality) tarkoitetaan, että ihmisen 

ajattelu ja päätöksen teko tapahtuu osittaisen rationaalisuuden varassa, 

koska ihmisellä on rajallinen prosessointikyky suhteessa ympäristö 

kompleksisuuteen. Tällöin rajattu rationaalisuus voidaan nähdä 

prosessointikyvyn ja kompleksisen ympäristön yhdistelmänä, jota 

heuristiikat selittävät (Eysenck 2012, 417). Kuten Mintzbergin, 

Ahlstrandin ja Lampelin (1998, 151) lainaama Simon (1947, 1957) on 

todennut:  

 

”Maailma on suuri ja monimutkainen, kun taas ihmisen aivot ja 

tietojenjalostuskapasiteetti erittäin rajoittunut”.  

 

Ei siis ole ihme, että Clarken (2001) lainaaman Agorin (1989) 

tutkimusten valossa näyttää siltä, että päätöksentekoon liittyy myös 

jotain sellaista, jota ei täysin rationaalisuuden tai rajoitetun 

rationaalisuuden keinoin voida selittää. Tällöin selittävänä tekijänä 

käytetään muun muassa intuitiota, jonka avulla ihmiset kykenevät 

ylittämään omia henkisiä ja tiedollisia rajojaan, joita asettavat 

asiantuntemus, tiettyihin tehtäviin urautuminen, kognitiiviset rajoitteet, 

kokonaisuuden hahmottamisen vaikeus, eli asioiden järjestelmälliseksi 

jäsentämisen vaikeus, haluttomuus arvioida omaa toimintaa kriittisesti 

ja organisaatioiden strategisen valinnat. Tällöin tarvitaan kokemuksen 

mukanaan tuomaa intuitiota, joka vahvistuu kokemuksen myötä 

(Harisalo, 2008, 174). 

 

Vaikka Stubbartin (1989) lainaaman Johnson-Lairdin (1983) mukaan 

tutkimukset osoittavat, että ihmiset ovat järkyttävän huonoja loogisessa 

päättelyssä, ja että jopa tiedemiehet ovat alttiita kognitiivisille 

yksinkertaistamisille ja virheille, jaksaa ihminen jatkuvasti yllättää 

tutkijoita kyvyillään. Etenkin ihmisen muisti on hämmästyttävän laaja, ja 
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sen avulla ihminen kykenee toimimaan opittujen mallien kautta 

vaikeissakin tilanteissa hämmästyttävän hyvin. (Stubbart, 1989) 

 

Laukkanen (1994) vetää lainaustensa kautta yhteen ihmisen 

päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Ensinnäkin ihmiset ovat 

rajoittuneita heidän tiedollisissa kyvyissään (Hogarth 1985). Ihmiset 

ovat toki taitavia, mutta yhtä aikaa erehtyväisiä systemaattisessa tiedon 

käsittelyssä ja päättelyssä. Toisaalta ihmisen älykkyys ja ajattelu on 

tehtäväorientoitunutta sekä aihepiiriin rajautunutta ja siten paikallista. 

Kolmanneksi, muisti ei ole erityisen selvärakenteinen 

arkistointijärjestelmä, jolla on ilmeinen rajapinta prosessoitaessa 

päätöksiä, ratkaisuvaihtoehtoja tai vastauksia. Neljänneksi 

organisaatiot, erilaiset taustatekijät ja esimerkiksi ryhmäajattelu 

vaikuttaa siihen, miten ihminen toimii. (Laukkanen, 1994) 

 

3.4 Johtamisen kognitioiden ja menestyksen välinen yhteys 

 

Johdon kognition tutkimisesta on ollut keskeinen painopiste 1980-

luvulta alkaen, vaikka joitakin aikaisempia julkaisujakin on. 1990-luvulla 

tutkimusala on kasvattanut suosiotaan (Uotila, 2015). Läpi 

tutkimushistorian tutkijoita on kiinnostanut kognitiivisten rakenteiden ja 

prosessien linkittäminen yritysten keskeisimpiin saavutuksiin kuten 

tuloksellisuuteen, innovatiivisuuteen ja kykyyn muuttua (Meindl, 1996, 

xix). Uotilan (2015) lainaaman K. Weickin (1995) mukaan  kognitio ja 

toiminnan suhde on tärkeä, sillä kognitiot eivät ole staattisia, vaan 

kehittyvät jatkuvasti yksilön vuorovaikuttaessa ympäröivän maailman 

kanssa. Näin ollen yksilö muokkaa kognitiostaan käsin ympäröivää 

maailmaa, samalla kun ympäröivä maailma muovaa yksilön kognitiota 

(Uotila, 2015). 

 

Useat organisaatiotutkijat ovat yksimielisiä siitä, että tulkinta, kehykset, 

skeemat, olettamus ja rutiinit ovat osa merkityksenantoprosessin ja 

voivat näin vaikuttaa myös menestykseen. Tämän todentamiseksi 
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mittaaminen on varsin keskeistä. Kognitiivisten rakenteiden kenttä on 

kuitenkin siinä määrin vaikea mitattavaksi, että sen perusteella 

täydellisen selityksen antaminen on liki mahdotonta. Tämä johtuu siitä, 

että käyttäytymisen ja tulosten välistä kausaalista suhdetta on hankala 

todentaa. Toisaalta kognitiot kietoutuvat yhteen muiden organisaation 

muuttujien kanssa (Meindl, 1996, xx, xiv, xix). Tästä huolimatta on 

olemassa empiirisiä havaintoja, joiden perusteella tutkijat ovat 

päätelleet, että kytköksiä johtamisajattelun ja toiminnan välillä on 

olemassa (Jenkins ja Johnson, 1997). Esimerkiksi Eden (1992) toteaa, 

että suurin osa kognitiivista kartoitusta koskevasta tutkimuksen arvelee, 

että kartta kuvaa tai ennustaa käyttäytymistä. Näin ollen merkinnöistä 

rakennettu kognitiivinen kartta on olettavasti yhteydessä ajattelun 

edustaman kartan ja havaitun käyttäytymisen kanssa (Eden, 1992). 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaamaan Hambrickin ja Finkelsteinin 

(1987) tutkimuksen mukaan ajattelun ja suorituskyvyn väliltä on ilmeistä 

löytää yhteys sellaisissa tapauksissa, joissa tutkittavilla on sekä 

operatiivinen että strateginen vastuu. Meindlin (1996) mukaan Priem 

(1994) tutki toimitusjohtajien kokonaiskäsityksiä, jotka edellyttävät heiltä 

kykyä tuoda ilmi uskomuksiaan strategian, rakenteen ja ympäristön 

välillä. Priem (1994) vertaili uskomuksia ja menestysreseptejä 

organisaation ympäristötekijöiden ja organisaatiokirjallisuuden välillä, 

mikä osoitti, että yritykset, joiden toimitusjohtaja omasivat enemmän 

sekä uskoa että johdonmukaisuutta yhdessä teoriaviisauden kanssa, 

ovat menestyneempiä kuin ne joiden toimitusjohtajien uskomukset ovat 

vähemmän johdonmukaisia teorian kanssa. Mikä tärkeintä, Priem 

(1994) tähdensi varovasti käsitystä, että johtamisen ratkaisutavoilla on 

yhteys organisaation suorituksiin (Meindl, 1996, xx). Tällöin kyse on 

käyttäytymisestä ja sen vaikutuksista, joka on moniselitteinen 

kokonaisuus. Käyttäytymisen muodostumiseen liittyen Uotila (2015) 

muistuttaa Banduraa (1996) lainatessaan, että on olemassa kolme 

tekijää, jotka muodostavat yksilön käyttäytymisen. Ne ovat kognitiiviset, 

henkilökohtaiset ja ympäristötekijät (Uotila, 2015). 
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4.0 METODOLOGIA 

 

Metodologialla tarkoitetaan oppia tieteen järkevistä menetelmistä ja se 

kuuluu tieteen filosofian osa-alueeseen (metodix.com, viitattu 

11.9.2014). Metodologian käsite ei ole pelkästään erilaisten 

tutkimustekniikoiden ja metodien tutkimusta, vaan näiden taustalla 

vaikuttavien oletusten ja lähtökohtien selvittelyä (Hirsjärvi ym., 2013, 

184). Tämän tutkimuksen metodologiaosiossa ei esitellä 

tieteenfilosofisia rajauksia, vaan keskitytään metodologian moderniin ja 

suppeampaan merkitykseen eli tieteelliseen tutkimusprosessiin. Tällöin 

huomio keskittyy niihin tapoihin tai keinoihin, joilla tieteellistä tietoa 

tavoitellaan, muodostetaan ja perustellaan. Nämä valinnat toimivat 

tieteellisyyden kriteerinä koko tutkimusprosessissa. Näin todettuna 

tehdyillä valinnoilla on keskeinen merkitys tutkimuksen tieteellisyyteen. 

Metodologisista valinnoista riippumatta tutkijalla on velvollisuus käyttää 

tieteellistä menetelmää ja argumentoida tieteellisen päättelyn mukaan 

(metodix.com, viitattu 11.9.2014).    

 

Tieteellinen tutkimus on Kansolan (2010) mukaan on tapana jakaa 

empiiriseen ja teoreettiseen tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa 

toteutetaan sekä teoreettinen, että empiirinen osuus.  Empiirinen 

tutkimus jaetaan perinteisesti kvantitatiiviseen eli määrälliseen ja 

kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen (Kansola, 2010). 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroista on keskusteltu 

pitkään. Hirsjärven, ym. (2013) lainaaman Brymanin (1993) mukaan 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä vallitsevasta 

epäselvyys johtuu käsitteiden määrittelyn epäselvyydestä. Henwood ja 

Pidgeon (1993) taas toteavat, että sekavuutta selittää kvalitatiivisen 

tutkimuksen metodologinen kapea-alaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että 

kvalitatiivinen tutkimus yhdistetään vahvasti aineiston keruun tapaan tai 

sen ei-numeeriseen piirteeseen. Henwood ja Pidgeon (1993) kuitenkin 

huomauttavat, että kvalitatiivinen metodi on enemmän kuin pelkkä 

kerätty aineisto (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2013, 135-136). Kansolan 

(2010) lainaaman Heikkilän (2005) mukaan kvantitatiivinen tutkimus 
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perustuu yleisellä tasolla numeeriseen tietoon ja suurempaan otokseen 

sekä vastaa kysymyksiin mikä, missä ja kuinka paljon. Määrällisen 

tutkimuksen avulla kyetään selvittämään tutkittava tilanne, mutta ei 

tilanteeseen johtaneita syitä (Kansola, 2010). Kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii sitä vastoin ymmärtämään tutkimuskohdetta ja se perustuu 

pienempään otokseen ja niiden kautta saatavan aineiston 

perusteelliseen analysointiin, jolloin tieteellisyyden kriteeri syntyy laadun 

ei määrän kautta (Eskola ja Suoranta, 1998, 17). Kansolan (2010) 

lainaaman Heikkilän (2005) mukaan kvalitatiivinen tutkimus vastaa 

kysymyksiin miksi, miten ja millainen. Laadullisen tutkimuksen aineistot 

voivat olla valmista dataa, kuten päiväkirjoja ja kirjeitä tai tutkimusta 

varten kerättyä tietoa, kuten haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja 

(Kansola, 2010). Yksinkertaisimmillaan laadullinen aineisto on tekstiä, 

joka on syntynyt tutkijasta riippuen tai siitä riippumatta (Eskola ja 

Suoranta, 1998, 15).  

 

Yleisesti ottaen kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välille ei ole 

syytä tehdä eroa, vaan tutkimuksen hyödynnettävyydestä tulisi 

keskustella lähinnä tutkimuskäytänteiden ja periaatteellisten 

kysymysten kautta (Hirsjärvi ym., 2013, 135-136). Tällöin ollaan 

kiinnostuneita Hirsjärven ym. (2013) lainaaman Teschin (1992) 

tyypittelyn perusteella säännönmukaisuuksista sekä toiminnan 

merkityksen ymmärtämisestä. (Hirsjärvi ym., 2013, 165). Tämä tutkimus 

toteutetaan kvalitatiivisin menetelmin, jolloin tutkimuksessa ei keskitytä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan pikemminkin pyritään kuvaamaan tiettyä 

tapahtumaa, ymmärtämään jotakin toimintaa tai antamaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta tietystä ilmiöstä (Eskola ja Suoranta, 1998, 60). 

Laadullisten menetelmien käyttö tässä tutkimuksessa on perusteltua, 

koska kvalitatiivinen tutkimus on Hirsjärven ym. (2013, 157) mukaan 

todellista elämää kuvaavaa, kuten tämä tutkimus.  
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4.1 Hypoteesittomuus tässä tutkimuksessa 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiset ajattelumallit 

korostuvat menestyksekkäässä johtamisessa kunkin tuloskortin 

näkökulman osalta. Ajattelumalleja tutkitaan kognitiivisiin 

kartoitusmenetelmiin kuuluvalla kausaalisella kartalla, joka toimii tässä 

tapauksessa on laadullisena tutkimusmenetelmänä. Tutkimusongelmien 

selvittämisen myötä tutkielma tuo kausaalisten karttojen kautta tietoa 

päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan operatiivisen johtamisen 

taustalla vaikuttavista ajattelumalleista. Graafiseen muotoon laadituista 

haastatteluhetken ajattelumalleista on hyötyä tutkittavalle esimiehelle, 

hänen työnantajaorganisaatiolle, tutkijalle sekä hänen omalle 

organisaatiolle ja mahdollisesti koko S-ryhmälle. Tutkimuksessa ei 

pyritä selittämään vertailuryhmässä heikommin menestyvien yksiköiden 

esimiesten tuloksia karttojen kautta, eikä tasapainotetun tuloskorin 

tunnuslukuja muiden kuin kognitiivisten karttojen sisältöjen kautta, sillä 

on selvää, että tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on organisaation sisäistä ja 

ulkoisista tekijöistä johtuen runsas määrä. 

 

Vaikka tutkimusta ohjaa selvät tutkimusongelma, on kyse niin sanotusta 

hypoteesittomasta tutkimuksesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijalla ei 

ole lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai 

tutkimuksen tuloksista (Eskola ja Suoranta, 1998, 19). Tämä siitäkin 

huolimatta, että johtajien kognitioiden suhdetta päätöksentekoon on 

tutkittu kohtalaisen paljon (Ks. mm. Clarke, 2001; Jenkins ja Johnson, 

1997; Swan, 1997; Budhwar, 1996; Eden, 1992; Stubbart, 1989 jne.). 

Aiemmasta tutkimuksesta huolimatta sen suhdetta tuloksellisuuteen tai 

liiketoiminnan mittareihin on vaikea todentaa, mikä puoltaa 

hypoteesittomuutta (ks. Jenkins ja Johnson, 1997; Meindl, 1996; Eden, 

1992). Lisäksi kausaalisella kartoitusmenetelmällä ei ole tehty aiempaa 

tutkimusta  Suomen vähittäiskaupan ketjuliiketoiminnan tai 
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päivittäistavarakaupan aloilta eikä lähiesimiestasolta, mikä tekee 

hypoteesittomuus-valinnan oikeutetuksi.  

 

4.2 Tutkimuksen lähtökohdat, tutkimuskohde, taustatiedot ja 
konteksti 

 

Kohdeorganisaatio ja tukitusjoukko 
 
Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi on valittu Osuuskauppa Keskimaa ja 

tutkimuskohteeksi kuusi S-marketpäällikköä. Tutkimusorganisaation ja 

tutkimuskohteen valintaan on vaikuttanut muutama keskeinen tekijä. 

Merkittävimpänä syynä kohdeorganisaation valintaan voitaneen pitää 

Osuuskauppa Keskimaan ja erityisesti market-toimialajohtajan Reima 

Loukkolan kiinnostusta tutkimusta kohtaan. Vaikka kohdeorganisaatiolla 

ja Loukkolalla on ollut aito kiinnostus tutkimukseen, ei Osuuskauppa 

Keskimaa ole tutkimuksen toimeksiantaja tai tilaaja. Tästä huolimatta 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyen tutkimustietoja ei luovuteta 

ulkopuolisille, eikä tietoja käytetä muuhun kuin kohdeorganisaation ja 

tutkittavan kanssa sovittuun tarkoitukseen. Myöskään tutkimukseen 

osallistujien henkilöllisyyttä ei paljasteta.  (jyu.fi, viitattu 14.9.2014) 

 

Tutkimuskohteen (S-marketpäälliköt) valintaan on vaikuttanut 

tutkittavien esimiesten halukkuus osallistua tutkimukseen sekä 

tutkimusjoukon yhtäaikainen hetero –ja homogeenisyys. 

Homogeenisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että saman 

yrityksen samassa ketjussa toimivilla esimiehillä on lähtökohtaisesti 

yhtäläiset toimenkuvat, työn tavoitteet ja mittaristot (tasapainotettu 

tuloskortti), mikä strukturoi kohdejoukkoa järkeväksi tutkimuskohteeksi. 

Heterogeenisyydellä tarkoitetaan inhimillisten yksilöerojen lisäksi sitä, 

että tutkimukseen on tarkoituksenmukaisella poiminnalla valittu otos, 

joka esittää tuloskortin tunnuslukujen valossa mahdollisimman hyvin 

populaatiota (Osuuskauppa Keskimaan S-marketpäälliköistä) 

edustavaa ryhmää. Tutkimusjoukon tarkoituksenmukainen poiminta 
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viittaa läheisesti ositettuun otantaan, jonka avulla pyritään 

varmistamaan, että otos on mahdollisimman edustava tutkimuksen 

kannalta merkittävien ryhmien osalta. Vaikka menetelmä viittaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen otantamenetelmään ja sitä kautta 

havaintojen yleistämiseen populaatioon, ei sitä tässä tutkimuksessa 

tulla tekemään. Otannan valintatapa on kuitenkin perusteltua 

tutkimusongelma huomioon otettuna. Tarkoituksenmukaiseen 

poimintaan liittyen valinnassa on lisäksi huomioitu, että tutkittavien S-

marketpäälliköiden yksiköissä olisi tapahtunut viimeisten vuosien aikana 

mahdollisimman vähän tuloskorttien tunnuslukuihin vaikuttavia sisäisiä 

tai ulkoisia muutoksia. (fsd.uta.fi, viitattu, 14.9.2014) 

 
Tutkimusjoukon näkökulmasta laadullista tutkimusta luonnehtiva piirre 

on, että tutkimuksen kohteena on suhteellisen pieni tapausmäärä. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta 

tai merkitystä tutkimuksen onnistumiseen (Eskola ja Suoranta, 1998, 

67-68). Onhan laadullisen tutkimuksen tarkoituksena määrällisen 

yleistettävyyden sijaan ymmärtää tutkimuskohdetta (Hirsjärvi ym., 2013, 

181). Tällöin keskeistä on Eskolan ja Suorannan (1998) lainaaman 

Uusitalon (1991) mukaan teoreettinen ja olemuksellinen yleistettävyys, 

jolla tarkoitetaan tulkintaa, jota aineistosta tehdään. Tällöin ratkaisevaa 

ei ole aineiston koko ja sen perusteella rakennetut tunnusluvut, vaan 

tulkintojen kestävyys ja syvyys (Eskola ja Suoranta, 1998, 67-68). 

 

Anonymiteetti 
 
Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvien esimiesten ja heidän 

johtamien toimipaikkojen anonyymius turvataan koodien kautta. Kullekin 

osallistujalle ja heidän johtamille yksiköille annetaan koodi, jota 

tutkimuksessa käytetään henkilön ja toimipaikan identifioimiseksi. 

Koodeina käytetään henkilöistä ja toimipaikasta isoja aakkosia välillä A-

F, kuten esimerkiksi yksikkö A, esimies B ja niin edelleen. (jyu.fi, viitattu 

14.9.2014) 
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Tutkijan asema 
 
Tutkijan asema on koko tutkimuksen ja tutkimusprosessin kannalta 

merkittävä ja sen ratkaisuista tulee kertoa lukijalle, jotta tutkimus on 

arvioitavissa (Eskola ja Suoranta, 1998, 20). Tutkijan asemassa 

keskeistä on luottamus, sillä tutkittavien on pystyttävä luottamaan 

siihen, että heidän anonymiteettinsa säilyy ja heille kerrotaan 

rehellisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja mahdollisista vaikutuksista. 

Tutkijan tulee toimia tämän luottamuksen arvoisesti (www.fsd.uta.fi, 

viitattu 13.9.2014). 

 
Tässä tutkimuksessa tutkijan asema tutkimusjoukkoon on erityinen. 

Tutkija on työskennellyt tutkimuksen kohdeorganisaatiossa, tutkittavien 

esimiesten kollegana vuosina 2006-2010, ja sen jälkeen S-ryhmän 

koulutus –ja valmennuskeskus Jollas Instituutissa kouluttajan 

tehtävässä. Kouluttajan työn tiimoilta tutkija on toiminut liiketoiminnan 

kehittämiseen liittyen joitain kertoja tutkittavien kouluttajana. Vaikka 

tutkijalla on näennäinen suhde tutkittaviin, ei suhde ole tutkimuksen 

luotettavan kannalta ongelmallinen. Yhtä aikaa on kuitenkin 

muistettava, että laadullisen tutkimuksen objektiivisuus syntyy tutkijan 

subjektiivisuuden tunnistamisesta, mikä tarkoittaa, että tutkija katsoo 

tutkimuskohdetta ja -ilmiötä ulkoapäin, puolueettoman sivustakatsojan 

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tämä korostuu ja edellyttää, että 

tutkija tunnistaa oman työtaustan kautta syntyneet suhteet tutkittaviin 

asioihin, aatteisiin ja ihmisiin erilaisissa tilanteissa (Eskola ja Suoranta, 

1998, 17). On muistettava, että täydellinen objektiivisuus ei ole 

kuitenkaan mahdollista, sillä ihmisen ei ole koskaan mahdollista 

irrottautua itsestään ja sulkea täysin pois omaa ajatteluaan. Näin 

todettuna on riittävää, että tutkija pyrkii aktiivisesti tiedostamaan omat 

asenteensa ja uskomuksensa ja pyrkii toimimaan siten, että ne eivät ne 

vaikuttaisi tutkimukseen liiaksi (www.fsd.uta.fi, viitattu 13.9.2014). 

 

Tutkijan asemaan liittyen on lisäksi todettava, että laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijalta vaaditaan oman aseman tunnistamisen lisäksi 
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mielikuvitusta esimerkiksi menetelmien ja kirjoitustavan suhteen. 

(Eskola ja Suoranta, 1998, 20) 

 

Ketjuliiketoiminta  

 

Ketju muodostuu yhdenmukaisesti määritellyn ketjukonseptin mukaan 

toimivista ketjun kaupoista ja niiden yhteiselimenä toimivasta 

ketjuyksiköstä. Ketjun toimintaa ohjaa ketjutoimintamalli, joka tähtää 

valituissa kohderyhmissä ketjukonseptin parhaaseen tunnettuuteen ja 

asiakastyytyväisyyteen sekä alan parhaaseen sisäisen toiminnan 

tehokkuuteen.  Ketjuliiketoiminta perustuu ketjukonseptiin ja sen 

jatkuvaan kehittämiseen. Ketjuliiketoiminnan toteuttamisen keskiössä 

ovat operatiiviset liiketoimintaprosessit ja koko ketjuliiketoiminnan 

tavoitteena on saada prosessit toimimaan yhtenäisesti läpi koko 

toimitusketjun läpi, taloudellista lisäarvoa tuottaen. Ketjuliiketoiminnan 

johtaminen noudattelee yleisiä johtamisoppeja, mutta ketjujohtamisen 

tavoitteena on saada ketjuliiketoimintamalli toimimaan strategioiden 

määrittämällä tavalla. Lopulta toimeenpanokyky ratkaisee kilpailukyvyn 

ja kilpailuedun. (Kautto ja Lindblom, 2005, 12-15, 130) 

 

Päivittäistavarakauppa yleensä ja S-ryhmässä 
 
Päivittäistavaroihin määritellään kuluvan ruoka, juomat, teknokemian 

tuotteet, kodin paperit, tupakkatuotteet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. 

Päivittäistavarakaupaksi määritellään sellainen marketmyymälä, joka 

myy koko edellä lueteltua valikoimaa (kauppa.fi, viitattu 11.9.2014). 

Päivittäistavarakaupan tehtäviä ovat kuluttajien haluamien kattavien 

valikoimien luominen, kaupan palveluverkoston ylläpitäminen koko 

maassa, elintarvikeketjun tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen, 

elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen, ikärajavalvottavien tuotteiden 

myynnin valvominen, elintarvikehuollon ja -jakelun varmistaminen 

Suomessa, vapaan kilpailun ja monien hankintakanavien turvaaminen, 

työllisyyden turvaaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen 

toiminnassa (pty.fi, viitattu 11.9.2014). S-ryhmässä 
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päivittäistavarakauppaa harjoittavat valtakunnallisesti Prisma-, S-

market- ja Sale-ketjut sekä pääkaupunkiseudulla Alepa-ketju. Lisäksi 

ABC-liikennemyymälöiden marketit myyvät päivittäistavaroita 

valtakunnallisesti ja ABC-Deli-yksiköt pääkaupunkiseudulla. Suomessa 

kaikkien marketkaupan liiketoiminnasta vastaa alueosuuskaupat (s-

kanava.fi, viitattu 8.9.2014). 

 

S-ryhmä 
 
S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, 

jolla on Suomessa yli 1 600 toimipaikkaa. S-ryhmä koostuu 

osuuskaupoista ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta, SOK:sta 

tytäryhtiöineen. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, 

liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, 

auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja. S-ryhmän 

toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. 

(s-kanava.fi, viitattu 8.9.2014) 

 

Osuuskaupat ovat osuustoiminnallisia yrityksiä, joiden omistajat ovat 

myös asiakkaita, eli S-ryhmän kielellä asiakasomistajia. S-ryhmä 

muodostuu yhteensä 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden 

omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK). Lisäksi 

S-ryhmään kuuluu kahdeksan paikallisosuuskauppaa. Osuuskauppojen 

verkosto ulottuu koko maahan, ja ne vastaavat paikallisesta 

palveluntarjonnasta asiakasomistajille. Osuuskauppojen omistama 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii osuuskauppojen 

keskusliikkeenä ja tuottaa hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK 

vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen 

kehittämisestä. SOK:n liiketoiminta täydentää S-ryhmän tarjontaa 

kotimaassa ja lähialueilla. (s-kanava.fi, viitattu 8.9.2014) 
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Osuuskauppa Keskimaa 
 

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja 

ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa 

harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. 

Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 700 

miljoonan euron vuosimyynnillään. Asiakasomistajia on yli 115 000. 

Keskimaa työllistää lähes 2000 keskisuomalaista. (s-kanava.fi, viitattu 

8.9.2014) 

 

S-market 
 
S-market on yksi S-ryhmän neljästä päivittäistavarakaupan ketjusta ja 

kuuluu niin kutsuttuun Supermarket –sarjaan. Ketjun tarkoituksena on 

toimia päivittäisten ostosten ruokamarkettina talouksille, jotka 

arvostavat tuoreutta, hyvää hinta–laatu-suhdetta, helppoutta ja jatkuvaa 

luotettavuutta. S-marketin on tavoitteena on tarjota mutkatonta 

asiointimahdollisuutta, jossa isommatkin ostokset hoituvat helposti ja 

nopeasti. Ketjun asiakaslupaus on:  ”Enemmän kuin edullinen”, joka 

toteutuu kunkin kaupan vaikutusalueen Supermarket -sarjan valikoima- 

ja hintajohtajuuden sekä helpoimman ostopaikan kautta. (S-ryhmän 

intranet, S-market liikeideakuvaus, viitattu 8.9.2014) 

 

S-marketpäällikön toimenkuva 
 
S-marketpäällikön toimenkuvan keskeisenä tavoitteena on 

asiakaspolun varmistaminen myymälässä, joka on työn toteutumisen 

tärkein mittari. Päällikkö johtaa henkilöstöään asiakaspolun 

varmistamiseksi laadukkaan esimiestyön keinoin. Apuna tavoitteen 

toteutumisessa toimii ketjukonsepti. Päällikön työn prosessit 

muodostuvat suunnittelun, toimeenpanon, valvonnan, resursoinnin ja 

organisoinnin varaan, jotka tukevat työn tavoitteen toteutumista. 

Asiakaspolun johtamisesta seurauksena syntyy asiakastyytyväisyys, 

tuloksellisuus, henkilöstön tyytyväisyys ja osaamisen kehittyminen. 
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(SOK, Esimiesten toimenkuvien kehittämisprojekti - S-marketpäällikön 

toimenkuva, hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportti 21.10. 2010) 

 

Tasapainotettu tuloskortti yleisesti ja S-marketpäällikön 
mittaristona Keskimaalla 
 

Tasapainotettu tuloskortti eli "Balanced Scorecard" on 

liiketoimintayksikön suorituskyvyn motivoinnin ja mittaamisen väline, 

jonka sisältö on jaettu neljään näkökulmaan: talous, asiakas, sisäiset 

prosessi ja oppiminen. Tuloskortti tarjoaa johdonmukaisten 

toimenpiteiden kautta kattavan kehyksen yrityksen vision ja strategian 

kääntämiseksi suorituskykymittaristoksi. Mitattaviin toimenpiteisiin 

kuuluu sekä operatiivisen toimintaan että strategian toteutumiseen 

liittyviä toimenpiteitä. Tuloksia artikuloimalla yrityksen johto kykenee 

kanavoimaan energiat, kyvyt ja eritysosaamisen liiketoiminnan pitkän 

aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Neljän näkökulman kautta tasapainotettu tuloskortti integroin Nørreklitin 

(2001) lainausten mukaan taloudellisia ja ei-taloudellisia strategisia 

toimenpiteitä yhteen. Se eroaa muista strategisista mittausjärjestelmiä 

niin, että se sisältää sekä tuloksiin tähtääviä toimia että 

suorituskykytuloksia, jotka liittyvät toisiinsa syy -ja seuraussuhteiden 

kautta. (Kaplan & Norton, 1996)  Näin ollen tasapainotettu tuloskortti 

toimii suorituskykymittariston kautta yrityksen säätöjärjestelmänä (de 

Haas ja Kleingeld, 1999). Lisäksi tuloskortin kautta on mahdollista 

mukauttaa henkilökohtaiset –ja osastokohtaiset tavoitteet 

kokonaisstrategiaan (Kaplan ja Norton, 1996).  Lisäksi Nørreklitin 

(2001) lainaama Kaplan ja Norton (1996) toteavat, että tuloskortin ei ole 

vain strateginen mittausjärjestelmä, vaan myös strateginen 

ohjausjärjestelmä, joka voi selkeyttää ja saada aikaan yksimielisyyttä 

strategiasta, linjata osastojen ja yksilöiden strategisia tavoitteita ja 

yhdistää strategiset tavoitteet yhteen pitkän aikavälin tavoitteiden ja 

vuosittaiset talousarviot kanssa (Nørreklitin, 2001). 
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Osuuskauppa Keskimaalla tuloskortti on S-marketpäällikön päällikön 

johtamisen väline, jonka olemassa olo perustuu siihen, että se sisältää 

sekä tuloksiin tähtääviä toimia että suorituskykytuloksia. Toisin sanoen, 

kun tuloskorttiin määritellyt tavoitteet toteutuvat, johtaa se 

kokonaisuudessaan tavoiteltuun tulokseen. Tämän vuoksi tuloskorttiin 

on tiivistetty johtamisen keskeisimmät ja seurattavat tunnusluvut. 

(Viitanen, sähköpostiviesti 15.9.2014) 

 

4.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan niitä tapoja ja käytäntöjä, joilla 

tutkimuksessa kerätään havaintoja. Havainnot eivät itsestään tee 

tutkimuksesta tieteellistä, vaan menetelmä yhdessä metodologian 

kanssa luo viitekehyksen, jonka kautta havaintoja voidaan tieteellisesti 

punnita, analysoida ja kehitellä synteesejä. Tutkimusmenetelmistä 

käytetään myös termiä metodi. Empiirisessä tutkimuksessa metodit 

ovat keskeisessä asemassa, sillä metodin valintaa ohjaa yleensä se, 

minkälaista tietoa etsitään, keneltä ja mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi ym., 

2013, 183) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä ja samalla analyysityökaluna 

on käytetty kognitiivista kartoitusta, tarkemmin ottaen kausaalista 

karttaa. Kausaalinen kartta on valittu tutkimuksen menetelmäksi kolmen 

keskeisimmän syyn takia. Ensinnäkin menetelmä mahdollistaa 

Ambrosinin ja Bowmanin (2001) lainausten mukaan proseduraalisen 

muistin kautta toiminnan ja sitä ohjaavan päätöksenteon tutkimisen 

(Huff, 1990; Jenkins, 1995), joka oletettavasti vaikuttaa S-

markettoimipaikkojen tuloskortin tunnuslukujen taustalla. 

Lähestymistapa sopii erityisen hyvin valitulle tutkimusjoukolle, sillä 

liiketoimintaesimiesten rooli ketjuliiketoimintakokonaisuudessa on 

toimeenpanokeskeinen ja täten enemmän toiminnallinen kuin 

hallinnollinen. Ketjujohtamisen tavoitteena on saada 

ketjuliiketoimintamalli toimimaan strategioiden lähtökohdista 
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kokonaisuutena ja integroidusti koko toimintoketjussa. Lopulta 

toimeenpanokyky ratkaisee kilpailukyvyn ja kilpailuedun (Kautto ja 

Lindblom, 2005, 130). 

 

Toiseksi kausaalinen kartta voi Ambrosinin ja Bowmanin (2001) 

lainausten mukaan olla erityisen hyödyllinen työkalu 

ketjuliiketoimintaesimiesten tutkimiseksi, sillä ketjutoimintamallien 

oheen ja tueksi rakentuneet toimipaikkakohtaiset, sisäiset toimintatavat 

eli talon tavat ovat todennäköisesti kehitelty menestyksen ja tuloskortin 

tavoitteiden suuntaisiksi (Walsh 1988). Tällaisten toimintatapojen 

kehittelyn perustana olevat ongelmanratkaisumallit ja päätökset ovat 

tallentuneet osittain johtajien mieliin kausaalisina karttoina (Bougon ym., 

1977). Näin ollen karttojen tutkiminen paljastaa toimintamallien taustalla 

vaikuttavia keskeisiä käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita sekä 

tuottaa rakenteita epämääräisille asioille (Weick ja Bougon, 1986). 

Rakenteet saattavat selittää tuloskortin tunnuslukuja. Tämän vuoksi 

kausaaliset kartat mahdollistavat sumeidenkin asioiden kartoittamisen 

ja analysoimisen  (Ambrosini & Bowman, 2001). 

 

Kolmanneksi, kausaalinen kartoitus on valittu tutkimusmenetelmäksi, 

koska haastatteluissa esitetyt kysymykset ovat luonteeltaan kausaalisia 

ja näin kausaalisella kartoituksella luontevasti selvitettävissä. 

(Ambrosini & Bowman, 2001) 

 

Koska tutkimuksessa käytettävä tutkimusmenetelmä on verrattain 

harvinainen, mutta sen merkitys tutkimuksen kokonaisuuden kannalta 

on erittäin tärkeä ja sen tuottamat hyödyt ovat tutkimuksessa ja sen 

ulkopuolella arvoja sinänsä, on perusteltua kuvata menetelmää ja sen 

liityntäpintoja teoreettisiin viitekehyksiin normaalia menetelmäesittelyä 

laajemmin. Lisäksi kognitiivisten karttojen menetelmäkirjon laajempi 

kuvaaminen auttaa toivon mukaan menetelmien käytön lisääntymistä 

myös suomenkielisen johtamistutkimuksen saralla. Toistaiseksi 

kognitiivisin karttamenetelmin tehtyä suomenkielisiä 

johtamistutkimuksia on löydettävissä varsin vähän, vaikka muun 
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muassa suomalainen professori Mauri Laukkanen on tehnyt ansiokasta 

työtä aiheen parissa. 

 

4.3.1 Kognitiivinen kartta tutkimusmenetelmänä 

 

Edenin (1992) lainausten mukaan kognitiivisia karttoja on käytetty 

tutkimusmenetelmänä jo useita vuosikymmeniä ja ne ovat peräisin 

Tolmanin (1948) ajatuksista. Tolman (1948) halusi karttoja 

suunnitellessaan kehittää vaihtoehdon ärsyke-vaste-mallille (Neisser, 

1967) ja kehitti kartan, joka on kognition, eli ajattelun malli, jolloin 

kartoituksessa saavutettava hyöty syntyy itse reflektiivisessä 

prosessissa (Eden, 1992). Swanin (1997) lainaaman Tolmanin (1948) 

mukaan psykologiassa kognitiivinen kartta on täten luotu kuvaamaan 

yksilön sisäisiä, henkisiä representaatioita eli mielen kuvauksia ja 

käsitteitä sekä, miten yksilö käsitteidensä kautta ympäristöään 

ymmärtää (Swan, 1997). 

 

Nicolinin (1999) lainaaman Morganin (1986) mukaan huomio siitä, että 

organisaatiotason ilmiöitä voidaan ymmärtää ihmisen mielen ja aivojen 

kautta on piristänyt organisaatiotasoisten kognitiivisten työkalujen 

kehittämistä. Ponnistelut organisaation kognitioiden ymmärtämiseksi ja 

kuvaamiseksi on saanut alkunsa lainaamalla erilaisia metodeja ja 

tekniikoita eri tieteenaloilta, joiden avulla on voitu tutkia kognitiivisia 

prosesseja yksilöissä ja organisaatioissa. Näiden tutkimusten taustalla 

on löydettävissä joukko tutkijoita kuten Huff (1990), Fiol ja Huff (1992), 

Nicolini, (1995), Walsh (1995), Strati ja Nicolini (1997), Eden ja Spender 

(1998) ja heidän ansiokkaita tutkimuksiaan (Nicolini, 1999).  

 

Laukkasen (2012) mukaan nykyään kognitiivisessa psykologiassa 

kognitiivisella kartalla pyritään pääsääntöisesti kuvaamaan ihmisten 

sijoittumista tietyssä ympäristössä. Psykologi Craik viittasi jo 1940-luvun 

alussa sisäisiin mallien, jonka avulla ihmiset luovat, hyväksyvät tai 

säilyttävät hahmottamiaan ympäristörakenteita toiminnan 
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ennustamiseksi, vaikuttamiseksi tai mukauttamiseksi (Laukkanen, 

2012). Huffin ja Jenkinsin (2002) lainauksen mukaan kognitiiviset kartat 

ovat työkaluja, jotka johdattavat keskustelua kognitiivisten prosessien 

välissä, jota ei voida muutoin tarkastella (Eden, Jones ja Sims, 1979). 

Lisäksi kartoitus tekee ymmärtämistä avointa (Clarke, 2001). 

 

Yksi selitys siihen, miksi kognitiivisten kartoitusmenetelmien 

yleistyminen johtamisen tutkimuksen alalla on ollut suhteellisen hidasta, 

voi Swanin (1997) mukaan olla se, että organisaatiotason ilmiöiden 

selittämiseksi on ollut vaikeaa käyttää metodeja, joissa analysoinnin 

kohde on yksilö tai pieniryhmä. Jelinekin ja Littererin (1994) mukaan on 

kuitenkin välttämätöntä ymmärtää organisaation jäsenten jaettuja 

kognitioita, sillä niillä on suora yhteys yksilön kognitioihin. Tämä taas 

vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen ja on täten organisaation 

toiminnan ydin. Kognitiivinen kartoitusmenetelmä voi siis tarjota joukon 

sellaisia tekniikoita, joiden avulla voidaan tutkia kognitioista käsin 

organisaation päätöksentekoa tiiviimmin. Samaan hengen vetoon on 

kuitenkin syytä todeta, että vaikka kiinnostus johtamisen kognitioita 

kohtaa on viime aikoina lisääntynyt, on empiirinen selvitys kognitioiden 

roolista organisaatiotasolla edelleen puutteellinen (Swanin tekstistä Fiol 

& Huff, 1992). 

 

Huffin (1990) mukaan yksi tapa tutkia kognitiota on kiinnittää tiettyjä 

ajattelumalleja kognitiivisten karttojen muotoon. Tätä 

tutkimusmenetelmää kutsutaan siis kognitiiviseksi kartoitukseksi. 

Kognitiivisen kartoituksen taustat löytyvät kognitiotieteen aloilta, jotka 

liittyvät esimerkiksi kognitiiviseen antropologiaan, tekoälyyn ja 

kielitieteisiin (Huff, 1990). Clarke (2001) täsmentää lainauksillaan 

kognitiivisen kartoitustekniikan perustuvan Kellyn (1995) teoriaan 

ihmisen konstruktoituneisuudesta (personal constructs), mikä tarkoittaa 

sitä, että yksilöt voivat tulkita tietoja eri tavoin ja esittää niiden 

perusteella vastakkaisia käsityksiä ongelmista (Clarken tekstistä 

Ackermann ym., 1990; Kelly, 1955). Gnyawalin ja Tylerin (2005) 

lainausten mukaan yleisesti hyväksytty näkemys tiedon rakentumisesta 
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on semanttinen verkkomalli tai kognitiivinen kartta (Huff, 1990b; Weick 

ja Bourgon, 1986). Teoreettisesti verkkomalli tai kognitiivinen kartta 

perustuu informaation tallentamiseen pitkän aikavälin muistin kannalta 

tärkeisiin verkostoihin, jotka koostuvat käsitteiden ja yhteyksiä välisistä 

suhteista (Gnyawal ja Tyler 2005). Uotila (2015) täydentää 

lainauksillaan, että kognitiivista kartoitusta käytetään kuvattaessa tai 

keskusteltaessa ihmisten ajattelumallien rakenteista ja sisällöistä 

(Daniels, Johnson, ja de Chernatony, 2002). Toisin sanoen, 

kognitiivinen kartoitus perustuu ajatukseen, jonka mukaan yksilön 

ajattelun representaatioita voidaan visualisoida, ja jonka kautta ihmisen 

logiikkaa ja ajattelua voidaan ymmärtää paremmin. Mentaaliset mallit, 

kaaviot tai esitykset ovat keinoja ymmärtää, kuinka yksilö tallentaa 

tietoa ympäristöstään ja tekee siitä mielekkään (Uotila, 2015).  

 

Tutkimusmenetelmänä kognitiivinen kartta edustaa Clarken (2001) 

lainausten mukaan päätöksentekijän konstruktoitunutta, kausaalista 

tietoisuutta (causal-knowledge) hänen subjektiivisesta maailmastaan 

(Park ja Kim, 1995). Kartoitustekniikka ei tarkoita sitä, että joku henkilö 

olisi oikeassa ja toinen on väärässä, vaan totuus itsessään liittyy 

kontekstiin ja sen merkitys ongelmanratkaisuun. Kognitiiviset kartat ovat 

malli nähdä toiminta-ajattelu suhteita (Clarken tekstistä Eden, 1994). 

Näin ollen kognitiivista kartoitustekniikkaa käytetään Uotilan (2015) 

lainausten mukaan usein metodologisena välineenä johdon kognitioiden 

tutkimiselle. Sitä käytetään arvioitaessa tietyn aihealueen tai 

kysymysten kautta yksilön ajattelumallien rakennetta ja sisältöä, joka 

mahdollista tietyn ajankohdan ajattelun esittämisen graafisessa 

muodossa. Näin ollen piirretyt kognitiiviset kartat ovat erittäin 

kontekstisidonnaisista (Uotilan tekstistä Daniels, Johnson, ja de 

Chernatony, 2002). Kartat ovat perinteisiin sisältöanalyyseihin 

verrattuna erilaisia tutkimusvälineitä, sillä ne kuvaavat sekä sen, mitä 

yksilöt ajattelevat, että miten yksilöt järjestää ajatuksiaan ja millaisia 

suhteita ja sisältöjä erilaisilla ajatusprosesseilla on (Uotila, 2015). 
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Todennäköisesti yleisin käyttötarkoitus kartoilla on kuvata asioiden 

suhteita (Huff ja Jenkins, 2002, 4), joiden kautta on mahdollista tuottaa 

kuvauksia tavoista, joilla tietynlaisia ilmiöitä vuorovaikutuksen 

perusteella tulkitaan. Sen lisäksi ne ovat perusta itsetutkiskelulle, joka 

tuottaa oppimista ja muutosta (Nicolini, 1999), sillä kartta muistuttaa 

yksilöä aikaisemmista kokemuksista auttaa hyödyntämään kokemusta 

käytännössä (Fiol ja Huff, 1992). 

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan kognitiivinen kartta on 

kuvitettu kartoitustekniikka, (esim. Huff, 1990; Eden, Ackermann, ja 

Cropper, 1992), jonka pyrkimyksiä on sekoittaa laadullisia ja  

määrällisiä tutkimusmenetelmiä (Langfield-Smith & Wirth, 1992, 

Laukkanen, 1992; Markoczy & Goldberg, 1995). Nicolinin (1999) 

mukaan kognitiivinen kartoitus on uniikki ja konstruktoitunut metodi, 

joka ottaa kiinni kognitioista ja kuvaa niitä organisaatiotasolla. 

Kognitioiden tutkiminen konstuktoituneilla metodeilla on aina ollut 

erityisen vaikeaa, sillä ongelmat ovat kohdistuneet niin 

tutkimusmetodeihin kuin niiden vaikuttavuuteenkin. Tosin sanoen 

kysymys kuuluu, mitä metodit mittaavat ja kuinka hyvin metodien avulla 

kyetään analysoimaan organisaation toimijoiden kokemusta 

merkityksellisyydestä. Siinä tapauksessa, että metodit ovat valideja ja 

ne mittaavat oikeita asioista, on joukko tutkijoita todennut, että ne 

tekevät mahdolliseksi sellaisten mentaalisten mallien kuvaamisen ja 

selvittämisen, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen käyttäytymiseen 

(Nicolinin tekstistä Huff 1990: Fiol and Huff 1992; Walsh 1995). 

 

Kognitiivisten karttojen rakentamiseksi on olemassa kaksi tapaa: 

ideografinen ja nomoteettinen. Ideografinen tutkimus keskittyy yleisesti 

ottaen yksilön auttamiseen mielen kartoittamisen keinoin ja 

nomoteettinen tutkimus yleisten lainalaisuuksien löytämiseen ja niiden 

soveltamiseen sekä perustutkimuksen edistämiseen. Tarkemmin 

sanottuna ideografisessa tutkimusmenetelmässä pyritään esittämään 

avoimia kysymyksiä ja luomaan näiden kautta johtajien kognitiivisia 

karttoja. Idiografisessa tutkimuksessa johdon henkistä mallit nähdään 
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usein monipuolisuuden sijaan homogeenisina, ja monimuotoisuus 

kasvaa yrityksen ja toimialan rajat ylitettäessä (Daniels, Johnson, ja de 

Chernatony, 1994). Nomoteettisia menetelmiä käytettäessä pyritään 

keräämään järjestelmällisesti tietoa johtajien kognitiivisista kartoista, 

joista pyritään löytämään samankaltaisuuksia (Uotila, 2015). 

 

Ambrosinin ja Bowmanin (2001) lainaaman Huffin (1980) mukaan on 

olemassa erilaisia ja erityyppisiä kognitiivisia karttoja. Ensimmäisillä 

tutkimuksissa käytetyillä kartoilla kyettiin selvittämään kognitiivisia 

prosesseja, sittemmin karttoja on kehitetty moniin muihinkin 

käyttötarkoituksiin (Huff ja Jenkins, 2002, 1). 

 

Swan (1997) jakaa lainaustensan perusteella kartoitustekniikat 

kahdeksaan pääryhmän: 

• Tekstin sisältöanalyysit, jotka tuovat esiin käsitteet ja teemat 

(Erderner ja Dunn, 1990).  

• Grid tekniikat ja faktorianalyysit, jotka pyrkivät tunnistamaan 

yksilöllisiä ongelmanratkaisun ulottuvuuksia (Kelly, 1955; Reger, 

1990). 

• Kausaalisten syy-seuraussuhteiden tunnistaminen, joka perustuu 

aineistojen analysointiin (Axelrod, 1976; Huff ym., 1990). 

• Matriisit ja matriisien toistumistekniikat, jotka tutkivat keskeisten 

käsitteiden syy-seuraussuhteita (Bougon ym., 1977; Ford ja Hegarty, 

1984). 

• Tietokoneohjelmistot, jotka tuottavat malleja käsitteiden merkityksistä 

ja syy-seuraussuhteista (Eden, 1989). 

• Haastattelut, joissa kysymykset itsessään paljastavat käsitteitä ja 

suhteita (eli "Self-Q" tekniikka - Bougon, 1983). 

• Tekniikat, jotka kartoittavat argumentteja, joita käytetään 

päätöksenteossa (Fletcher ja Huff, 1990). 

• Semioottiset analyysit, jotka on lainattu kielitieteistä ja jotka tuovat 

esiin piilossa olevia merkityksiä ja korostavat ilmeisten uskomusten 

esiintuontia narratiivisessa tekstissä (Fiol, 1990).  
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Laukkasen (1994) mukaan kognitiivisten karttojen käyttötavat voidaan 

jakaa viiteen pääkohtaan:  

• Keskustelujen ja haastattelujen analysointi.  

• Luoda todellisuutta aihepiireistä, joissa vastaajat elävät. 

• Tutkia, miten aihepiirien sisällä vastaajat sijoittuvat suhteessa 

toisiinsa tai millaisia vakaumuksia, ideologiaa tai maailmaan kuvaa 

tutkittavat aihepiirin sisällä edustavat.  

• Kartoittaa kognitiivisia rakenteita (kaavioita, kognitiivisia karttoja, 

ajattelumalleja). 

• Tutkia vastaajien kognitiivisia prosesseja eli haastateltavien 

vastausten tuottotapaa (algoritmit, heuristiikka).  

 

Uotilan (2015) lainausten mukaan Ahmad ja Ali (2003) toteavat, että 

kognitiivinen kartoitus ei ole sinänsä tekniikka, vaan se on yläkäsite 

monille tekniikoille, jotka visualisoivat yksittäisten ihmisten käsityksiä 

erityisistä ongelmista tai kysymyksistä. Ahmad ja Ali (2003) jatkavat, 

että kognitiivinen kartoituksen hyvät puolet voidaan jakaa kahteen 

luokkaan: tekniikkaan itseensä ja kartan käytön tuloksiin. Tekniikan 

mahdollistamat kartat tarjoavat näin ollen strukturoidun ajattelun 

symboleja, graafisia esityksiä ja työkalun laajan laadullisen tiedon 

käsittelylle. Haastattelujen tuloksena syntyvää ajattelun graafista 

esitystä voidaan käyttää esimerkiksi yhteistä näkemyksen 

muodostamiseen tutkitusta aiheesta. Lisäksi Laukkanen (1994) toteaa, 

että kognitiivinen kartoitus ei ole kriittisen herkkä taustalla vaikuttaville 

teoreettisille oletuksille ja siksi sitä voidaan käyttää monipuolisesti 

erilaisilla tutkimusaloilla. Huff ja Jenkins (2002, 3) kuitenkin 

huomauttavat, että kartta ei toimi ilman asetettuja rajoja ja viitekehystä.  

 

Swan (1997) muistuttaa, että haastattelujen kautta rakennetut 

kognitiiviset kartat eivät ole samat kuin ihmisen mielen sisäiset 

psykologiset skeemat tai kognitiivisia kartat (Swan 1997). Tähän Eden 

(1992) lisää, että kognitiivisissa kartoissa ei ole kyse kognition mallista, 

vaan ajattelun mallista. Kartan kyvystä olla kognition malli riippuu 

kahdesta tekijästä. Yhtäältä kognitiivisen teorian alueesta, jota 
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mallintava tekniikka edustaa sekä teoria-alueesta, jonka 

mallintamisesta tekniikka on reflektio. Toisaalta kognition 

aikaansaamisen metodista. Jälkimmäinen vaatimuksista on erityisen 

haasteellinen, mikäli otamme vakavasti Karl Weickin aforismin;  

 

”Emme tiedä, mitä ajattelemme kunnes kuulemme, mitä sanomme”.  

 

Näin ollen puheella on merkittävä vaikutus nykyisiin ja tuleviin 

kognitioihin. Jos puhe ja ajattelu ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 

on puheesta johtuva kognitiokartta aina kognition ulkopuolella (Eden 

1992). On siis ymmärrettävä, että mielen sisäinen malli on aina 

subjektiivinen (Swan 1997). 

 

Ei siis ole ihme, että Clarken (2001) lainaamien tutkimusten mukaan 

kognitiivinen kartoitustekniikka on laajalti käytetty johtamisen 

tutkimusmenetelmä, jonka avulla on tutkittu monipuolisesti johtajien 

skeemoja (Bougon, 1992; Calori ym., 1994; Carlsson, 1995; Eden, 

1992 ja 1994; Eden ym., 1993; Hart, 1977; Klein ja Cooper, 1982; 

Langfield-Smith ja Wirth, 1992; Smith ym., 1995; Tolman, 1948; Wang, 

1996). Kognitiivisten karttojen kautta on mahdollista saada 

kokonaisvaltainen kuva yksilön kokonaisnäkemyksestä, menettämättä 

tärkeitä yksityiskohtia, joiden avulla tutkija voi arvioida haastateltavan 

sisäistä johdonmukaisuutta ja tehdä yksityiskohtaista arviointia kartan 

avulla (Jenkins ja Johnson, 1997). Lisäksi kognitiiviset kartat johtamisen 

analysoinnin työkaluna tarjoavat uusia tapoja tutkia ja parantaa johdon 

harkintakykyä. Graafinen esitys henkisestä kartasta on käyttökelpoinen 

väline järkeistämään monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Graafinen 

kuvaus voi sekä yksinkertaistaa asioita, että auttaa siirtämään 

monimutkaisia ideoita yksilöltä toiselle ja yksiköstä toiseen. Mikä 

tärkeintä, graafinen esitys auttaa erottamaan ajatukset puhujasta, mikä 

helpottaa niistä keskustelua ja muotoilua (Fiol ja Huff, 1992). 

 

Kartoitus on kaiken kaikkiaan voimakas väline teorian ja käytännön 

yhdistämiseen, joka on työelämässä usein toivottu, mutta harvoin 
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saavutettu tavoite (Huff ja Jenkins, 2002, 2). Clarken (2001) lainaaman 

Browin (1992) mukaan kognitiivisten kartoitustekniikoiden suosio 

perustuu sen yksinkertaisuuteen ja luontaiseen mahdollisuuteen 

vuorovaikuttaa kartan avulla johtajien kanssa. Lisäksi tekniikka 

tunnustaa Edenin (1992) mukaan eroja johtamisnäkemyksissä ja 

kannustaa keskustelemaan, vaihtoehtoisista toimintatavoista. Kaiken 

kaikkiaan tutkimus johdon kognitioiden ja kognitiivisten karttojen äärellä 

on tuonut tutkijoita ja sosiaalista vuorovaikutusta lähemmäs toisiaan, 

mikä on lisännyt yleistä kiinnostusta myös osaamisen kartoittamista 

kohtaan (Huff ja Jenkins, 2002, 2). 

 

Huffin ja Jenkinsin (2002, 1) lainaaman Walshin (1995) mukaan 

kognitiivinen kartoitus on hyvä työkalu myös organisaatioiden 

kognitioiden tutkimiselle. Organisaationäkökulmasta useat päällekkäin 

asetetut visuaaliset kartat näyttävät mahdollisia aukkoja asioissa ja 

osaamisessa, mikä mahdollistaa osaamisen todellisen esiintulon ja näin 

ollen myös kehittämisen (Huff ja Jenkins, 2002, 3). 

 

4.3.2 Kausaalinen kartta tutkimusmenetelmänä 

 

Kuten edellisestä luvusta huomaamme, on olemassa erilaisia 

kognitiivisia kartoitusmenetelmiä. Tässä tutkimuksessa menetelmänä 

käytetään niin kutsuttua kausaalista karttaa, joka kuvaa syyseuraus 

suhteita, joita johtajat käyttävät ajatteluprosesseissaan tehdessään 

päätöksiä. Kartat kuvaavat syy-yhteyksiä ja paljastavat 

välitysprosesseja, jotka tarjoavat ennakoivaa tietoa johtajan logiikasta ja 

sen seurauksista. Näin ollen kausaalinen kartta henkisenä 

representaationa korostaa luokittelua, jonka avulla johtajat näkevät 

asiakokonaisuuksia. (Gnyawal ja Tyler 2005) 

 

Laukkasen (1994; 2012) lainausten mukaan kausaalisia karttoja 

kutsutaan toisinaan kognitiivisiksi kartoiksi, joilla on yleensä tapana 

jäljitellä Axelrodia ym. (1976), jotka käyttivät karttoja kuvatakseen ja 
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analysoidakseen poliittisten päätöksentekijöiden uskomuksia 

suunnittelun ja päätöksenteon lähtökohtana. Samoihin aikoihin 

menetelmällä alkoi saavuttaa suosiota myös johtamisen –ja 

organisaatiokognitioiden tutkimisen alalla (Bougon, Weick & Binkhorst, 

1977; Walsh, 1995), joka tutki organisaationalisia muutoksia kartoilla. 

Eden ym. (1979) käyttävät termiä kausaalinen syykartta / kartoitus, 

koska heidän mukaansa kartassa on kyse fenomenologisesta 

käsitepohjasta. Näin ajateltuna kausaalinen syykartta mittaa 

haastateltavan vakaumuksia, joita ajattelu edustaa. Sittemmin 

kausaaliset –ja vertailevat kausaaliset kartat on hyväksytty myös 

monilla muilla tieteenaloilla ja karttojen erilaiset versiot ovat toimineet 

tutkimuspohjana organisaatioiden ja johtamisen lisäksi muun muassa 

koulutuksen, yrittäjyyden, informaatioteknologian, aluekehittämisen, 

henkilöstöjohtamisen ja markkinoinnin alueilla (Laukkasen teksteistä 

1994, 2012, 2013: Walsh, 1995; Eden ja Spender, 1998; Hodgkison ja 

Clarkson, 2005; Narayanan, 2005).  

 

Kausaalista karttaa pidetään siis yleisesti ottaen tietyn tyyppisenä 

kognitiivisena karttana, joka edustaa yksilön henkisen mallin syy-

seuraussuhteita (Scavarda, ym., 2006). Clarken (2001) lainaaman 

Weinerin (1985) mukaan kartoituksen juuret liittyvät koulukuntaan, joka 

selittää ihmisen ymmärtämistä attribuutioteorian kautta, mikä tarkoittaa, 

että ihmisillä on luontainen tarve selittää tapahtumien ja käyttäytymisen 

taustalla olevia syitä (Weiner, 1985). Teoria kiinnittää tällöin huomion 

kausaalisiin päätelmiin (Clarke, 2001).  

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan Priem ja Harrison 

(1994) sanovat, että kausaaliset kartat ovat erityisen käyttökelpoisia 

teorian rakentamisen työkaluja ja ne ovat keskittyneet tunnistamaan 

strategisessa päätöksentekoprosessista sellaisia välitysprosesseja, 

jotka toimivat käsitysten ja toiminnan välillä (Priem & Harrison, 1994,  

318). Toisin sanoen kausaalinen kartta toimii esittämisen välineenä tai 

tietyn ilmiön kartoittamiseen tarkoitettuna systeeminä, jolla kuvataan 

tutkittavaan asiaan liittyviä vaikutuksia (Laukkanen, 1994). Laukkasen 
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(2013) lainausten mukaan useimmissa tutkimuksissa kausaalisilla kartat 

ovat keskittyneet tutkimaan yksilön ja sosiaalisen ryhmän kognitioita, eli 

sosiaalisten toimijoiden tietämystä ja uskomuksia ja niiden 

muodostumista, ominaisuuksia sekä vaikutuksia. Perinteisesti 

kausaalinen kartta on toiminut avaimena konstruktoituneiden 

kognitioiden ja ajattelumallien tutkimiseen, jossa viitataan yksilön 

sisäisiin tietorakenteisiin (Laukkasen teksteistä 2012, 2013: Gentner, 

2001; Johnson-Laird, 2001; Markman & Gentner, 2001).  

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainaaman mukaan Huffin (1990) mukaan 

kausaalinen kartoitus on yksi viidestä geneerisestä kognitiivisesta 

kartoitusmenetelmästä ja suosituin menetelmä organisaatioteoriaa ja 

strategista johtamista tutkittaessa. Lisäksi Huff (1990) on todennut, että 

kausaaliset kartat perustuvat kolmeen ainutlaatuiseen oletukseen 

ihmisen kognitioista. Ensinnäkin siihen, että syy-yhteydet ovat 

merkittävä tapa jäsentää ymmärrystä maailmasta, toisaalta siihen, että 

kausaalinen syy on ensisijainen tapa selittää tapahtumia ja kolmanneksi 

siihen, että syysuhteiden arviointi toimii valintaperusteena eri 

vaihtoehtojen välillä (Gnyawal ja Tyler 2005). Kausaalisten karttojen 

avulla käsitteiden välisiä sidoksia kuvataan siis kognitiivisena syy-

yhteytenä. Jos kaksi käsitettä liittyvät myönteisesti toisiinsa, on väitetty, 

että lisättäessä vaikutteita ensimmäiseen käsitteeseen lisääntyy 

vaikutteet myös toisessa käsitteessä. Jos kaksi käsitettä ovat 

negatiivisesti yhteydessä toisiinsa vaikuttaa ensimmäisen käsitteen 

lisääntyvät vaikutukset vähenevästi toiseen käsitteeseen. Jos henkilö, 

jonka kognitioita on tutkittu, ei näe kausaalista yhteyttä käsitteiden 

välillä, ei hän pidä sitä tärkeänä. Näin ollen on väitetty, että 

avainhenkilöiden kyky vastaanottaa, tallentaa, hakea ja käyttää 

asianmukaisia tietoja heidän tietoverkostostaan riippuu siitä sisältyvätkö 

käsitteet yksilön olemassa olevaan tietopohjaan ja onko näillä käsitteillä 

yhteyksiä. Yhteydet riippuvat puolestaan aiemman tiedon sisällöstä ja 

varastoinnin rakenteesta, mikä vaikuttaa uuden tiedon käsittelyyn (Hitt 

& Tyler, 1991; Tyler & Steensma, 1998). Siksi kausaaliset kartta ovat 

erityisiä kognitiivisten karttojen muotoja, sillä ne sisältävät käsitteisiin 
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liittyviä syy-seuraussuhteita (Gnyawal ja Tyler 2005). Ambrosinia ja 

Bowmania (2002) lainauksen mukaan Jenkis (1995) lisäksi huomauttaa, 

että kausaalisuus mahdollistaa proseduraalisen (kuinka jokin asia toimii 

ja miten se tehdään) näkökulman tarkastelun (Ambrosini & Bowman, 

2001). Sen lisäksi kausaalisessa kartassa perinteisessä muodossa 

esitetty informaatio voi saada uusia peittelemättömiä merkityksiä 

(Laukkanen, 1994). 

 

Laukkasen (2012) lainaama Ison-Britannian johtava kognitiivinen 

psykologi, Johnson-Laird (1983, 2). selittää kausaalisen kartoituksen 

käsitteellistä perustaa seuraavasti: 

 

"Ymmärtäminen riippuu tiedosta ja käsityksestä. Jos tiedät, mikä 

aiheuttaa jonkun ilmiö, mitä tuloksia siitä seuraa, miten se 

vaikuttaa, mikä sitä ohjaa, miten se alkaa, tai päättyy, miten se 

liittyy muihin asioihin, miten sen puhkeaminen ennustetaan ja 

tietenkin, mitä sisäisiä tai taustalla vaikuttavia "rakenteita" 

ilmiössä on, ymmärrät ilmiötä jossain määrin. Psykologinen 

ymmärryksen ydin koostuu siitä, että otat ilmiön "toimintamallin" 

osaksi omaa mieltäsi. Jos ymmärrät inflaatiota, matemaattisia 

todisteita, tietokoneen toimintaa, DNA:ta tai avioeroa, on sinulla 

henkinen malli, joka toimii samankaltaisena mallina kuin, kello 

toimii maapallon pyörimiselle." 

 

Ambrosinia ja Bowmania (2002) lainausten mukaan yksi kognitiivisten 

karttojen keskeisimmistä hyödyistä on se, että sijoittavat käsitteiden 

suhteita toisiinsa sekä asemoivat ja järjestävät niitä epämääräisissä 

tilanteissa (Weick ja Bougon, 1986, 107). Siksi kausaaliset kartat ovat 

tapa tarkastella ja analysoida ”sumeitakin” (”fuzzy”) asioita (Ambrosini ja 

Bowman, 2001). 

 

Scavardan ym. (2006) lainausten mukaan kausaalisia karttoja voidaan 

hyödyntää ainakin viidellä eri tavalla. Ensinnäkin karttoja voidaan pitää 

diagnoosityökaluna selvitettäessä ongelmien perimmäisiä syitä (Evans, 
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2005). Toiseksi karttoja voidaan hyödyntää systeemien ja järjestelmien 

kriittisten kohtien tunnistamiseen (Kaplan & Norton, 2004). 

Kolmanneksi, karttoja voidaan käyttää riskinhallinnan ja niiden 

hillitsemistoimien ohjaamiseen (Card, 1998). Neljänneksi ne voivat 

auttaa johtoa strategian laadinnassa ja sen kommunikoinnissa (Kaplan 

& Norton, 2004). Viidenneksi, ne voivat toimia tehokkaina työkaluina 

opetettaessa perustavanlaatuisia syy-seuraussuhteita monimutkaisissa 

systeemeissä tai järjestelmissä (Scavarda, ym., 2006). Laukkanen 

(1994) lisää käyttötarkoituksia täsmentäen Scavardan, ym. (2006) isoja 

linjoja. Kausaalisten karttojen kautta voidaan analysoida keskustelua ja 

siinä ilmeneviä kausaalisia suhteita. Toisaalta kartat voivat muotoilla 

aihepiirikokonaisuuden todellisuuden ja sen sisäiset suhteet, jotka 

edustavat tietoa ja uskomuksia vastaajien sekä tutkijoiden keskuudessa 

(mm. Diffenbach 1982, Roos ja Hall 1980). Kolmanneksi kartta voi 

edustaa toisiin aihepiireihin liittyvää tietoa ja ryhmien uskomuksia, 

ideologiaa ja maailmankuvaa, mikä ilmenee heidän viestinnässään. 

Neljänneksi, karttojen on perinteisesti oletettu edustavan kognitiivisten 

rakenteiden mallia, joita on kuvattu muun muassa skeemaksi, 

kognitiiviseksi kartaksi tai mentaaliseksi tai henkiseksi malliksi. 

Viidenneksi, kausaalinen kartta heijastaa myös kognitiivista prosessia, 

jota vastaaja voi käyttää tuottaessaan suullisia vastauksia tai kirjoitettua 

tekstiä (Laukkanen, 1994). 

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan kausaalista karttaa 

(causal map)  pidetään rakenteensa takia suosituimpana tekniikkana 

strategisen päätöksentekoprosessien analysoimiseksi (Huff, 1990b; 

Priem & Harrison, 1994). Vaikka käsite ja tekniikka eivät ole uusia 

(esim. Axelrod, 1976; Toulman, 1948), on menetelmän ohjeistuksen ja 

ammattitaitoisten tutkijoiden puute rajoittanut tekniikan ja metodologian 

käyttöä organisaatioteorioita ja strategista johtamista tutkittaessa (Porac 

& Thomas, 1989; Stubbart, 1989). Weick (1990) on todennut, että 

vaikka perinteisesti kartat ovat korostaneet käsitteiden suhteita, niin 

strategisen johtamisen näkökulmasta ne tuovat esiin myös syitä, 

ennakoitavissa olevaa logiikkaa tai seurauksia. Kartat korostavat myös 
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asioiden kohdentumista ja luokittelua, jonka avulla kyetään 

havaitsemaan eroja tutkittavissa. Weickin (1990) mukaan johtajien 

karttojen tarkkuus ei ole aina ratkaiseva, sillä organisaatioin toiminnan 

kannalta on tärkeämpää se, miten strategia toteutuu. Strategian 

toteutumisen suhteen voitaneen sanoa, että se on onnistunut, kun 

organisaatio on siirtymässä suunnilleen laadittuun suuntaan. (Gnyawal 

ja Tyler 2005) 

 

Ambrosinin ja Bowmania (2002) lainaaman Walshin (1988) mukaan 

johtajilla on tapana kehittää näkökulmia, jotka ovat yhdenmukaisia 

osaston tai toimintojen toiminnan ja tavoitteiden kanssa (Walsh, 1988, 

875). Kuten Bougon ym. (1977) ovat korostaneet, on tällainen 

osaaminen varastoitunut johtajien mieleen kognitiivisena karttana ja 

erityisesti kausaalisen kartan muotoon. Lyhyesti sanottuna kausaalinen 

kartta reflektoi sitä, mitä organisaatiossa on ymmärretty tapahtuneen 

(Ambrosini & Bowman, 2001). Scavardan, ym. (2006) mukaan 

kausaaliset kartat toimivat myös olennaisena työkaluna johtajille 

kehitettäessä monimutkaisia laatu,- strategia –ja tietojärjestelmiä 

(Scavarda, ym., 2006). 

 

4.4 Analyysimenetelmänä teemoittelu 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysin tarkoituksena on luoda 

aineistoon selkeyttä ja siten uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysillä 

pyritään tiivistämään kerättyä aineistoa niin, että informaatioarvo ei 

katoa, vaan pikemminkin kasvaa ja tulee mielekkääksi hajanaisen 

aineiston selkiyttämisen kautta (Eskola & Suoranta, 1998, 138). 

Laadullisen aineiston analysoimiseksi on olemassa suuri määrä erilaisia 

yksittäisiä analysointitapoja (ks. Mm. Hirsjärvi ym., 2013, Eskola & 

Suoranta, 1998 ym.). Analyysitavat eivät ole erityisen selvärajaisia, 

vaan kietoutuvat usein toisiinsa (Eskola, Suoranta, 1998, 162). 

Menetelmien laajan kirjon ja erilaisten sovellusten lisäksi laadullisten 

analyysien problematiikka syntyy puhe –ja kielikäsityksistä sosiaalisen 
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todellisuuden rakentajana sekä analysoinnin tulkinnoista (Eskola & 

Suoranta, 1998, 138). Tämä tutkimuksen analyysiin liittyen Clarke 

(2001) muistuttaa, että kognitiivinen kartoitustekniikka on luonnostaan 

tulkitseva ja siihen liittyy aina tutkijan käsitys aiheesta (Clarke, 2001). 

Tämä on tärkeää huomioida rakennettaessa teemoitteluun perustuvaa 

analyysiä ja toisaalta luettaessa analysoinnin raportointiosiota. 

 

Laadullisen aineiston analyysillä pyritään ensisijaisesti vastaamaan 

tutkimuksen pääongelmaan. Näin ollen analyysin tarkoituksena on 

tutkimusongelma / ongelmat huomioon ottaen erottaa aineistosta 

olennainen. Sen lisäksi tutustuminen aineiston sisältöön, tarkoitukseen 

ja ilmiöön ovat analyysin lähtökohtia, joiden kautta syntyy syvällinen 

ymmärrys tutkittavasta aihealueesta. Analyysissä tulee ottaa huomioon 

myös tutkimuksen luotettavuus, valitun analyysimenetelmän asettamat 

kriteerit, erilaisuuksien ja poikkeavuuksien huomioiminen sekä aineiston 

rikkaus (kamk.fi, viitattu 14.9.2014). Tämän tutkimuksen analyysin 

tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka korostuvat eri tuloskortin 

näkökulmissa menestyvien yksiköiden esimiesten kausaalisissa 

kartoissa. Tämän vuoksi analyysin raportointivaiheessa ei esitellä 

kaikkien esimiesten haastateltujen kaikkia karttoja, vaan valitaan 

tunnuslukujen perusteella kunkin näkökulman osalta kaksi-kolme 

menestyneintä toimipaikkaa, joiden esimiesten karttoja analysoidaan. 

Analysoitavat kartat ja valintaperusteet on esitetty tarkemmin luvussa 

5.2.  

 

Tutkimusten aineistoanalyysi voidaan jakaa karkealla tasolla 

selittämiseen ja ymmärtämiseen (Hirsjärvi ym., 2013, 224). Koska tässä 

tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää, pyritään 

analyysissä ymmärtämään aineistoa ja tekemään siitä laadullista 

analyysiä ja päätelmiä.  Tällöin tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa 

voidaan pitää analyysivaiheessa tutkijan teoreettisen ajattelun 

lähtökohtana, apuvälineenä ja tulkintojen lähtökohtana (Eskola & 

Suoranta, 1998, 146). Yleisellä tasolla kvalitatiivisen aineiston analyysi 

on kolmivaiheinen prosessi. Ensin tutkimusaineisto kuvataan, jonka 
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jälkeen aineisto luokitellaan ja viimeisessä vaiheessa yhdistetään. Näin 

ollen analyysi pitää sisällään aineiston erittelyn ja luokittelun, joka toimii 

tutkimuksen varsinaisena analyysinä sekä synteesivaiheen, jossa 

tutkittavasta ilmiöstä muodostetaan kokonaiskuva. Kokonaiskuvan 

muodostamisen jälkeen tutkittavaa ilmiötä on mahdollista tarkastella 

uudesta perspektiivistä (Hirsijärvi ym., 2013: 41–53, 135–183).  

 

Koska tämän tutkimuksen havaintojen keruumenetelmänä on käytetty 

tuloskortin näkökulmien mukaan laadittua puolistrukturoitua 

teemahaastattelua, on analyysi mahdollista toteuttaa aineistolähtöisen 

teemoittelun tavoin. Tällöin analyysin tarkoituksena on 

tutkimusongelman mukaisesti tutkia kausaalisten karttojen kautta, 

millaiset ajattelumallit korostuvat menestyksekkäässä johtamisessa 

tuloskortin eri näkökulmien menestymisen osalta. Käytännössä 

teemoittelulla pyritään tässä tutkimuksessa etsimään sellaisia 

yhdistäviä skeemoja tai ajattelumalleja, jotka toteutuvat eri tuloskortin 

tunnusluvuissa menestyvien toimipaikkojen esimiesten kartoista. 

Teemoittelu on yksi monista analyysimenetelmistä ja on syytä muistaa, 

että valinnan suhteen on mahdoton sanoa, mikä on oikea tai väärä. 

Viime kädessä kerätty aineisto, tutkijan ajattelu, lähestymistapa ja 

tieteenfilosofinen ote määräävät, mikä analyysitekniikka on sopivin. 

(kamk.fi, viitattu 14.9.2014) 

 

Tässä tutkimuksessa teemoittelun yläkäsitteenä ja luokitteluperusteena 

toimii S-marketpäälliköiden johtamisen välineenä hyödynnettävä 

tasapainotettu tuloskortti ja sen näkökulmat: asiakas, henkilöstö, 

prosessi ja talous. Teemoittelulla tarkoitetaan Eskolan ja Suorannan 

(1998, 174-180) mukaan käytännössä aineiston pilkkomista ja 

järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan. Tämän tarkoituksena on 

nostaa aineistosta esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Toisin 

sanoen aineistosta pyritään löytämään ja erottelemaan 

tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. Näin todettuna 

teemoittelussa on kyse eräänlaisesta pelkistämisestä, joka sopii 

aineiston analysointitavaksi etenkin silloin, kun tavoitteena on 
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käytännön ongelman ratkaiseminen olennaisen tiedon kautta (Eskola & 

Suoranta, 1998, 174-180). Teemoittelu sopii tämän tutkimuksen 

analysointimenetelmäksi, sillä tutkimuksen ongelma on 

käytännönläheinen. Myös aiempien kognitiivisilla kartoitusmenetelmillä 

toteutettujen tutkimusten valinnat tukevat valintaa (mm. Jenkin & 

Johnson, 1997). Tässä tutkimuksessa teemoitteluprosessi sisältää 

koodauksen eli indeksoinnin, teemoittelun, kvalifikoinnin ja raportoinnin, 

jotka on esitelty seuraavissa kappaleissa.  

 

Koodaus 
 
Teemoittelun prosessi alkaa koodauksesta eli indeksoinnista. 

Indekseillä tai koodeilla tarkoitetaan merkkejä tai muilla tavoin 

aineistoon tehtyjä jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja. Näin todettuna 

koodit toimivat aineiston eräänlaisina osoitteina. Koodauksen yksikkönä 

voi toimia sanat, lauseet, rivit, kappaleet tai pidemmät tekstiosiot 

(Eskola & Suoranta, 1998, 174-180). Tässä tutkimuksessa koodaus on 

toteutettu niin, että kunkin tuloskortin näkökulman menestyksen 

perusteella parhaimmiksi valittujen esimiesten kausaaliset kartat on 

tulostettu A3 kokoisina paperimuotoon. Tämän jälkeen kartat on 

ryhmitelty teoriaviitekehyksen näkökulmien (asiakas, henkilöstö, 

prosessi ja talous) mukaisesti omiin kokonaisuuksiin. Kustakin valitusta 

kartasta on kynällä alleviivattu, ympyröity ja muutoin poimittu sanoja ja 

merkityksiä, jotka ovat tutkijan tulkinnan mukaan kartoissa keskeisiä. 

Tehdyillä koodimerkinnöillä on tärkeä rooli teemoittelussa. Ne toimivat 

jatkossa tutkijan muistiinpanoina tehdyistä tulkinnoista, tulkintojen 

jäsentäjinä sille, mitä ilmiöitä aineistossa tutkijan mielestä käsitellään, 

kuvailun apuvälineenä kertomassa siitä, mistä asioista aineisto “puhuu”, 

aineiston jäsennyksen testausvälineenä vastaamassa siihen, toimiiko 

etukäteen mietitty jäsennys, sekä osoitteina, jonka avulla tutkija voi 

tarvittaessa etsiä tietyt kohdat aineistosta. Kaiken kaikkiaan koodattua 

aineistoa on helpompi käsitellä kuin koodaamatonta. Koodauksen 

lopputuloksena syntyy koodiluettelo (Eskola & Suoranta, 1998, 174-

180). 
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Teemoittelu 
 
Seuraavassa vaiheessa koodiluettelo teemoitetaan aineistosta käsin. 

Näin ollen teemoittelu toteutetaan induktiivista lähestymistapaa 

hyödyntäen, mikä tarkoittaa sitä, että teemat on koottu 

aineistolähtöisesti yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin 

edeten (Eskola & Suoranta 1998, 83). Induktiivinen lähestymistapa on 

perusteltua tutkimuksen hypoteesittomuuden takia. Induktiivisen 

teemoittelun tarkoituksena on rakentaa karttojen tietoa uusiksi 

kokonaisuuksiksi. Tällöin analyysiin sisältyy Jenkinsin ja Johnsonin 

(1997) lainaaman Silvermanin (1989) mukaan tutkijan haluun kehittää 

havaintojen perusteella uutta kontrastia (Silverman, 1989). Näin ollen 

teemoittelu osana analyysiä on tulkitseva ja siihen liittyy tutkija halu 

kehittää uusia teemoja ja tietoa. Induktiivisen teemoittelun tavoitteena 

on varsinaisen analyysin lisäksi tuoda esiin kausaalikartan potentiaalia 

menestyksen selittäjänä. Käytännössä tämä tapahtuu suoritukseen 

perustuvien toimenpiteiden tunnistamisen ja sellaisten käsitteiden 

määrittelemisen kautta, joita vastaaja ovat käyttäneet kuvaillessaan 

menestymistä tuloskortin eri näkökulmissa (Jenkins & Johnson, 1997). 

Aineistolähtöinen teemoittelu edellyttää tutkijalta karttojen huolellista 

tulkintaa sekä pohdintaa siitä, millaisia koodauskokonaisuuksiin 

aineistoon voitaisiin kunkin kartan tuloskortin eri näkökulmien osalta 

koota ja nimetä (Eskola & Suoranta, 1998, 174-180). 

 

Tässä tutkimuksessa teemoittelu toteutetaan käytännössä tehtyjen 

koodausten perusteella, niin että tehdyt koodausmerkinnät kasataan 

kunkin esimiehen, kunkin tuloskortin näkökulman osalta uusiksi 

kokonaisuuksiksi sekä nimetään ja kuvaillaan kokonaisuudet. 

Kokoamisen perusteena ei käytetä yksin koodin tai sen synonyymien 

esiintymismäärää vain myös niiden merkityksellisyyttä. Tällöin on syytä 

huomioida, että kokoamiseen liittyy vahvasti tutkijan tulkintaa (Eskola & 

Suoranta, 1998, 174-180). 
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Kvalifikointi 
 

Kvalifikointivaiheessa valittujen karttojen eri näkökulmista kerättyjä 

teemakokonaisuuksia vertaillaan Jenkinsin ja Johnsonin (1997) 

tutkimuksen löydöksiin ja viittauksiin korkean suorituskyvyn yritysten 

johtajien ominaisuuksista sekä vertaillaan karttaa toiseen tai kahteen 

muuhun saman näkökulman tarkastelun kohteena olevaan karttaan. 

Vertailulla pyritään tunnistamaan ja kuvailemaan vastaajien välisiä eroja 

ja yhtäläisyyksiä. Kvalifikoinnin yhteydessä on syytä muistaa, että 

luokittelukehikko ei saa muodostua liian monimutkaiseksi tai 

yksityiskohtaiseksi, mutta ei saa myöskään jäädä liian yksinkertaiseksi, 

että analyysi ei jäisi liian heppoiseksi. Vaikka teemojen perusteella 

tehdyn kvalifikoinnin tukena voitaisiin hyödyntää tarkkaan harkittuja 

sitaatteja kuvaamaan eri teemoja, ei niitä tässä tutkimuksessa 

hyödynnetä, sillä karttojen sisältämä teksti noudattelee pitkälti 

peruslitteroinnin tasoa ja antaa siten perusteellisia viitteitä tutkittavien 

tarkoista sanavalinnoista (Eskola & Suoranta, 1998, 165-166). Tässä 

tutkimuksessa vertailua ei tehdä jokaisen tuloskortin mittarin 

perusteella, vaan kustakin näkökulmasta kokonaisuutena. Tuloskortin 

eri näkökulmien mittarit sekä raja-arvot on esitelty tarkemmin 

kappaleessa 5.2  

 

Raportointi 
 
Raportointivaiheessa on olennaista aineiston ja teorian yhdistäminen. 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimenetelmän kautta saatavia 

löydöksiä verrataan Jenkinsin ja Johnsonin (1997) tutkimuksen 

löydöksiin ja viittauksiin korkean suorituskyvyn yritysten johtajien 

ominaisuuksista. Kausaalisen kartan sisällön näkökulmasta nämä 

tarkoittavat kartan sisällön johdonmukaisuutta, rikkautta, yhtenäisyyttä, 

asiakaskeskeisyyttä, kartan sisältämiä mainintoja suorituskyvyn 

mittareista ja toimenpiteistä sekä mainintoja esimiehen omasta roolista 

menestykseen vaikuttajana (Jenkins & Johnson, 1997). Tutkimuksen 

tuloksia raportoitaessa on syytä muistaa, että kognitioon vaikuttavien 
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tekijöiden määrä on suuri ja siksi tutkimuksessa tehdyt havainnot ovat 

monimutkaisia ja osin vaikeasti yleistettävissä. Näyttää kuitenkin siltä, 

että usein toistuvilla syy-yhteyksillä on yhteyttä ajatteluun ja siten on 

tällaisia suhteita on kohtalaisen turvallista esittää (Laukkanen, 1994).  

 

Edellä kerrotut Jenkinsin ja Johnsonin (1997) tutkimuksen löydökset ja 

viittaukset korkean suorituskyvyn yritysten johtajien yhdeksästä 

ominaisuudesta on esitelty tarkemmin seuraavissa tekstikappaleissa. 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaamien tutkimusten (Timmons, 1989; 

Conat ym., 1990; Covin ym., 1990) ja asiantuntijoiden (Gray, 1992; 

McClelland, 1987) mukaan johdonmukaisuudella on yhteys 

tehokkaaseen toimintaan. Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lisäävät, että 

korkean suorituskyvyn yritysten johtajien kartoista on nähtävissä 

selkeämmin yhtenäinen kuva, minne yritys on menossa kuin 

tehottomien yritysten johtajien kartoissa (Jenkins & Johnson, 1997). 

Tämän vuoksi kartan johdonmukaisuus on tarkastelun kohteena.  

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaaman Eden ym. (1992) mukaan 

kartan solmujen määrä voi tarjota näyttöä kognitiivisesta 

monimutkaisuudesta. Tällä Eden ym. (1992) tarkoittavat sitä, että 

henkilöillä, joiden kartat sisältävät enemmän riippuvuussuhteita, voi olla 

suurempi ymmärrys kysyttyyn asiaan vaikuttavista tekijöistä. Toisin 

sanoen henkilöillä, joiden kartat ovat erittäin pirstoutuneita voi olla 

vähäisempi käsitys (Jenkins & Johnson, 1997). Näin todettuna kartan 

rikkaudella ja yhtenäisyydellä voi olla vaikutusta menestymiseen. 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten mukaan useat tutkimukset 

osoittavat, että korkean suorituskyvyn yritysten johtajille asiakkaiden 

merkitys on tärkeä (Storey ym., 1989; McClelland, 1987). 

Asiakaslähtöisyys on keskeinen elementti markkinoilla menestymiseksi 

(Kohli ja Jaworski, 1990), ja välttämätön osa kilpailukykyistä 

liiketoimintaa (Day, 1994). Näin todettuna voitaneen päätellä, että 

korkean suorituskyvyn yritysten johtajat asettavat asiakassuhteet ja 
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asiakkaiden vaatimukset keskiöön. Tämän vuoksi korkean 

suorituskyvyn yritysten johtajien kartat voivat sisältää enemmän viitteitä 

asiakaslähtöisyydestä kuin tehottomien yritysten johtajien kartat. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kartoista on löydettävissä 

asiakassuhteisiin ja asiakkaiden vaatimuksiin liittyviä tekijöitä. 

Analysointivaiheessa asiakaspohjaisten käsitteiden määrän kautta 

voidaan todentaa asiakaslähtöisyyden astetta (Jenkins & Johnson, 

1997). 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten mukaan korkean 

suorituskyvyn yritysten johtaja painottavat selkeitä 

suorituskykymittareita, kuten myyntiä tai tulosta (Storey ym., 1989; 

McClelland, 1987). Lisäksi tällaiset johtajat ottavat menestyksestä 

puhuttaessa huomioon liiketoiminnan perimmäiset tavoitteet (Timmons, 

1989). Tutkimukset osoittavat, että kehittyvän liiketoiminnan seurannan 

vuoksi johtajat tarvitsevat määrällisten suoritusten indikaattoreita 

johtamisessaan. Tämän vuoksi korkean suorituskyvyn johtajien 

kausaaliset kartat voivat sisältää enemmän mainintoja suoritukseen 

perustuvista toimenpiteistä, kuin matalan suorituskyvyn yritysten 

johtajien kartat. Toisin päin todeten Timmonsin (1989) mukaan 

tehottomien yritysten johtajien kartat sisältävät enemmän viitteitä 

ulkoisista, liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä  (Jenkins & Johnson, 

1997). 

 

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi Jenkinsin ja Johnsonin (1997) 

lainausten mukaan useat tutkimukset osoittavat, että korkean 

suorituskyvyn yritysten johtajat näkevät itsensä vaikuttajana 

tulevaisuuden tapahtumiin (Hamel ja Prahalad, 1994; McClelland, 

1987). Lessner ja Knapp (1974) ovat havainneet, että korkean 

suorituskyvyn vähittäiskauppayrityksissä johtajat ovat aktiivisempia ja 

kaukonäköisempiä kuin tehottomien yritysten johtajat. (Jenkins & 

Johnson, 1997). Näin todettuna omien vaikutusmahdollisuuksien 

korostaminen menestyksen saavuttamisessa saattaa olla yhteydessä 

menestykseen. 
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Yleisesti ottaen korkea suorituskyvyn yritysten johtajat kykenevät 

ymmärtämään päätöksiin vaikuttavia tekijöitä tehottomia yrityksiä 

paremmin. Näin ollen toimintaan johtaneiden tekojen pohtiminen on 

ominaista tehokkaiden yritysten johtajille, jonka johdosta he viettävät 

paljon aikaa pohtiessaan, miten asiat voitaisiin tehdä vielä paremmin. 

Edellä kerrottujen havaintojen lisäksi tehokkaiden yritysten johtajilla on 

kyky keskittyä sellaisiin vaikuttumiin, joilla on selvä kytkös tavoitteiden 

ja toiminnan välillä (Jenkins & Johnson, 1997). Tämän vuoksi kartoissa, 

jotka sisältävät nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden pohdintaa sekä 

mainintoja siitä, miten asiat voisi tulevaisuudessa tehdä entistä 

paremmin voidaan olettaa olevan yhteyttä menestykseen. 

 

Yhteenvetona todettakoon, että karttojen sisältöjä ja teemoja 

tutkittaessa kiinnitetään huomio seuraaviin yhdeksään näkökulmaan: 

 

1. rikkauteen, joka syntyy solmujen määrästä. 

 

2. yhtenäisyys tai pirstoutuneisuuteen / hajanaisuuteen, joka syntyy 

kartan rakenteen kokonaisuuden tarkastelun kautta. 

 

3. johdonmukaisuuteen, joka tarkoittaa sitä, että kartta muodostaa 

yhtenäisen ja selkeä kuvan, mistä näkökulmassa on kyse ja minne 

toimipaikka on näkökulman suhteen menossa. 

 

4. asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavien mainintojen 

lukumäärään. 

 

5. mainintoihin selkeistä suorituskykymittareista, kuten myynnistä tai 

tuloksesta. 

 

6. mainintoihin liiketoiminnan perimmäisistä tavoitteita ja suoritukseen 

perustuvista toimenpiteistä. 
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7. mainintoihin esimiehen omista vaikutusmahdollisuuksista 

menestykseen. 

 

8. pohdintoihin nykyiseen toimintaan johtaneista syistä ja teoista. 

 

9. pohdintoihin siitä, miten asiat voisi tulevaisuudessa tehdä entistä 

paremmin. 

 

Toisin sanoen tutkittavaa ilmiötä eli menestykseen taustalla vaikuttavia 

skeemoja ja ajattelumalleja kuvataan kartan kokonaisuuden ja 

teemakokonaisuuksien kautta ja peilataan tietoa teoriaan. Tässä 

vaiheessa tutkija pyrkii tulkitsemaan ”mistä tässä oikein on kysymys” ja 

pohtimaan syitä havaitulle ilmiöille (Eskola & Suoranta, 1998, 174-180).  

 

Tutkimuksen raportointiosion alussa tutkittavien karttojen sisältöjä 

verrataan näkökulma ja kartta kerrallaan Jenkinsin ja Johnosonin 

(1997) korkean suorituskyvyn yritysten johtajien yhdeksään 

näkökulmaan. Tämän jälkeen tutkija tuo esiin 

teemoitteluanalyysiprosessin myötä syntyneet, kutakin karttaa kuvaavat 

teemat.  Teemat ja teoria vertailut tuovat esiin, millaiset ajattelumallit 

näyttävät korostuvan eri näkökulmissa menestymiseksi ja miten ne 

kohtaavat Jenkinsin ja Johnsonin (1997) korkean suorituskyvyn 

johtajaominaisuuksien kanssa. Tutkimusanalyysin raportointiosuuden 

lopuksi analysoidaan kahden kaikissa tuloskortin mittareissa parhaiten 

pärjänneiden toimipaikkojen esimiesten karttoja koko yksikön 

menestyksen selittäjänä. Tämä vertailu tehdään haastattelussa esitetyn 

ensimmäisen varsinaisen haastattelukysymyksen vastausten kautta. 

(ks. Haastattelulomake, LIITE 1)  

 

Jenkins ja Johnson (1997) muistuttavat, että kartat eivät ole täydellisiä 

ja kaiken tyhjentäviä, vaan niiden tarkoituksena on ilmaista joitakin 

teemoja, jotka korostuvat paremmin ja heikommin menestyvien 

yksiköiden välillä. 
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4.5 Tutkimusprosessi  

 

Tutkimusprosessille ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, eikä sellaista 

ole syytä orjallisesti edes noudattaa. Yleisen ymmärryksen mukaan 

tutkimus ei etene suoraviivaisesti jonkin kulkukaavion mukaan, vaan 

pikemminkin tutkijan mukaan ja ajallisesti vaihtelevassa järjestyksessä. 

Hirsjärven ym. (2013) kirjassaan esittämän Blaxter, Huges & Tightin 

(1996) tutkimuksellisen kuusivaiheisen spiraalia mukaan, on tässä 

tutkimuksessa pyritty etenemään järjestyksessä; aiheen valinta, 

metodin pohdinta, kirjallisuuden lukeminen, aineiston keruu, aineiston 

analyysi ja kirjoittaminen. Tutkimuksen tekeminen on kuitenkin syklinen, 

vaiheittainen ja päättymätön prosessi, joka voidaan aloittaa melkein 

mistä kohdasta tahansa ja joka ohjaa harkitsemaan uudestaan tehtyjä 

valintoja (Hirsjärvi, ym., 2013, 14). Lisäksi tutkimuksen eri vaiheissa 

ilmenevät erityispiirteet vaihtelevat ja sen takia tutkimuksen eteneminen 

voi niin ikään vaihdella (Gnyawal ja Tyler 2005). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusmetodi, kausaalinen kartoitus, 

asettaa omat suosituksensa tutkimusprosessille. Kognitioiden 

tutkimiseksi olisi luultavasti ollut luotettavinta käyttää paljon aikaa 

kentällä ja havainnoida organisaation sisällä johtajien ja organisaation 

toimintaa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, joten tutkimuksen 

tarkoituksena on ”oikeiden” vastausten sijaan tuoda julki tosielämän 

tilanteissa ilmenevää ajattelua ja operatiivista tietoa. (Laukkanen, 1994) 

 

Gnyawalin ja Tylerin (2005) mukaan kausaalinen kartoitustutkimus 

alkaa tutkittavien kognitioiden valinnalla, tutkimuksen tarkoituksen 

määrittelyllä ja erityisillä tutkimuskysymyksillä. Tämän jälkeen tutkijan 

tulee määritellä, millaista tietoa tutkimuksen tekemiseksi tulee kerätä, 

miten tutkittavat valitaan ja millaista tutkimusmenetelmää käytetään. 

Kun tutkija on selvittänyt edellä mainitut asiat, on syytä hankkia välineet 

tietojen koodausta, rakentamista ja hallinnointia varten. Tähän liittyen 

on hyvä olla väline, jonka avulla tutkija pystyy tunnistamaan ja 

ryhmittelemään tärkeitä käsitteitä sekä tunnistamaan syy-
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seuraussuhteita kartan muodossa. Kartat voidaan validoida 

keskustelemalla avainhenkilöiden tai osallistujien kanssa, jonka jälkeen 

niitä voidaan analysoida. Lopuksi tulokset voidaan raportoida, tehdä 

johtopäätöksiä ja esittää kehittämistoimia Nämä kahdeksan porrasta 

voidaan jakaa kolmeen keskeiseen kausaalisen kartoitusmenetelmän 

vaiheeseen; tietojen keräämisen vaiheeseen, kausaalisen kartan 

valmisteluvaiheeseen ja koontivaiheeseen. (Gnyawal ja Tyler 2005) 

 

Tämän tutkimuksen rakentamisessa on hyödynnetty Gnyawalin ja 

Tylerin (2005) mallin kaltaista toteutustapaa, joka on mukailtu 

Laukkasen (1994) seitsemänportaisesta etenemismallista. Laukkasen 

(1994) esittämä malli on muutettu tässä tutkimuksessa kuusiportaiseksi 

sisältäen osiot: 1. suunnittelu ja valmistelu, 2. haastattelu, 3. 

haastattelujen purkaminen, 4. tietojen standardointi, 5. tietojen kuvaus, 

6. raportointi  

 

4.5.1 Suunnittelu ja valmistelu 

 

Eskolan & Suorannan (1998) mukaan tutkimuksen alkua on usein 

vaikea paikantaa, sillä suunnittelun taustalla vaikuttaa yleensä jonkin 

asian älyllinen ihmettely (Eskola & Suoranta, 1998, 34). Tämän 

tutkimuksen älyllisen ihmettelyn juuret ulottuvat jonnekin 

maisteriopintojen alkuajoille. Tuolloin ihmettely kiteytyi 

seuraavanlaiseen kysymykseen: Missä määrin yksittäisen 

ketjuliiketoimintayksikön tuloksellisuus on selitettävissä sellaisilla 

johtajaan kohdistuvilla kyvyillä, jotka eivät selity yksin määrällisten tai 

prosessimittareiden kautta. Tällöin pohdinnan keskiössä olivat käsitteet 

tunneäly, sosiaalinen äly, intuitio ja johtamiskokemus. Sittemmin aihe 

on tarkentunut ja selkiytynyt. Aihe: kognitiiviset kartat operatiivisen 

ketjuliiketoimintajohtamisen taustalla on edeltänyt paljon asian liittyvää 

tutkijan omaa sekä jaettua pohdintaa, ohjaajaan älykästä tukea ja 

ohjausta teoreettisten viitekehysten ja tutkimusmenetelmän suhteen 

sekä kohdeorganisaation tahtoa toteuttaa tutkimus.  
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Tämän tutkimuksen suunnittelun pohjana ja samalla tutkimuksen 

valmistelun yhtenä osana on toiminut keskustelut niin tutkimuksen 

ohjaajan kuin tutkimuksen kohdeorganisaation edustajien kanssa. 

Konkreettiset suunnittelu –ja valmistelutoimet ovat edenneet kevään ja 

kesän 2014 aikana. Suunnittelun ja valmistelun vaihe voidaan tämän 

tutkimuksen osalta esittää kronologisessa järjestyksessä: aiheen 

hyväksyttäminen ohjaajalla ja kohdeorganisaatiolla, johon on liittynyt 

tutkimusjoukon valinta ja valinnan perustelut, käsitteisiin tutustuminen, 

tutkimusmenetelmiin ja aiempiin tutkimuksiin tutustuminen, teoreettisten 

viitekehysten rakentaminen, tutkimussuunnitelman laadinta ja 

hyväksyttäminen, kohdeorganisaation laajempi tiedottaminen, 

kohdejoukon kontaktointi ja aiheen alustaminen sekä haastatteluaikojen 

varaaminen. Kukin suunnittelu –ja valmistelutoimista on edellyttänyt 

perehtymistä laajaan tutkimukselliseen materiaaliin sekä erilaisiin 

metodologisiin valintoihin, joita osana tätä tutkimusta on mahdollista 

hyödyntää. 

  

4.5.2 Tiedonkeruu haastattelemalla  

 

Varsinaista tiedonkeruun toteuttamista on edeltänyt haastateltavien 

tarkoituksenmukainen valinta, jonka Keskimaan market-toimialan 

vastuuhenkilöt ovat suorittaneet sekä valittujen haastateltavien 

kontaktointi ja heille tutkimusaiheen, tavoitteen ja menetelmän esittely 

sekä kahden tunnin haastatteluajan varaaminen.  

 

Kausaalisten karttojen luomiseksi käytetään yleensä joko aivoriihi –tai 

haastattelumenetelmää (Scavarda, ym., 2006). Tässä tutkimuksessa on 

käytetty Laukkasen (1994) suosittelemaa puolistrukturoitua 

teemahaastattelua, jolla Hirsjärvi ja Hurme (2000, 47) tarkoittavat 

sellaista haastattelua, jossa kysymykset on kaikille samat, mutta 

valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Teemahaastatteluissa aihepiirit eli 

teema-alueet on Eskolan ja Suorannan (1999, 87) mukaan määrätty 
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etukäteen ja haastattelija varmistaa, että ne tulevat kaikki käsitellyiksi. 

Järjestys on kuitenkin haastattelijan itse valittavissa. Tässä 

tutkimuksessa teemahaastattelun runkona on toiminut tuloskortin neljä 

näkökulmaa (ks. Haastattelukysymykset, LIITE 1). Teemahaastattelu 

soveltuu hyvin tämän tutkimuksen tutkimusmetodiksi, sillä teemat 

rakentuvat selkeinä kokonaisuuksina tuloskortin näkökulmien kautta. 

Lisäksi kausaalisella kartoitusmenetelmällä tehdyt aiemmat tutkimukset 

ja niihin viittaavat kirjoitukset puoltavat teemahaastattelun toteuttamista 

(mm. Ambrosini & Bowman, Laukkanen, 1994: 2012; 2013).  

 

Laukkasen (1994) mukaan kognition kartoitus ei perustu löydettyjen 

asiakirjojen, raporttien tai muistioiden tulkintaan, vaan ihmisten välisen 

viestinnän keräämiseen haastattelun keinoin. Näin ollen tämän 

tutkimuksen haastatteluissa on pyritty etsimään ilmaisuja, joista käy 

ilmi, että jokin ilmiö tai asia johtaa / aiheuttaa / seuraa / vaikuttaa / yms. 

toiseen ilmiöön tai asiaan. Tai jokin tulos / aiheutuu / johtuu / syntyy / 

edeltää / vaikuttaa / jne. toiseen. Nämä ovat kausaalisia väitteitä, jotka 

ovat merkkinä siitä, että haastateltava pitää käsitteitä hallussaan ja 

jossain määrin käyttää niitä. Toisaalta haastateltava ajattelee (uskoo, 

tietää, olettaa, väittää, jne.), että on olemassa tiettyjä ilmiöön vaikuttavia 

suhteita. (Laukkanen, 1994) 

 

Haastatteluiden lähtökohtana tulee Laukkasen (1994) mukaan olla, että 

kaikki haastateltavat ovat selvillä haastatteluissa käsiteltävistä 

käsitteistä ja aihekokonaisuuksista. Tässä tutkimuksessa sekä 

haastateltavat että tutkija omaavat yhtäläisen ja riittävän ymmärryksen 

haastattelun käsitteistä. Näkökulma on tärkeä, sillä haastateltavat 

käyttävät kysymyksiin vastatessaan toimialaan, prosesseihin, 

toimintamalleihin ja kulttuuriin kuuluvaa kieltä, jonka tunteminen on 

haastattelun onnistumisen ja karttojen rakentamisen edellytys. Tämän 

lisäksi on tärkeää, että tutkija on selvittänyt ennen aineiston keräämistä 

tutkittavan ilmiön rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta sekä laatinut 

haastattelurungon, jonka varassa haastattelut etenevät samankaltaisina 

haastattelusta toiseen. (Laukkanen, 1994) 
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Tämän tutkimuksen osalta haastattelut on toteutettu haastateltavien 

esimiesten työpaikoilla ja jokainen haastattelu on haastateltavan luvalla 

nauhoitettu. Haastateltaville on kerrottu, mihin tietoja tullaan 

käyttämään ja mikä on ollut haastattelun tavoite. Kullekin haastattelulle 

on varattu aikaa kaksi tuntia. Haastattelutilanteessa on hyödynnytetty 

yleisiä haastattelun onnistumisen periaatteita, joita ovat: avoimen, 

luottamuksellisen ja ystävällisen haastatteluilmapiirin luominen, 

kysymysten määrän, laadun ja laajuuden miettiminen, vastausten 

tulkitsemattomuus, kiinnostuksen osoittaminen haastateltavaa kohtaan 

sekä kielihuollolliset tekijät (internetix.fi, viitattu 15.9.2014). 

Haastatteluja toteutettaessa on tunnistettu mahdollisuus, että tutkijan 

ennakkokäsitykset saattavat määrittävät vahingossa vastauksia. Tässä 

tutkimuksessa näkökulman huomioiminen on ollut erityisen tärkeää, 

tutkijan suhde tutkittaviin huomioon ottaen. Lisäksi arkaluontoisten 

asioiden käsittelyn välttäminen on onnistuneen haastatteluprosessin 

edellytys (Laukkanen, 1994). 

 

Haastattelurunko on rakennettu niin, että kaksi ensimmäistä kysymystä 

toimivat selvästi orientoivina kysymyksinä. Kolmannen kysymyksen 

tarkoituksena on johdattaa haastateltavan ajattelua menestyksekkään 

liiketoiminnan johtamisen pariin. Kysymykset 4-7 ovat tutkimuksen 

sisällön kannalta merkityksellisimmät, sillä ne käsittelevät menestystä 

kussakin tuloskortin näkökulmassa (ks. Haastattelukysymykset, LIITE 

1).  Viimeinen kysymys on esitetty hyvän ilmapiirin varmistamiseksi ja 

haastattelun keventämiseksi.  

 

Haastattelukysymysten laadinnassa on hyödynnetty Abrosinin ja 

Bowmanin (2001) suosittelemaa kausaalisen kartan rakentamismallia 

soveltaen sitä tuloskorttinäkökulmiin, ks. KUVIO 1: Ambrosini & 

Bowman, 2001, suositeltu malli kausaalisen kartan rakentamiseksi.  
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KUVIO 1: Ambrosini & Bowman, 2001, suositeltu malli kausaalisen 

kartan rakentamiseksi. 

 

Tutkimuksen sisällön kannalta on ollut tärkeä, että haastattelun logiikka 

perustuu tunnettujen ja valittujen ankkureiden käsittelylle (Laukkanen, 

1994). Tässä tutkimuksessa ankkuriteemoina toimivat tuloskortin 

näkökulmat: asiakas, henkilöstö, prosessit ja talous. Operationalisointiin 

liittyen ”menestys” on kaikkiaan haastava käsite, sillä laadullisessa 

tutkimuksessa käsitteille ei voi antaa suoria operationaalisia 

määritelmiä, koska käsitteen tarkka ala on aina vaikea kuvata 

täsmällisesti (Eskola ja Suoranta, 1998, 76). Näin ollen menestyksellä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tuloskortin näkökulmien mittaristoissa 

menestymistä. Haastattelussa toistuu sama logiikka kunkin 

ankkuriteeman eli kysymyksen yhteydessä. Tarkoituksena on ymmärtää 

ajattelumalleja, joilla esimiehet eri tuloskortin näkökulmissa 

menestymistä selittävät. Kysymyslomake on tutkimuksen liitteenä, ks. 

LIITE 1.  

 

Abrosinin ja Bowmanin (2001) suosituksen mukaan 

puolistrukturoidussa haastattelutilanteessa on tärkeä esittää hyviä 
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kysymyksiä ankkuriteemoista, jotka auttavat haastateltavia selittämään 

menestystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: Miten menestys syntyy? 

Mikä sen aiheuttaa? Kuka on mukana? Mikä vaikuttaa että…? 

Vastaamalla kysymyksiin vastaaja voi perustella täsmällisemmin 

menestymisen syitä. Tällöin haastattelijan tulee olla erityisen valppaana 

vastauksille ja pyytää tarvittaessa täsmennyksiä käsitteisiin tai 

tarkennuksia yhteyksiin (Laukkanen, 1994). Tarkoituksena on kaivaa 

menestyksen prosessi auki kustakin tuloskortin näkökulmasta. Prosessi 

on kuvattavissa eräänlaisena sipuli-metaforana. Kuorimalla kerros 

kerrokselta syitä menestyksen ympäriltä, päästään kiinni 

päätöksentekoon ja tekemisiin, jotka todella vaikuttavat menestyksen 

taustalla. Siksi koko haastattelun ajan on tärkeää, että haastattelija on 

kiinnostunut siitä, mitä haastateltava kertoo, vaikka kysymys 

haastateltavan mielestä saattaisi triviaalilta tai merkityksettömältä 

tuntuakin. Kun prosessi siirtyy selkeistä ja ilmeisistä menestyssyistä 

vieraimpiin tekijöihin, joita haastateltava joutuu selkeästi pohtimaan, 

alkaa haastattelun virtaus hidastua. Tällöin haastateltavaa tulee 

kannustaa pohtimaan, miten hän jonkin asian tekee, jotta 

menestystekijät tulevat esiin, tai pyytää kertomaan tarina, joka selittää 

syitä menestystekijöiden takana. Koko kartoitusprosessin ajan on 

tärkeää kannustaa haastateltavaa puhumaan menestystä selittävistä 

tekijöistä mahdollisimman konkreettisella tasolla, mutta silti niin että 

haastateltava ei tunne painetta tai epämiellyttäviä tunteita. (Ambrosini & 

Bowman, 2001) 

 

Kartan rakentamiseksi on olemassa myös erilaisia tapoja. Ambrosinin ja 

Bowmanin (2001) lainausten mukaan Walsh (1988) käyttää ennalta 

määrättyä listaa, Axelrod (1976) päättelee rakentumisen tekstistä ja 

Marko’czy ja Goldberg (1995) piirtävät karttaa saadun materiaalin 

mukaan (Ambrosini ja Bowman, 2001). Tässä tutkimuksessa 

haastattelumateriaali on kerätty Laukkasen (1994) suosituksen 

mukaisesti suoraan karttamuotoon, vaikka haastattelut on nauhoitettu. 

Karttamuotoon laatiminen tarkoittaa sitä, että tutkija asettaa 

ankkuriteeman muistiinpanopaperin keskelle ja kerää haastattelussa 
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ilmeneviä syitä ja seurauksia sekä kommentteja erilaisten kaarien 

kautta ankkuriteeman ympärille. Karttamuotoon laaditut vastauksen 

mahdollistivat ankkuriteemoihin liittyvien tarkentavien kysymyksen 

esittämisen. Suoraan karttamuotoon piirrettynä karttojen erillinen 

validointi ei ole välttämätöntä, eikä sitä tämän tutkimuksen yhteydessä 

ole toteutettu (Laukkanen, 1994). Näin todettuna karttojen validointi on 

tehty karttojen sähköiseen muotoon siirtämisen yhteydessä. 

 

Tutkimuksen haastattelut onnistuivat toimipaikka B:n esimiehen 

haastattelua lukuun ottamatta suunnitellulla tavalla ja siten karttojen 

sisältö on toivotunkaltaista. Toimipaikka B:n esimiehen 

haastatteluajankohta sattui esimiehelle kiireelliselle päivällä ja 

haastattelulle varattu aika loppui viimeisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla. Asia on syytä huomioida karttoja tutkittaessa ja tutkimuksen 

analyysiä luettaessa.  

 

4.5.3 Transkriptio eli haastattelujen purkaminen 

 

Haastattelujen tuloksena syntyy paljon materiaalia, joka sisältä suuren 

määrän ilmaisuja, jotka ovat tyyliltään kausaalisia: jokin asia A vaikuttaa 

asiaan B, johon vaikuttaa asiat C ja D. Tämänkaltaista raakadataa on 

runsaasti ja se sisältää paljon kausaalisia sarjoja. Vaikka osa 

materiaalista saattaa olla tarpeetonta, on se syytä kerätä talteen ja 

käsitellä, karsia ja tiivistää myöhemmässä vaiheessa. Raakamateriaalin 

litteroimiseksi ja suodattamiseksi Laukkanen (1994) suosittelee 

tietokoneohjelman käyttöä etenkin silloin, kun useamman eri henkilön 

haastattelusta pyritään rakentamaan yhtä kartta tai vertailemaan 

karttojen suhteita keskenään. Tällöin luokkien käsittelemiseksi, 

erilaisten käsitteiden yhdistelemiseksi ja arvioimiseksi on syytä 

hyödyntää tietokoneohjelmaa kuten CMAP2. Laukkanen (1994) 

kuitenkin huomauttaa, että manuaalinen aineistoin käsittely on myös 

hyväksyttävää. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei tietokoneohjelmaa 

ole ollut käytettävissä, joten kerätty materiaali on purettu manuaalisesti.  
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Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistoja ei ole litteroitu, vaan 

materiaali on purettu nauhoitetulta tallenteelta suoraan karttamuotoon 

siten kuin haastateltavat ovat sen haastatteluissa sanoneet. 

Haastattelutietojen purkaminen on tapahtunut käytännössä 

haastattelujen aikana piirrettyjä ”alkuperäisiä” karttoja täydentäen. 

Haastatteluissa piirretyt ja aineiston purkamisen yhteydessä 

täydentyneet kartat on purkamisen yhteydessä muutettu sähköiseen 

muotoon Excel-ohjelman avulla. Näin ollen tutkimuksen aineistona 

esitettävät kartat paljastavat tutkimuksen havaintoaineiston ja samalla 

esimiehen ajattelumallit varsin laajasti. Tämä on nähtävä positiivisena 

asiana, sillä paljastavien karttojen kautta on jokaisella tutkimuksen 

lukijalla mahdollisuus arvioida tutkijan tekemää teemoitteluanalyysiä tai 

tehdä rinnakkaisanalyysejä. Samalla Gnyawalin ja Tylerin (2005) 

mukaan karsimattomat kartat kuvaavat laajoja syy-yhteyksiä ja 

paljastavat välitysprosesseja, jotka tarjoavat ennakoivaa tietoa 

esimiehen logiikasta ja sen seurauksista. Kartat henkisenä 

representaationa korostavat luokittelua, jonka avulla esimiehet näkevät 

asiakokonaisuuksia. Karttojen näkeminen vaikuttaa myös johtajien 

toimintaan. Näin ollen yksilön, ryhmän ja organisaation kausaalisen 

syiden esille tuonti parantaa valintojen ymmärrystä monimutkaisissa 

organisaatioissa ja tilanteissa (Gnyawal ja Tyler 2005). 

 

4.5.4 Tietojen standardointi, karttojen analyysi ja raportointi 

 

Tietojen standardointi, karttojen analyysi ja analyysin raportointi 

tehdään tässä tutkimuksessa luvussa 4.4 esitellyn teema-analyysimallin 

mukaisesti, eikä sitä työn rajauksen vuoksi selitetä tässä kohdin 

uudelleen.  
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4.6 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus koskee koko tutkimusprosessia 

sekä tutkijan avoimesti myöntämään subjektiviteettia eli sitä, että tutkija 

on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline (Eskola & Suoranta, 1998, 

211). Näin todettuna laadullista tutkimusta arvioidaan johdonmukaisena 

kokonaisuutena, joka pitää sisällään tutkimuksen kohteen ja 

tarkoituksen, tutkijan sitoumukset, aineistonkeruun, tutkimuksen 

tiedonantajat, tutkijan ja tiedonantajan suhteen, tutkimuksen keston, 

aineiston analyysin, tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden sekä 

tutkimuksen raportoinnin arvioinnin. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan 

sitä, että edellä esitelty osakokonaisuudet ovat johdonmukaisessa 

suhteessa toisiinsa (users.utu.fi, viitattu 16.9.2014). 

 

Luotettavuuden arvioinnin suhteen mitään osaa prosessista ei voida 

selvästi erottaa toisistaan. Tämän vuoksi tutkijan tulee jatkuvasti pohtia 

tekemiään ratkaisuja ja niiden vaikutusta prosessiin. Laajemmassa 

kuvassa luotettavuus on tutkijayhteisön sosiaalinen sopimus siitä, mitä 

tänään pidetään tieteellisenä tutkimuksena. Sen lisäksi, että 

luotettavuusterminologiaa voidaan jaotella ryhmiin, voidaan myös 

luotettavuuden arviointinäkemykset erottaa toisistaan niiden sisältämien 

todellisuuskäsitysten mukaisesti (utu.fi, viitattu 16.9.2014). Ryhmien ja 

käsitysten tarkemman esittelyn sijaan todettakoon, että esimerkiksi 

Eskola ja Suoranta (1998) luonnehtivat luotettavuutta neljän 

näkökulman kautta. Uskottavuuden näkökulmassa on kyse siitä, 

vastaako tutkijan käsitteellistykset ja tulkinta tutkittavien käsityksiä. 

Siirrettävyyden suhteen siitä, onko tutkimuksen tulokset tietyin ehdoin 

siirrettävissä toiseen kontekstiin. Varmuudella Eskola ja Suoranta (198) 

tarkoittavat sitä, että tutkimukseen on mahdollisuuksien mukaan 

otettava huomioon tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat 

ennakkoehdot. Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tulkinnat saavat 

tukea toisista tutkimuksista (Eskola ja Suoranta, 1998, 211-224). Vaikka 

Eskola ja Suoranta (1998) eivät validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä 

käytä, voidaan luotettavuutta tarkastella myös näistä näkökulmista.  
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Validiteetti on eräänlainen ikkuna todellisuuteen. Sisäisellä validiteetilla 

eli pätevyydellä viitataan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten 

määrittelyjen sopusointuun ja ulkoisella validiteetillä tehtyjen tulkintojen 

ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyteen. Tällöin 

tutkimuksen täsmällisyys muodostuu tutkimustulosten kuvaavasta 

sisäisestä validiteetista, yleistettävyydestä eli ulkoisesta validiteetista 

sekä tulosten toistettavuudesta eli luotettavuudesta (Koro-Ljungberg, 

2005). 

 

Jos laadullisen tutkimuksen suhteen on vaikea löytää yhtä 

luotettavuusmääritelmää, ei määrittely kognitiivisten 

kartoitusmenetelmienkään suhteen ole erityisen selvärajainen. Varmaa 

on se, että kognitiivisten karttojen luotettavuuden osalta tärkeää 

ymmärtää karttojen monimuotoisuus kontekstissa, jossa sitä käytetään. 

Lisäksi kussakin tutkimustapauksessa on tärkeää tunnistaa, millä 

tasolla kartat tuottavat tietoa. Psykologisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna on syytä huomata, että ajattelu ja oppiminen tapahtuvat 

yksilötasolla. Johtamisen kokonaisuutta tutkittaessa kiinnostuksen 

kohteena saattaa kuitenkin olla ryhmä, järjestö ja jopa toimiala, joten 

kohderyhmä asettaa luotettavuuden käsittelylle erilaisia vaateita (Eden, 

1992). Myös karttojen rakennustekniset erot on syytä tunnistaa 

luotettavuutta arvioitaessa. Joissakin tapauksissa kartat rakennetaan 

yksilökartoituksesta käsin (Eden, 1980) ja joissain tapauksissa yhdessä 

ryhmän kanssa rakentaen (Eden, 1990). Sen lisäksi karttojen yhdistely 

teoriaan ja validointierot vaikuttavat luotettavuuden arviointiin.  

Toisinaan karttojen sisältöjä voidaan yhdistää organisaation tai 

toimialan tunnuslukujen ja mallien kanssa. Joissakin tapauksissa 

haastatellut henkilöt ovat mukana validoimassa oman karttaansa ja 

toisissa tutittavat henkilöt ovat vain tietojenkeruun välineenä, jolloin 

karttaa hallinnoi vain tutkija.  (Eden, 1992) 

 

Kaiken kaikkiaan kognitiivista kartoitusmenetelmää käytettäessä tulee 

tutkijan tunnistaa, millä tasolla tutkimusta tehdään. Tämän lisäksi täytyy 
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tietää, onko kartan tarkoitus olla ajattelun vastine vai yksinkertaisesti 

metafora, joka kannustaa reflektoimaan sen sisältöä. Tällöin on tärkeä 

tuoda julki, miten kartta on konstuktoitunut. Toisinaan kartta voi 

perustua hyvin perusteltuun teoriaan kognitiosta ja sen tavoitteena on 

selvittää, miten joku jäsentää maailmaansa tehdäkseen siitä järkevän, 

ja toisinaan kartta saattaa pyrkiä kuvaamaan henkilön sijoittumista 

jonkun tietyn viitekehyksen sisällä. (Eden, 1992) 

 

Kognitiivisten kartoitustekniikoiden luotettavuuden arvioinnin osalta 

päähuomio keskittyy haastatteluiden ja analyysin luotettavuuteen. 

(Laukkanen, 1994). Laukkasen (1994) lainausten mukaan haastattelun 

tarkoituksena on etsiä pätevää ja luotettavaa tietoa realistisissa 

rajoissa. Pätevyys on ymmärrettävä aitoudeksi ja rehellisyydeksi 

kausaalista ymmärrystä selvitettäessä ja luotettavuus korkean tason 

johdonmukaisuudeksi ja yhtenäisyydeksi haastateltavan vastauksissa. 

(ks. Axelrod 1976; Huff 1990). Koska tässä tutkimuksessa kausaalisia 

karttoja vertaillaan keskenään, tulee raakadatan hankkimisen suhteen 

luottaa saatuun aineistoon. Aineistoon luottamisen suhteen on tärkeää, 

että haastatteluissa esitetyt kysymykset ja aihepiirit ovat haastattelujen 

ja karttojen välillä yhtäläisiä. Luotettavuuteen vaikuttaa myös 

terminologian ja aihepiirintuntemus, joka tässä tutkimuksessa on sekä 

tutkijan että tutkittavien työhistorian johdosta kunnossa. (Laukkanen, 

1994) 

 

Haastattelun luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta lienee selvää, että 

haastattelun ilmapiirillä, haastatteluun valmistautumisella, 

perusteellisella tutkimuksen taustojen esittämisellä, positiivisilla 

kysymyksillä ja sillä, että haastateltavalle annetaan haastattelun 

yhteydessä riittävästi aikaa, tilaa ja huomiota vastauksille, on vaikutusta 

saadun materiaalin laatuun. Lopulta kerätyn haastattelumateriaalin 

määrä ja laatu riippuu sen sisältämien käsiteankkureiden määrästä ja 

muodosta. (Laukkanen, 1994) 

 



 

 

 

97 

Tutkimuksen analysointivaiheessa on luotettavuuden näkökulmasta 

syytä huomioida, että yksilöiden kognitiot eivät kehity tyhjiössä, vaan ne 

ovat syntyneet koko elämän kokemuksista eri ympäristöissä ja 

vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa (Budhwar 1996). Tämän 

vuoksi kartan raaka-dataan ja tosielämän ongelmanratkaisuihin liittyy 

osittain erilaisia prosesseja ja yhteyksiä, jossa muun muassa aistien ja 

muistin toiminnoilla merkityksensä. Luotettavuuden osalta onkin hyvä 

huomata, että kartan suurta kokonaisuutta käsiteltäessä saattaa 

vahingossa luoda käsitteitä ja linkittää ilmiöitä toisiinsa, joiden välillä ei 

tavallisesti ole yhteyttä. Tällaiset yhteydet voivat olla keinotekoisia ja 

tällöin johtopäätökset perustuvat virheellisiin havaintoihin (Laukkanen, 

1994). 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuus syntyy monen tekijän kautta, joita 

ovat muun muassa:  

 

a) Tutkijan aseman selvittäminen ja samalla avoimesti subjektiviteetin 

myöntäminen sekä tulkintojen virheellisyyden mahdollisuuden 

tunnistaminen  

b) Tutkimuksen taustalla vaikuttava selvärajainen tutkimusteoria, joka 

noudattaa yleisesti hyväksyttyjä teoriayhdistelmiä.  

c) Tutkimusongelman, kohdeorganisaation ja otoksen sekä näitä 

ympäröivän liiketoimintakehyksen selkeä  kuvaus ja perustelut 

d)  Havaintoaineiston kerääminen luotettavuusnäkökulmat ja yleiset 

tutkimusperiaatteet huomioiden  

e) Tutkimuksen eettisyyttä on pohtiminen jokaisessa tutkimusvaiheessa  

f) Tutkimuksen metodologisten valintojen perusteellinen kuvaaminen ja 

perustelu  

g) Tutkimuksen luotettavuuden pohdinta ja kattava kuvaus  

h) Raportoitujen tulosten monitahoinen käsittely sekä  

i) Tutkimuksen kriittinen arviointi 
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5.0 KARTTOJEN JA TULOSKORTIN ESITTELY SEKÄ 

TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Tämän luvun alussa esitellään tutkimuksen havaintoaineiston pohjalta 

rakennetut kausaaliset kartat: niiden sisältö, merkinnät ja merkitykset. 

Tämän jälkeen esitellään menestyneimmät yksiköt kunkin tuloskortin 

näkökulman osalta ja perustellaan valinnat. Luvun lopussa 

analysoidaan teemoitteluanalyysin mukaisesti karttojen sisältöä ja 

verrataan niitä Jenkinsin ja Johnsonin (1997) korkean suorituskyvyn 

johtajien ominaisuuksiin sekä kunkin näkökulman osalta valittuja 

karttoja keskenään.  

 

5.1 Karttojen esittely 

 

Tämän tutkimuksen kausaaliset kartat on rakennettu kahdessa 

vaiheessa kuten kappaleessa 4.5 on esitetty. Ensimmäisessä 

vaiheessa kartat on piirretty Laukkasen (1994) suosituksen mukaisesti 

haastattelutilanteessa karttamuotoon. Validoinnin yhteydessä käsin 

piirrettyjä karttoja on täydennetty tarpeen mukaan ja siirretty sähköiseen 

muotoon.  

 

Laukkasta (2012) lainaten tässä tutkimuksessa kausaalisesta kartasta 

puhuttaessa viitataan graafiseen verkkoesitykseen, joka koostuu 

solmuista ja nuolista (Laukkanen, 2012). Kausaalisen kartan solmut 

kuvaavat käsitteitä kuten nimettyjä asioita tai ilmiöitä ja niiden 

ominaisuuksia, kriittisiä tekijöitä, kysymyksiä tai aihealueita. Solmut ovat 

nuolien kautta sidoksissa uskomuksiin, jotka esittävät syysuhteita 

solmuihin  (Scavarda, ym., 2006). Nuolet osoittavat käsitteiden syy-

seuraussuhteiden suuntaa ja joissakin tapauksissa kausaaliset kartat 

saattavat sisältää lisäksi merkintätavan, jolla voidaan kuvata joitakin 

ominaisuuksien suhteita, kuten vaikutuksen suuntaa (+ / -), tai sen 

subjektiivinen painoarvoa tai tärkeyttä (Laukkanen, 2012). Tässä 

tutkimuksessa kartat on rakennettu manuaalisesti, joten asioiden 
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tärkeyden tai painoarvon arvioiminen on ollut liki mahdotonta tai 

luotettavuuden näkökulmasta vähintäänkin kyseenalaista ja siksi ne on 

jätetty tekemättä. Toisaalta vaikutuksen suunnan, subjektiivisen 

painoarvon tai tärkeyden pois jättäminen antaa tilaa karttojen tulkinnalle 

ja keskustelulle kohdeorganisaation sisällä. Rakennetuissa kartoissa ei 

ole kyse oikeista tai vääristä vastauksista, vaan tutkijan tekemästä 

tulkinnasta, jota voi ja pitää täydentää uusilla keskusteluilla. 

 

Karttaa tutkittaessa ja sen sisällöstä keskusteltaessa on tärkeää 

muistaa, että Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainausten mukaan yleisesti 

hyväksytty näkemys tiedon rakentumisesta on semanttinen verkkomalli 

tai kognitiivinen kartta (Huff, 1990b; Weick & Bourgon, 1986). 

Teoreettisesti verkkomalli tai kognitiivinen kartta perustuu informaation 

tallentamiseen pitkän aikavälin muistin kannalta tärkeisiin verkostoihin, 

jotka koostuvat käsitteiden ja yhteyksiä välisistä suhteista. Suhteista 

käytetään kognitiivisissa kartoissa käsitettä solmu ja niiden välisiä 

yhteyksiä kutustaan nuoliksi. Mitä enemmän käsitteiden välillä on 

yhteyksiä, sitä tärkeämpiä niiden on väitetty olevan (Gnyawalin ja 

Tylerin tekstistä Rosch, 1973). Kartan ytimen alla olevat alakäsitteet 

sisältävät yksilön henkistä ymmärrystä, mutta ne ovat vähemmän 

integroituja muiden käsitteiden kanssa ja ovat näin ollen myös 

vähemmän keskeisiä. Käsitteiden välisten yhteyksien vahvuus voi 

vaihdella, eli käsite voi olla joko vahvasti, kohtalaisesti tai heikosti 

sidoksissa muiden käsitteiden kanssa. Tieto on yksilön ymmärryksen 

verkossa avain käsitteestä toiseen siirryttäessä.  Mitä vahvempi yhteys 

käsitteiden välillä on, sitä enemmän ajattelua käsite saa aikaan 

(Gnyawalin ja Tylerin tekstistä Anderson, 1983). Yhdistymisen voimaa 

aktivoituneiden solmujen ja kaikkien siihen liittyvien solmujen välillä saa 

aikaan leviämisaktivoinnin, jonka seurauksena muisti jäljittää aiheeseen 

liittyvän erityisen tiedon (Gnyawalin ja Tylerin tekstistä Collins & Loftus, 

1975, Keller, 1993).  

 

Gnyawal ja Tyler (2005) lisäävät lainauksillaan, että mikäli henkilö, 

jonka kognitioita on tutkittu, ei näe kausaalista yhteyttä käsitteiden 
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välillä, ei hän pidä sitä tärkeänä. Tämän vuoksi on väitetty, että 

avainhenkilöiden kyky vastaanottaa, tallentaa, hakea ja käyttää 

asianmukaisia tietoja riippuu siitä sisältyvätkö käsitteet yksilön 

olemassa olevaan tietopohjaan ja onko näillä käsitteillä yhteyksiä. 

Yhteydet riippuvat puolestaan aiemman tiedon sisällöstä ja varastoinnin 

rakenteesta, mikä vaikuttaa uuden tiedon käsittelyyn (Hitt & Tyler, 1991; 

Tyler & Steensma, 1998). Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna 

kausaalisella kartalla esitetty informaatio voi saada uusia 

peittelemättömiä merkityksiä (Laukkanen, 1994). 

 

Tämän tutkimuksen kartat sisältävät seitsemänlaisia symboleja, joiden 

ymmärtäminen on karttaa luettaessa olennaista. Määritteet löytyvät 

oheisesta selitekuvasta, KUVIO 2 
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KUVIO 2: Kausaalisten karttojen symboliselitteet  

 

Tässä tutkimuksessa ankkuriteemasta johtuvia ensimmäisen –ja 

myöhemmän tason solmuja on yhdistetty kausaalisiksi ketjuiksi nuolilla. 

Solmujen etäisyyksillä, järjestyksellä tai koolla ei tässä tutkimuksessa 

ole merkitystä. Toisin sanoen nuolien mitta tai suunta ei ole 

merkitsevää. Sen sijaan solmusta lähtevien nuolien määrä on, sillä 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaaman Eden ym. (1992) mukaan 

solmujen määrä voi tarjota näyttöä kognitiivisesta monimutkaisuudesta. 

Tämän vuoksi Eden ym. (1992) korostavat, että henkilöillä, joiden kartat 

sisältävät enemmän riippuvuussuhteita, voi olla suurempi ymmärrys 

kysyttyyn asiaan vaikuttavista tekijöistä. Toisin sanoen henkilöillä, 

joiden kartat ovat erittäin pirstoutuneita voi olla vähäisempi käsitys 

monimutkaisuudesta kuin sellaisilla henkilöillä, joiden kartat sisältävät 

vähemmän klustereita, mutta ovat yhtenä kokonaisuutena 

johdonmukaisempia. Kaiken kaikkiaan kartan hajanaisuus osoittaa, että 

henkilöllä ei ole olemassa johdonmukaista ajattelua, kun taas 

harmoninen kartta merkitsee parempaa asioiden välisten yhteyksien ja 

käsitysten ymmärrystä ja edustaa siten yhtenäisempää näkemystä 

kysytystä asiasta (Jenkins & Johnson, 1997). Näin todettuna kartan 

rikkaus ja yhtenäisyys ovat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. 

Tämän todentamiseksi esimerkiksi tekstikehyksellä yhdistetyt 

solmukokonaisuudet sekä risteävät nuolet antavat viitteitä 

jäsentyneestä kartasta. 

 

Karttoja tutkittaessa on hyvä huomata, että mikäli jostain solmusta 

lähtee pidempi, yksittäinen nuoli –ja solmujono, on se useimmiten 

merkki haastateltavan tarinanomaisesta, ehkä yksittäisenkin tapauksen 

selittämisestä. Pitkä ketju johtuu Laukkasen (1994) lainaaman Gordonin 

(1992) mukaan siitä, että haastateltavat muuttavat solmut peräkkäisiksi 

muistin haku –ja tuotantoprosesseiksi. Näissä tapauksissa 

haastateltava etenee tarinassaan solmusta toiseen ja tarina saattaa 

polveilla paljonkin kysytystä asiasta. Pitkien tarinoiden yhteydessä 

kausaalisten linkkien löytäminen on ollut paikoin vaikeaa, sillä tarinat 
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ovat saattaneet kestää useita minuutteja. Tällöin kausaaliset nuolet 

etenevät kartassa teemasta toiseen siten, että jostain asiasta seuraan / 

siihen vaikuttaa / siitä johtuu tms. jokin toinen asia, ja ketjut ovat pitkiä. 

Jos taas jostain teemasta lähtee useampia nuolia, on se merkki siitä, 

että haastateltava on eritellyt kyseiseen teemaan vaikuttavia asioita 

laajemmin kuin yksinkertaistetun kausaalisuhteen tai tarinan kautta.  

 

Karttojen muodon suhteen on syytä muistaa, että kartat on rakennettu 

manuaalisesti ja siirretty tietyin muutoksin sähköiseen muotoon. Tämän 

vuoksi karttojen rakenne on muodostunut vastausten polveilun, 

solmujen sijainnin ja yhteyksien tulkinnallisuuden takia osittain 

epätasapainokseksi. Karttoja on pyritty Exceliin muuntovaiheessa 

muotoilemaan lähtökohtaisesti ylhäältä alas eteneviksi ja siten 

mahdollisimman tiiviiksi ja seurattavaksi kokonaisuudeksi. Toisissa 

kartoissa toteutus on ollut haastavaa, sillä yksittäiset tarinat ovat olleet 

pitkiä, polveilevia ja sisältäneet paljon nuolia ja solmuja. Näin todettuna 

karttojen muodosta ei tule tehdä johtopäätöksiä, eikä niitä tule vertailla 

keskenään. Kartan visuaalinen muoto on enemmän tai vähemmän 

tutkijan tuottama. 

 

Laukkasta (1994) lainattaessa on syytä todeta, että kartat saattavat 

ensisilmäyksellä näyttää monimutkaisilta ja vaikeilta, mutta ne 

edustavat esimiesten tosielämän ajatellun keskeisiä alueita ja ovat 

tulosta vuosien oppimisesta. Karttamuotoon rakennettu ajattelu 

havainnoin graafisten karttojen hyödyllisyydestä kognitiivisia analyysejä 

tehtäessä (Laukkanen, 1994). Näin todettuna kartta on visuaalinen 

esitys, joka luo näkymän (landscape) tai alan (domain) tutkittaville 

asioille, nimeää tärkeimmät kokonaisuudet näkymän sisällä ja osoittaa 

nimettyjen kokonaisuuksien suhteet sekä paikat. Tässä tutkimuksessa 

esitettävät monipuoliset kartat toimivat tulkinnallisemmin johdattelemalla 

piirrettyjen merkkien olemassa oloa ja helpottamalla ajattelun 

liikkumista kuvien sisällä. Viimeksi mainitut ominaisuudet ovat erityisen 

tärkeitä tutkittaessa strategisen johtamista silloin kuin strateginen 
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johtaminen nähdään dynaamisena ja kehittyvänä käsitteenä (Huff ja 

Jenkins, 2002, 2). 

 

Kielellisesti on syytä todeta, että kaikki teemalaatikoissa olevat 

kirjaukset eivät välttämättä ole täysin selviä, mutta ne on kirjoitettu 

kuten haastateltava on asian haastattelussa ilmaissut. Näin ollen teksti 

noudattelee pitkälti peruslitteroinnin tasoa, jota käytetään silloin, kun 

halutaan analysoida pääasiallisesti vain puheen asiasisältöä. Tässä 

yhteydessä peruslitteroinnilla tarkoitetaan sitä, että puhe on litteroitu 

sanatarkasti puhekieltä noudattaen, mutta siitä on jätetty pois 

täytesanat kuten: tota, niinku, öö jne. toistot, keskenjäävät tavut ja 

yksittäiset äännähdykset. Myös selvästi kontekstiin liittymätön puhe on 

jätetty harkiten litteroimatta. Tässä yhteydessä myös tunneilmaisut 

kuten nauru, liikuttuminen, tms. on jätetty litteroimatta ja siirtämättä 

teemalaatikoihin (www.fsd.uta.fi, viitattu 27.9.2014). 

 

5.2 Tuloskortin ja mittareiden esittely ja menestyksen 
määrittäminen  

 

Osuuskauppa Keskimaalla tuloskortti on S-marketpäällikön päällikön 

johtamisen väline, jonka olemassa olo perustuu siihen, että se sisältää 

sekä tuloksiin tähtääviä toimia että suorituskykytuloksia. Toisin sanoen, 

kun tuloskorttiin määritellyt tavoitteet toteutuvat, johtaa se 

kokonaisuudessaan tavoiteltuun tulokseen. Tämän vuoksi tuloskorttiin 

on tiivistetty johtamisen keskeisimmät ja seurattavimmat tunnusluvut. 

(Viitanen, sähköposti, 15.9.2014) 

 

Tässä tutkimuksessa menestystä määrittävänä tekijänä on käytetty 

joulukuun 2013 tuloskorttia, ks. KUVIO 3. Tuloskortin eri mittareille on 

laadittu raja-arvot, joiden saavuttamista kuvataan S-ryhmälle 

tyypilliseen tapaan liikennevaloperiaatteella. Vihreä arvo saavutetaan, 

kun raja-arvo saavuttaa tai ylittää tavoitellun tason, keltainen väri on 
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merkki lähellä tavoitetta olemisesta ja punainen tavoitteesta jäljessä 

olemisesta. 

 

 
KUVIO 3: Osuuskauppa Keskimaan, S-market yksikön tuloskortti, 

joulukuu 2013 

 

Tuloskortin vasemmassa sarakkeessa on esitelty yksiköt, jotka tässä 

tutkimuksessa on nimetty isoilla aakkosilla A-F. Näiden yksiköiden 

esimiesten karttoja tullaan nimeämään samoilla kirjaimilla.  

 

Asiakasnäkökulma 
 
Tuloskortin toisessa sarakkeessa on asiakasnäkökulman mittaristot 

sekä raja-arvot, jotka on kuvattu tarkemmin oheisessa kuvassa ja sitä 

seuraavassa seliteosiossa, ks. KUVIO 4. 
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KUVIO 4. Tuloskortin asiakasnäkökulman mittarit ja raja-arvot 

 

PT-ostoskori Opus KA tarkoittaa ostoskorin hintatutkimusta, jossa kaikki 

valikoiman vertailtavat tuotteet mitataan. Tutkimusta varten on 

muodostettu muutamia verrokkipariyksiköitä läheisten kilpailijoiden 

kanssa. Kaikkia yksiköitä ei kuitenkaan mitata, joten tämän tutkimuksen 

osalta mittari ei ole validi, eikä sen tarkemmalle esittelylle tai raja-

arvojen kuvaamiselle ole tarvetta.  

 

Toimipaikan laatumittausmittarin taustalla vaikuttaa yksiköiden 

esimiesten tekemä laatumittaus ja sen arvosanat. Esimiehet tekevät 

strukturoidun laatukierroslomakkeen perusteella maanantaisin ja 

perjantaisin kierroksen myymälässä ja arvioivat tätä kautta yksikön 

laatua. Tuloskortin tunnusluku syntyy kuukauden aikana tehtyjen 

laatukierrosten arvosanojen keskiarvosta. Raja-arvoina 9 tai yli = vihreä, 

8,5-8,9 = keltainen, alle 8,5 = punainen. 

 

Uudet jäsenet viittaavat uusien asiakasomistajien hankintalukuun, joka 

syntyy tuloskorttiin ilmestymiskuukaudessa hankittujen jäsenten 

perusteella. Raja-arvot on määritelty yksikkökohtaisesti budjetoinnin 

yhteydessä. 

 

Henkilöstönäkökulma 
 
Tuloskortin seuraavassa sarakkeessa on henkilöstönäkökulman 

mittaristot sekä raja-arvot, jotka on kuvattu tarkemmin oheisessa 

kuvassa ja sitä seuraavassa seliteosiossa, ks. KUVIO 5. 
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KUVIO 5. Tuloskortin henkilöstönäkökulman mittarit ja raja-arvot 

 

Nettotunnit ero bud tarkoittaa sitä, että tuloskortin ilmestymiskuun 

teholaskentaan kuuluvia työtunteja verrataan budjetoinnin yhteydessä 

laadittuun tavoitetasoon. Raja-arvoina toimii budjetoidut tavoitetasot 

siten, että alle budjetoidun tavoitetason = vihreä ja yli budjetoidun 

tavoitetason = punainen.  

 

Verollinen myynti / tt tunnusluku saadaan, kun verollinen myynti jaetaan 

tehdyillä työtunneilla. Laskennassa on mukana tuloskortin 

ilmestymiskuukauden luvut. Lukua verrataan kuukausibudjettiin ja sen 

raja-arvojen määrittäjänä toimii indeksi. Raja-arvot mittarilla on 103 tai 

yli = vihreä, alle 103 = punainen.  

 

Tavarankäsittelytehokkus s/kpl tarkoittaa tunnuslukua, jossa tuloskortin 

ilmestymiskuukauden työtunneista on vähennetty aktiivinen tuotteiden 

rahastusaika ja jaettu jäljelle jäänyt aika kuukaudessa myydyillä 

tuotekappaleilla. Raja-arvoina toimii tavarankäsittelyyn käytetyt sekunnit 

12 tai alle = vihreä, 13-14 = keltainen, 15 tai yli = punainen. 
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Prosessinäkökulma 
 
Tuloskortin seuraavassa sarakkeessa on prosessinäkökulman 

mittaristot sekä raja-arvot, jotka on kuvattu tarkemmin oheisessa 

kuvassa ja sitä seuraavassa seliteosiossa, ks. KUVIO 6. 

 

 
KUVIO 6. Tuloskortin prosessinäkökulman mittarit ja raja-arvot 

 

Oma valikoimakappale kertoo asiakastoiveiden mukaan lisättyjen 

tuotteiden lukumäärää. Raja-arvot määräytyvät yksikön 

kokonaisvalikoiman prosenttiosuuden mukaan. Tavoitteena 1 – 3% 

yksikön koko valikoiman määrästä. Raja-arvot, tavoitteessa = vihreä, yli 

tavoitteen = punainen.   

 

Hyllysaatavuusprosentti kertoo kuinka paljon yksikön koko valikoimasta 

on ollut kuukauden aikana ostettavissa. Luku syntyy joka päivä 

tehtävän saatavuusmittauksen perusteella. Saatavuusmittauksessa 

havaittuja tuotepuutteita suhteutetaan koko myymälän valikoiman 

määrään. Raja-arvoina 99% tai yli = vihreä, 98-98,9 = keltainen, alle 98 

= punainen. 

 

PT-valikoiman toteutumisprosentti kertoo kuinka paljon yksikön 

valikoimassa olevia tuotteita on kuukauden aikana vähintään yhden 
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kerran ostettu. Raja-arvoina 89 % tai yli = vihreä, 84-87,9 % = keltainen, 

alle 84 % = punainen.  

 

KY-kirjattu nettohävikkiprosentti kuvaa koko yksikön hävikin määrää 

suhteutettuna myyntiin. Raja-arvoina budjetointivaiheessa määritetyt 

yksikkökohtaiset tavoitetasot niin, että yli tavoitteen = vihreä, 

tavoitteessa = keltainen, alle tavoitteen = punainen. 

 

KY rivialennusprosentti kertoo kassalla annettujen alennusten määrää 

suhteutettuna koko myymälän myyntiin. Raja-arvoina 1,0 % tai alle = 

vihreä, 1,1 % - 1,5 % = keltainen, yli 1,5 % = punainen. 

 

Talousnäkökulma 
 
Tuloskortin viimeisessä sarakkeessa on talousnäkökulman mittaristot 

sekä raja-arvot, jotka on kuvattu tarkemmin oheisessa kuvassa ja sitä 

seuraavassa seliteosiossa, ks. KUVIO 7. 

 

 
KUVIO 7. Tuloskortin talousnäkökulman mittarit ja raja-arvot 

 

Myynnin kasvu bud ind kertoo, miten myynti on indeksinä kasvanut 

budjettiin nähden. Raja-arvoina 103 tai yli = vihreä, 98-102,9 = 

keltainen, alle 98 = punainen.  



 

 

 

109 

 

Op tulos bud ind kertoo kuinka operatiivinen tulos on indeksinä 

kehittynyt budjettiin nähden. Raja-arvoina 103 tai yli = vihreä, 98-102,9 

= keltainen, alle 98 = punainen. 

 

Menestyksen määrittäminen 
 
Koska tulosten analysointi –ja raportointivaiheessa tullaan vertailemaan 

kussakin tuloskortin näkökulmassa parhaiten menestyneiden yksiköiden 

esimiesten karttoja Jenkinsin ja Johnsonin (1997) havaintoihin korkean 

suorituskyvyn yksiköiden johtajien ominaisuuksiin, tulee 

menestyneimmät yksiköt tuloskortin eri näkökulmien osalta määrittää. 

Absoluuttisesti tai yksiselitteisesti menestyneimpien yksiköiden 

valitseminen on vaikeaa, lähes mahdotonta, sillä monet tuloskortin 

mittareista ovat suhteellisuusmittareita. Tosin sanoen mittarit vertaavat 

toteutuneita arvoja yksiköiden välillä muuttuviin arvoihin tai oletuksiin 

kuten budjettiin tai valikoimassa olevien tuotteiden kappalemäärään. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa mittareiden 

validiuteen, siihen ovatko mittarit tasapuolisia yksiköiden välillä tai 

siihen miten tärkeitä eri mittarit yksikön menestyksen näkökulmasta 

ovat, vaan tutkia eri näkökulmissa asetettujen mittareiden valossa 

menestyneiden esimiesten karttoja. Tämän vuoksi menestyksen 

mittareina pidetään asetettuihin tavoitearvoihin pääsyä, oli mittarit 

”hyviä” tai ”huonoja”. Näin ollen menestystä määrittävänä tekijänä 

pidetään vihreään arvon saavuttamista. Kunkin näkökulman osalta 

menestyneimmät yksiköt on valittu seuraavasti.  

 

Asiakasnäkökulma 
 
Asiakasnäkökulmassa ostoskoritutkimuksen osalta ei voida tehdä 

johtopäätöksiä menestyksen suhteen, eikä sitä näin ollen käsitellä 

menestyneimpien yksiköiden löytämiseksi. Hankittujen 

asiakasomistajien jäädessä kaikilla tutkimuksen verrokkiyksiköillä alle 

tavoitetason, määritellään menestyneimmät yksiköt tässä 
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tutkimuksessa asiakasnäkökulman osalta laatukierrosten arvosanojen 

perusteella. Näin ollen asiakasnäkökulmassa menestyneimmät yksiköt 

ovat yksiköt A ja B. 

 

Henkilöstönäkökulma 
 
Henkilöstönäkökulman osalta menestyneimmän yksikön valinta on 

kiistaton, sillä yksikkö E on saavuttanut kaikissa mittareissa vihreän 

tason. Muutoin yksiköt ovat saavuttaneet kaksi vihreää mittaustulosta 

sekä yhden keltaisen, pois lukien yksikkö A, joka on saanut virheiden 

arvosanojen lisäksi yhden punaisen. Näin ollen toiseksi tai kolmanneksi 

menestyneimmän yksikön valinta ei ole kiistaton. Tässä tutkimuksessa 

valinta tehdään tavaran käsittelytehokkuuden perusteella, siten että 

yksikkö A jää yhden punaisen arvosanansa vuoksi ulkopuolelle. Näin 

ollen sekä yksiköt F ja D valitaan yhdessä toiseksi menestyneimmäksi 

yksiköksi.  

 

Prosessinäkökulma 
 
Prosessinäkökulman osalta menestyneimmän yksikön valinta on 

valittujen valintamekanismien puitteissa suhteellisen yksiselitteinen, sillä 

yksikkö B on saanut viidestä mittarista kolme vihreää arvoa, yhden 

punaisen ja yhden keltaisen ja on näin vertailujoukon paras. Toiseksi 

menestyneimmän yksikön valinta on vaikeampi, sillä yksiköt C ja D ovat 

saanet yhden vihreän arvon lisäksi kolme keltaista ja yhden punaisen ja 

muut yksiköt ovat saaneet heikompia arvoja. Yksiköillä C ja D arvojen 

ollessa sopivasti ristissä, valitaan toiseksi menestyneimmäksi 

molemmat yksiköt.  

 
Talousnäkökulma 
 
Talousnäkökulman osalta menestynein yksikkö on kiistatta B, sillä 

toimipaikka on saavuttanut yhden vihreän ja yhden keltaisen arvon. 

Toiseksi menestyneimmän toimipaikan valinta on vaikeampi, sillä muut 
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toimipaikat ovat saaneet vihreän arvon lisäksi punaisen arvon, yksikkö 

F lukuun ottamatta, joka on saanut kaksi punaista arvoa. Tässä 

yhteydessä toiseksi menestyneimpänä toimipaikkana pidetään yksikköä 

E myynnin kasvun indeksin ja operatiivisen tulosindeksin perusteella 

yksikkö.  

 

5.3 Tulosten analysointi 

 

Kuten metodologialuvun tulosten analysointiosiossa todettiin, sisältää 

tämä luku vain tulosten raportointivaiheen. Tutkimuksen raportointivaihe 

on saavutettu teemoitteluanalyysiprosessin mukaisesti, johon tulee 

kiinnittää huomiota ennen tulosten lukemista. Toisin sanoen tulokset 

ovat yhtäältä tutkimusongelman ja tehtyjen valintojen kuten esimerkiksi 

kohdejoukon, tutkimusmenetelmän ja metodologian ja toisaalta erilaisen 

tilanteiden, tukijan tekemien valintojen ja tulkintojen sekä teorian ja koko 

prosessin muodostamaa konstruktiota. Tämän vuoksi esitettävän 

analyysin perustella ei ole syytä tehdä liian pitkälle meneviä tai 

yksioikoisia johtopäätöksiä, vaan pikemminkin jatkaa alkuun saatetttua 

prosessia.  

 

Tulosten analysoinnin osiossa esitellään kussakin tuloskortin 

näkökulmassa parhaiten menestyneiden yksiköiden esimiesten kartat 

näkökulma kerrallaan. Logiikka on jokaisen näkökulman osalta 

yhtäläinen. Ensin kartan sisältöä esitellään Jenkinsin ja Johnsonin 

(1997) korkean suorituskyvyn esimiesten yhdeksän näkökulman kautta, 

joita ovat: 1) rikkaus, joka syntyy solmujen määrästä, 2) yhtenäisyys 
tai pirstoutuneisuus / hajanaisuus, joka syntyy kartan rakenteen 

kokonaisuuden tarkastelun kautta, 3) johdonmukaisuuteen, joka 

tarkoittaa sitä, että kartta muodostaa yhtenäisen ja selkeä kuvan, mistä 

näkökulmassa on kyse ja minne toimipaikka on näkökulman suhteen 

menossa, 4) asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavien 

mainintojen lukumäärä, 5) maininnat selkeistä 

suorituskykymittareista, kuten myynnistä tai tuloksesta, 6) maininnat 
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liiketoiminnan perimmäisistä tavoitteita ja suoritukseen 

perustuvista toimenpiteistä, 7) maininnat esimiehen omista 

vaikutusmahdollisuuksista menestykseen, 8) pohdinnat nykyiseen 

toimintaan johtaneista syistä ja teoista  ja 9) pohdinnat siitä, miten 

asiat voisi tulevaisuudessa tehdä entistä paremmin. 
 
Kartan rikkauden, yhtenäisyyden tai pirstaleisuuden ja 

johdonmukaisuuden suhteen arviointi on tehty kartan yleisten 

havaintojen mukaan. Näin todettuna kyseisiin määritelmiin on 

vaikuttanut vahvasti tutkijan subjektiiviset tulkinnat ja kokemukset.  

 

Tämän jälkeen kartoista nousseita teemoja esitellään yleisellä tasolla. 

Lopuksi esiteltyjä karttoja verrataan keskenään ja pyritään löytämään 

yhtäläisyyksiä, jotka selittävät menestystä kyseisessä näkökulmassa. 

Tässä yhteydessä pyritään vastaamaan käsiteltävän tuloskortin 

näkökulman osalta tutkimuksen pääongelmaan joka on: millaiset 

ajattelumallit korostuvat menestyksekkäässä johtamisessa kunkin 

tuloskortin näkökulman osalta? Tutkimusongelmaan vastatessa 

teemoitteluanalyysin teemoitteluvaiheen induktiivinen lähestymistapaa 

mahdollistaa aiemmista teorioista poikkeavien teorioiden esittämisen, 

sillä teemat on koottu aineistolähtöisesti yksittäisistä havainnoista 

yleisempiin väitteisiin edeten (Eskola & Suoranta 1998, 83). 

 

5.3.1 Asiakasnäkökulma 

 

Asiakasnäkökulman osalta tuloskortin tunnusluvuissa parhaiten 

menestyneimmiksi yksiköiksi seuloutui yksiköt A ja D. Seuraavaksi 

esitellään kyseisten toimipaikkojen esimiesten karttoja.  

 

Esimies A 
 
Esimies A:n kartta sisältää yhden ensimmäisen tason solmun, jonka 

kautta kartta rakentuu kokonaisuudeksi. Ensimmäisen tason solmun 
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lisäksi kartta sisältää 37 muuta solmua, joita yhdistää 40 nuolta, joista 

kolme on syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta. Kartta sisältää 

kaksi tekstikehystä, jotka viittaavat esimiehen ajattelussa vaikuttaviin 

asiakokonaisuuksiin.  

 

Kartta esittää suhteellisen yhtenäistä kokonaisuutta ja se noudattelee 

yhtenäisyyden näkökulmasta pitkälti liikeidean ja konseptin ydintä. 

Kartan rakenne ei hajoa tarinoiden tai ajatteluketjujen osalta pitkiksi, 

irrallisiksi rönsyiksi, vaan pysyy suhteellisen tiiviinä rakennelmana 

toimipaikan sisäisten tekemisten ympärillä.   

 

Kartta esittää kokonaisuutena melko johdonmukaista sisältöä ja 

rakennetta, mikä tarkoittaa asiakasnäkökulmassa sitä, että toimipaikan 

menestys nojaa vahvasti liikeideaan ja ketjukonseptin tarkkaan 

toteuttamiseen. Johdonmukaisuus tulee esiin myös esimiehen 

tulevaisuuden suunnan linjauksista, jotka viittaavat henkilökohtaisen 

palvelun ja asiakkaan kanssa käytävän vuoropuhelun lisäämiseen. 

Tavoitteena näyttää olevan suosittelevan myynti –ja palvelutason 

saavuttaminen.  

 

Asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavien mainintojen suhteen 

on mielenkiintoista huomata, että vaikka kartta käsittelee 

asiakasnäkökulmaa, ei sen sisällössä juurikaan asiakas-maininnat 

korostu, vaan pikemminkin toimipaikan sisäiset tekemiset ja niiden 

täsmällinen johtaminen. Joitain mainintoja palvelun laadusta ja 

asiakkaiden kuuntelusta kartta sisältää, mutta niissäkin yhteys omiin 

tekemisiin säilyy vahvana.  

 

Suorituskykymittareiden osalta kartta ei juurikaan korosta perinteisiä ja 

selkeitä mittareita, kuten myyntiä tai tulosta, vaan kartasta löytyy 

välillisiä mittareita myynnin ja tuloksen saavuttamiseksi. Tällaisia ovat 

laatukierros, asiakastyytyväisyyskysely sekä kilpailijaseuranta, jotka 

eivät kuitenkaan nouse kartasta erityisemmin esiin. Näin ollen linkki 

tuloksen ja myynnin välillä jää hataraksi.  
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Liiketoiminnan perimmäisten tavoitteiden ja etenkin suoritukseen 

perustuvien toimenpiteiden osalta kartta on suhteellisen rikas, sikäli kun 

ketjuliiketoiminnan operatiivisen toiminnan tavoitteena on toteuttaa 

liikeideaa. Kartassa korostuvat useat arjen käytännön toimenpiteet, 

jotka ovat tiukasti kiinni liikeidean ja konseptin toteutumisessa ja 

myymälän laadukkuuden ylläpitämisessä. Tämä antaa viitteitä siitä, että 

esimiehen ajattelu näyttäisi nojautuvan ketjuliiketoimintalähtöisten 

skeemojen varaan.  

 

Esimiehen menestykseen vaikuttamismahdollisuuksissa korostuu  
ketjuliiketoiminnan operatiiviselle johtamiselle tyypilliset asiat kuten 

suoraviivaisuuden, kurinalaisuuden ja ohjeiden noudattamisen 

johtaminen. Tämänkaltaiset johtamisopit viittaavat tieteellisen 

liikkeenjohdon perusperiaatteisiin. Tieteellisestä liikkeenjohdosta 

poiketen kartta tuo esiin kollektiivista toimintaohjeiden määritystyötä,  

johon myös työryhmä osallistuu. Esimiehen tehtävänä on valvoa 

sovittujen asioiden noudattamista. Myös eräänlainen reaktiivisuus 

proaktiivisuuden sijaan korostuu esimiehen toiminnassa ja tekemisissä. 

Oman roolin lisäksi kartta tuo esiin henkilöstön, organisaation ja 

yhteistyökumppaneiden yhteistä tekemistä asiakasnäkökulmassa 

menestymiseksi. 

 

Nykyisienkaltaiseen toimintaan johtaneiden syiden ja taustojen pohdinta 

tulee kartasta selkeästi ilmi. Esimies peilaa useita kysymyksiä ja 

näkökulmia historiassa tapahtuneiden tekemisten ja tulevaisuuden 

tavoitteiden välillä, mikä viittaa reflektiiviseen pohdintaan tekemisistä ja 

sovittujen asioiden noudattamisesta. 

 

Tulevaisuudessa tehtävien kehittämistoimien osalta kartta sisältää 

mainintoja siisteydestä, laadusta, palvelusta ja toimintaa tukevien 

yhteistyökumppaneiden sopimuksista. Silti selkeä kuva tulevaisuuden 

toimenpiteistä ja suunnitelmista jää kartan perusteella hämärän 

peittoon. Tältä osin myös reaktiivisuus korostuu, joka on toki 
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ketjuliiketoiminnan operatiivisen johtamisen perusmallin kannalta 

ymmärrettävää, sillä valtaosa toimintaohjeista ja suunnitelmista tulee 

enemmän tai vähemmän annettuna tekijänä toimipaikan esimiehelle.  

 

Kaiken kaikkiaan Esimies A:n asiakasnäkökulman kartasta nousevat 

esiin teemat: liikeidealähtöisyys, käytännön tekemisten laatu, ohjeiden 

noudattaminen, tinkimätön johtaminen ja tulevaisuuden palvelutason 

tavoittelu. 

 

Esimies D 
 
Esimies D:n kartta sisältää yhden ensimmäisen tason solmun, jonka 

kautta kartta rakentuu eteenpäin. Ensimmäisen tason solmun lisäksi 

kartta sisältää 60 muuta solmua, joita yhdistää 64 nuolta, joista neljä on 

syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta. Kartta sisältää kolme 

tekstikehystä, jotka viittaavat esimiehen ajattelussa vaikuttaviin 

asiakokonaisuuksien hahmottamiseen.  

 

Kartta on sisällöltään rikas johtuen runsaasta solmu –ja nuolimäärästä. 

Kartta sisältää muutamia pidempiä kausaalisia tarinoita, joiden kautta 

sisältö polveilee aiheesta toiseen. Tarinoista huolimatta kartta säilyy 

melko yhtenäisenä kokonaisuutena painottaen ketjuliiketoiminnan 

perusasioiden merkitystä asiakasnäkökulmassa menestymiseksi. 

Rikkaudesta huolimatta sisältö pysyy suhteellisen tiiviinä 

kokonaisuutena toimipaikan sisäisten tekemisten ympärillä. 

 

Kartan kolme tekstikehystä sekä pitkien tarinoiden useat viittaukset 

arjen perustelemisten äärelle tukevat johdonmukaisuutta. 

Asiakasnäkökulmassa menestymisen tausta-ajattelu näyttäisi nojaavan 

vahvasti liikeideaan ja ketjukonseptin asioiden tarkkaan toteuttamiseen, 

tehokkuuteen ja johtamisen selkeyteen. Johdonmukaisuus tulee esiin 

myös esimiehen tulevaisuuden suunnan linjauksista, jotka viittaavat 

toiminnan jatkuvaan tehostamiseen ja perustöiden pitkäjänteiseen ja 

selkeään tekemiseen.  
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Asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavien mainintojen suhteen 

kartta noudattelee pitkälti Esimies A:n karttaa, sillä kartan sisällössä ei 

korostu asiakas, vaan toimipaikan sisäiset tekemiset ja niiden 

määrätietoinen johtaminen. Vaikka kartta lähtee rakentumaan niin 

kutsutun asiakkaan polun (laatukierroslomakkeen perusajatus) 

mukaisesti, siirtyy huomio hyvin pian toimipaikan sisäisten tekemisten 

äärelle. Tämän vuoksi on perusteltua todeta esimiehen ajattelussa 

korostuvan ketjukonseptin toteuttamiseen liittyvät skeemat. Kaiken 

kaikkiaan laajaa asiakasajattelua on kartasta vaikea löytää. 

 

Suorituskykymittareiden osalta kartta ei korosta myyntiä, tulosta tai 

muutakaan liiketoiminnan keskeistä mittaria, vaan kahta välillistä 

mittaria näiden taustalla. Tällaisia ovat asiakastyytyväisyystutkimus 

sekä henkilöstötutkimus. Mittarit eivät nouse kartan perusteella 

erityiseen rooliin, vaan tulevat esiin yksittäisiä tarinoita yhteenvetävänä 

tekijänä. Näin ollen linkki tuloksen, myynnin tai muiden liiketoiminnan 

perusmittareiden välillä jää puuttumaan.  

 

Liiketoiminnan tavoitteiden ja suoritukseen perustuvien toimenpiteiden 

osalta kartta on rikas samoin kuin Esimies A:n kartta. Kartassa 

korostuvat useat arjen käytännön toimenpiteet, ohjeet ja pelisäännöt, 

jotka ovat tiukasti kiinni liikeidean ja konseptin toteutumisessa sekä 

myymälän laadukkuuden ylläpitämisessä.  Tämän vuoksi on perusteltua 

uskoa, että liiketoiminnan tavoitteena on ketjukonseptin laadukas 

toteuttaminen, joka johtaa asiakastyytyväisyyteen, ja jonka 

seurauksena asiakkaan palaavat asioimaan toimipaikassa uudelleen. 

Esimiehen ajattelussa näyttää korostuvan selkeät päämäärät ja niihin 

pyrkiminen. 

 

Esimiehen menestykseen vaikuttamismahdollisuuksissa korostuu 
kokonaisuuden ”ylhäältä alas”-johtaminen, asioiden linjaaminen, 

tuoteryhmävastaavien coachaaminen, poikkeamiin puuttuminen sekä 

tiukka ja oikeudenmukainen henkilöstöjohtaminen, jossa työn tulos on 
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työntekijöiden miellyttämistä tärkeämpää. Näin ollen  työntekijöiden 

tehtävänä on kartan perusteella tehokas, kurinalainen ja ahkera 

ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen. Ydintiimiin kuuluvien 

tuoteryhmävastaavien roolissa korostuu lähijohtaminen, operatiivisen 

työn jakaminen, yhteistyö esimiehen ja työntelijöiden välillä ja tiimien 

välinen hyvä yhteistyö. Esimies toimii kartan perusteella kokonaisuuden 

”seuraajana” ja laadun varmistajana. 

 

Nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden reflektiivinen pohdinta tulee 

kartasta suhteellisen selvästi esiin. Esimies peilaa useita vastauksiaan 

historiansa ja kokemien muutostensa kautta. Näin ollen 

henkilökohtaisesti opitut asiat ovat jättäneet selkeitä mentaalisia malleja 

esimiehelle, joka ohjaa ajattelua myös tulevaisuuden menestymisen 

suhteen. Keskeisimpinä asioina korostuvat perustelemiset, tehokkuus ja 

johtamisen oikeudenmukaisuus. 

 

Tulevaisuudessa tehtävien kehittämistoimien osalta kartta ei sisällä 

erityisen visionääristä pohdintaa, vaan keskittyy tiukasti selkeiden 

mallien, toimintaohjeiden ja johtamisperiaatteiden luomiseen jokaisella 

tasolla. Tulevaisuuden näkemysten osittainen puuttuminen viittaa 

toiminnan sopeuttamisen ajatteluun ja toimintaohjeiden toimeenpanoon 

keskittyvään toimintaan.  

 

Kaiken kaikkiaan Esimies D:n asiakasnäkökulman kartasta nousevat 

esiin teemat: yksiselitteisyys, selkeys, manegeeraus, tehokkuus ja jopa 

tarkoitus pyhittää keinot-tyylinen ajattelu. 

 

Karttojen vertailu 
 
Tutkimuksessa vertailtujen karttojen osalta voitaneen sanoa, että 

menestys asiakasnäkökulmassa korostaa liikeidean ja konseptin roolia 

ja tähän johtavien myymälätekemisten tinkimätöntä johtamista. Tätä 

puoltaa sekä solmujen sisältämät tekstit, että molempien karttojen 

ensimmäisen tason solmun sisältö, joka viittaa liikeidean noudattamisen 
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tärkeyteen. Kaiken kaikkiaan asiakasnäkökulmassa menestyneiden 

toimipaikkojen esimiesten kartat rakentuvat pitkälti samojen teemojen 

ympärille. Lienee oikeutettua sanoa, että johtamisen näkökulmasta 

asiakasnäkökulmassa menestyminen edellyttää perus tekemisten 

tiukkaa ja toimeenpano-organisaatiolle tyypillistä johtamistyyliä ja tapaa, 

jossa määritellyt asiat tulee tehdä tehokkaasti ja johdonmukaisesti. 

Toiminnassa ja sen johtamisessa korostuvat näin ollen kurinalaisuus, 

suoraviivaisuus, reaktiivisuus sekä liikeideaan ja ketjukonseptin tiukka 

toteuttaminen.  

 

Ketjuliiketoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta asiakasnäkökulmassa 

menestyminen vaikuttaa lupaavalta. Jos menestyminen syntyisi 

joidenkin muiden kuin liikeidean ja ketjukonseptin, tiukan ja tarkan 

johtamisen ja tehokkaan toimeenpanon kautta, saattaisi se antaa 

viitteitä epäonnistuneesta ketjuliiketoiminnan suunnittelusta? Nyt näin ei 

käy, vaan menestys vastaa Kauton ja Lindblomin (2005, 147-18) 

näkemykseen, jonka mukaan kaupan ketjuliiketoiminnan menestys 

kulminoituu ketjun kauppojen toiminnan johtamisen ympärille kaikilla 

tasoilla. Ylimmän johdon, ketjun johdon ja operatiivisista 

liiketoimintaprosesseista vastuussa olevien henkilöiden on 

johtamistehtävissään ja strategisissa päätöksissään huolehdittava, että 

koko ketjun sisäisen toiminnan kustannustehokkuus on kilpailijoita 

paremmalla tasolla, sillä vain kustannustehokkuuden johdosta yritys voi 

menestyä hintakilpailussa ja saavuttaa liiketaloudellista etua.    

 

Kaiken kaikkiaan asiakasnäkökulmassa menestyneiden yksiköiden 

esimiesten kartat voi katsoa sisältävän pääosin tuloskortin mittareiden 

näköistä toimintaa. Tämän vuoksi voitaneen ajatella, että mittariksi 

asetettu laatukierros johdattelee myös esimiesten ajattelua sisäisten 

tekemisten pariin ja yksittäisten asioiden laadukkaaseen johtamiseen. 

Näin todettuna näkökulmassa menestyminen on 

ketjuliiketoimintajohtamisen osalta saavutettu siten, kun on 

tavoiteltukin? 
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5.3.2 Henkilöstönäkökulma 

 

Henkilöstönäkökulman osalta tuloskortin tunnusluvuissa 

menestyneimmiksi yksiköiksi seuloutui yksiköt E ja F ja D, joiden 

esimiesten karttoja seuraavaksi analysoidaan.  

 
Esimies E:n kartta 
 
Esimies E:n kartta sisältää viisi ensimmäisen tason solmua, joiden 

kautta kartta rakentuu eteenpäin. Ensimmäisen tason solmun lisäksi 

kartta sisältää 25 muuta solmua, joita yhdistää yhteensä 32 nuolta, 

joista kaksi on syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta. 

 

Kartta jää sisällöltään melko köyhäksi vähäisen solmu –ja nuolimäärän 

johdosta. Kartta ei myöskään sisällä tarinoita, vaan pidättäytyy tiukasti 

esitetyn pääkysymyksen ympärillä. Tässä yhteydessä tulee huomioida, 

että Esimies E:n haastattelu toteutettiin tutkimuksessa ensimmäisenä, 

ja siksi myös tutkijan tutkimusrutiini oli tällöinen vähäinen. Rutiinin 

puutteella on ollut vaikutusta myös tarkentavien kysymysten esittämisen 

vähyyteen, joka on voinut osaltaan vaikuttaa kartan sisältöön. Samassa 

yhteydessä on kuitenkin muistettava, että kartan määrällinen rikkaus ei 

automaattisesti merkitse ajattelun laadukkuutta, sillä rikas kartta saattaa 

olla hajanainen ja osittaa, että henkilöllä ei ole olemassa 

johdonmukaista ajattelua käsiteltävästä aiheesta. Toisin sanoen 

henkilöllä, jonka kartta on harmoninen, merkitsee yleensä parempaa 

asioiden välisten yhteyksien ja käsitysten ymmärrystä ja edustaa siten 

yhtenäisempää näkemystä kysytystä asiasta (Jenkins&Johnson, 1997). 

 

Sisällön määrillisestä köyhyydestä huolimatta karttaan syntyy 

yhtenäisyys yhteisöllisyys teeman kautta. Yhteisöllisyyden 

näkökulmasta kartassa korostuvat sitouttamisen ja toimipaikan fiiliksen 

merkitys, jotka kartan perusteella syntyvät yhdessä tekemisen ja 

kokonaisvaltaisen kollektiivisuuden kautta.  
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Asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavien mainintoja ei 

kartasta ole löydy ainuttakaan. Viittaukset tavoitteiden selvyydestä, 

monniosaamisesta ja itsensä ylittämisestä saattavat liittyä 

asiakkaaseen, mutta jäävät analysoinnin osalta vain arvailuksi?  

 

Suorituskykymittareiden osalta kartasta käy ilmi tuloksen merkitys 

esimiehen ajattelussa. Myös toistuva linkitys toiminnan 

tavoitteellisuuteen ja tehokkuuteen antaa viitteitä liiketoiminnan 

suorituskyvyn merkityksellisyydestä, vaikka seurantaan käytettävät 

mittarit eivät kartan kautta ilmi käykään. 

 

Liiketoiminnan tavoitteiden ja suoritukseen perustuvien toimenpiteiden 

osalta kartta on kokonaissisältöön nähden selkeä. Tutkijan tulkinnan 

mukaan kaikki ensimmäisen tason solmut viittaavat vahvasti 

liiketoiminnan tavoitteisiin ja kertovat niiden merkityksestä esimiehen 

ajattelussa. Ensimmäisen tason solmujen jälkeiset solmut keskittyvät 

niin ikään liiketoiminnan perimmäisten tavoitteiden toteuttamiseen ja 

niiden suhteen korostuvat kaikkien työntekijöiden sitoutumisen ja laaja-

alaisen luottamuksen merkitys.  

 

Esimiehen menestykseen vaikuttamismahdollisuudet tulevat karta 

kautta ilmi kollektiivisuuden, ihmiskeskeisyyden ja välittämisen kautta. 

Näin todettuna voitaneen ajatella esimiehen mentaalisen maailman 

sisältävän kausaalisia päätelmiä yhdessä tekemisen, fiiliksen ja 

tavoitteiden kautta saavutettavasta menestyksestä, jonka osana 

esimies toimii mahdollistajana, osallistujana ja jonkinlaisena 

oivalluttajana. Kaiken kaikkiaan kartasta voidaan päätellä, että 

esimiehellä on rooli henkilöstönäkökulmassa menestymisessä osana 

demokraattista päätöksentekoa. 

 

Nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden pohdinta tulee kartasta ilmi 

lähinnä tutkijan esittämän lisäkysymyksen kautta, joka liittyy fiiliksen 

syntymiseen. Sen osalta vahva yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 
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korostuvat Myös toimintamallit sitouttamisen suhteen viittaavat 

nykytilaan johtaneiden syiden pohdintaan.  

 

Tulevaisuudessa tehtävien kehittämistoimien osalta kartta ei anna 

juurikaan viitteitä tulevasta. On oletettavaa, että esimiehen toiminnassa 

korostuvat samankaltaiset asiat ja tekemiset, joiden myötä 

toimipaikassa on nykyinen menestys henkilöstönäkökulman osalta 

saavutettu.  

 

Kaiken kaikkiaan Esimies E:n henkilöstönäkökulman kartasta nousee 

esiin teemat: tavoitteellisuus, ihmiskeskeisyys, kollektiivisuus, arvostus 

ja joustavuus. 

 

Esimies F:n kartta 
 
Esimies F:n kartta rakentuu aluksi kahden ensimmäisen tason solmun 

kautta. Ensimmäisen tason solmuja seuraa 36 muuta solmua ja kaikkia 

näitä yhdistää 38 nuolta, joista viisi on syntynyt tutkijan esittämien 

kysymysten kautta. 

 

Rikkauden suhteen kartta saavuttaa solmujen määrän suhteen 

kohtalaisen tason, jota toki edesauttaa tutkijan esittämät kysymykset. 

Yhtenäisyyden suhteen kartta jää sitä vastoin hajanaiseksi päätyen 

käsittelemään asiakokonaisuutta muutamien käytännön esimerkkien ja 

kausaalisten tarinoiden kautta, joiden keskinäisestä yhteydestä on 

vaikea päästä selville.  

 

Samalla kun kartan yhtenäisyys jää epäselväksi, puuttuu kartasta myös 

selkä johdonmukaisuus. Joitain aavistuksia siitä, mistä 

kokonaisuudessa on kyse ja minne toimipaikka on näkökulman suhteen 

menossa, voi olettaa syntyvän työntekijöiden autonomisuuden, 

esimiehen sivustaseuraamisen ja työntekijöiden työssä onnistumishalun 

kautta, mutta tältäkin osin tulkinta jää hataraksi.  
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Maininnat asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen jäävät kaikkiaan 

vähäisiksi ja tulevat esiin lähinnä työntekijöiden sisäisten 

saavuttamistarpeiden, tuttujen asiakkaiden palvelemistarpeiden ja 

työntekijöiden kasvonsa menettämisen pelon kautta. Tässä yhteydessä 

on oletettavaa, että esimiehen ajattelua ohjaa henkilöstönäkökulman 

osalta näkemys siitä, että jokaisella työntekijällä on vahva sisäinen 

työmoraali –ja etiikka, mikä ohjaa tekijää yrittämään parhaansa, eikä 

tällöin ympäröivillä tekijöillä voida työn tekemisen laatuun vaikuttaa?    

 

Selkeistä suorituskykymittareista kartta ei sisällä juurikaan mainintoja. 

Kerran kartassa tulee esiin asiana hävikin hallinta, jota voitaneen pitää 

toimialan businesslogiikka ymmärtäen jonkinlaisena 

suorituskykymittarina? Sen lisäksi kartta sisältää välillisiä mittareita 

suorituskyvylle, kuten työtyytyväisyys –ja suoritepalkkamittarit. Näiden 

rooli ei kuitenkaan nouse kartasta satunnaista mainintaa suuremmaksi.  

 

Liiketoiminnan perimmäisistä tavoitteita ja suoritukseen perustuvien 

toimenpiteiden osalta kartasta on löydettävissä viitteitä tehokkuuden 

tavoittelusta autonomisen ja vapaan töiden järjestelyn sekä 

monniosaamisen kautta.   

 

Maininnat esimiehen omista vaikutusmahdollisuuksista menestykseen 

syntyvät kartan perusteella lähinnä laissez-faire, antaa mennä 

johtamistyylin kautta, jossa esimies kannustaa työntekijöitä 

itseohjautuvaan toimintatapaan ja luottaa työntekijöiden omaan tahtoon 

suoriutua työstään mahdollisimman hyvin.  

 

Pohdinnat nykyiseen toimintaan johtaneista syistä ja teoista jäävät 

kartan suhteen niin ikään vajaaksi. Toki monosaamiseen tähtäävä 

työnkierto ja työn sisällöstä sopimisen vapaus osoittavat nykyiseen 

menestykseen liittyvien tekemisten toimivuutta. Silti kartan sisältämät 

viittauksen evolutionääriseen kehitykseen viittaavat siihen, että 

nykyiseen tilaan on päädytty ennemminkin sattumien summan kautta, 
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eräänlaisen vapaapudotuksen myötä kuin määrätietoisen johtamistyön 

tuloksena.  

 

Pohdinnat siitä, miten asiat voisi henkilöstönäkökulman osalta tehdä 

tulevaisuudessa entistä paremmin jäävät puuttumaan lähes kokonaan. 

Yksi maininta palautteen määrän lisäämisestä antaa kuitenkin viitteitä 

reflektiivisestä pohdinnasta asioiden kehittämiseksi. Tulevaisuuden 

tekemisten pohtimisen yhteydessä on syytä todeta, että tutkija olisi 

voinut tiedustella asiaa osana haastattelua, jolloin lista olisi saattanut 

olla nykyistä runsaampi? 

 

Kaiken kaikkiaan Esimies F:n kartassa korostuu teemat kuten: 

henkilöstön ominaislähtöisyys, autonomisuus, moniosaaminen ja 

laissez-faire – antaa mennä. 

 

Esimies D:n kartta 
 
Esimies D:n kartta rakentuu aluksi kahden ensimmäisen tason solmun 

kautta. Ensimmäisen tason solmuja seuraa 41 muuta solmua ja kaikkia 

näitä yhdistää 46 nuolta, joista kolme on syntynyt tutkijan esittämien 

kysymysten kautta. 

 

Kartta on saavuttaa sisällöltään kohtalaisen rikkauden runsaan solmu –

ja nuolimäärän johdosta. Kartan sisältö rakentuu pääosin muutaman 

käytännön esimerkkitarinan kautta, mutta pysyy hyvin ydinteeman 

ympärillä. Näin ollen kartan yhtenäisyys syntyy ensimmäisen tason 

solmujen mukaisesti henkilöstön työtyytyväisyyden ja toiminnan 

tehokkuuden ympärille.  

 

Kartan johdonmukaisuus tarkoittaa yhtenäistä ja selkeää kuvaa siitä, 

mistä käsiteltävässä asiassa on kyse ja minne toimipaikka näkökulman 

osalta ollaan menossa. Tässä kartassa johdonmukaisuus syntyy 

selkeydestä, toiminnan tavoitteellisuudesta ja vuorovaikutuksellisuuden 

jatkuvasta kehittämisestä. Näin ollen kartta muodostuu 
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kokonaisuudessaan varsin johdonmukaiseksi palaten 

esimerkkitarinoiden osalta aina edellä kerrottujen teemojen pariin.  

 

Linkki henkilöstönäkökulman ja asiakaskeskeisyyden välille jää 

suoranaisesti syntymättä. Kartan sisältämät ilmaisut toimipaikan 

sisäisen toiminnan kehittämisestä, toiminnan tehokkuudesta ja 

tuloksellisuudesta sekä työyhteisön ilmapiiriin kehittämisestä antavat 

kuitenkin viitteitä ketjukonseptin toteuttamisesta ja siten 

asiakaskeskeisyydestä. Tältä osin yhteys jää kuitenkin ”kaukaa 

haetuksi” ja siten arvailujen varaan.  

 

Kartta sisältää useampia mainintoja liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja 

siihen tähtäävästä toiminnasta. Kaiken kaikkiaan kartan sisältö antaa 

ymmärtää, että esimiehen ajattelussa korostuvat toiminnan perimmäiset 

tavoitteet enemmän kuin yhden tuloskortin näkökulman, tässä 

tapauksessa henkilöstönäkökulman menestyksen optimointi.  Näin ollen 

esimiehen ajattelun skeemat rakentuvat tuloskorttijohtamisen 

näkökulmasta kohtalaisen tasapainoiselle pohjalle.  

 

Kartta noudattelee johdonmukaisesti Jenkinkin ja Johnsonin (1997) 

korkean suorituskyvyn johtajien löydöksiä, sillä kartta sisältää myös 

useampia mainintoja liiketoiminnan perimmäisistä tavoitteista ja 

suoritukseen perustuvista toimenpiteistä.  

 

Kartan perusteella esimiehellä on rooli ja selvästi 

vaikutusmahdollisuuksia henkilöstönäkökulmassa menestymiseen. 
Tästä osoituksena on kartan sisältämät teemat, joissa esimiehen oman 

toiminnan merkitys nousee esiin. Tällaisia ovat muun muassa 

oikeudenmukaisuus, vaativuus, palautteen anto ja emotionaalisuus. 

Pääosin esimiehen rooli näyttää kartan perusteella kuitenkin syntyvän 

liiketoimintajohtamisen ja tuloksellisuuden kautta, jolloin 

henkilöstönäkökulma on vain osa perimmäisiin tavoitteisiin pääsemisen 

edellytyksistä.  
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Kartta sisältää pohdintaa nykyiseen toimintaan johtaneista syistä ja 

teoista. Nämä tulevat esiin konkreettisesti toimipaikan nykytilan 

ongelmien käsittelyn kautta. Myös esimiehen oman toiminnan arvioinnin 

yhteydessä nykytilan syytä ja toiminta tulee selkeästi esiin. Tällöin 

korostuu työilmapiiriin liittyvät asiat kuten työkavereiden auttaminen, 

erilaisuus, palautteen anto ja suorapuheisuus.  

 

Kartta sisältää myös pohdintaa siitä, miten asiat voisi tulevaisuudessa 

tehdä entistä paremmin. Kauttaaltaan kartassa korostuu jatkuva 

toiminnan kehittämistarve, oppiminen, kokonaisuuden hahmottaminen 

ja perimmäisten liiketoimintatavoitteiden eteen työskentely. 

 

Kaiken kaikkiaan Esimies D kartasta nousevat esiin teemat: avoimuus, 

rehellisyys, tehokkuus, asiakeskeisyys, tuloksellisuus, yksinkertaisuus 

ja toiminnan jatkuva kehittäminen.  

 

Karttojen vertailu 
 

Tutkimuksessa vertailtujen karttojen osalta on suhteellisen vaikeaa 

löytää selkeitä ja yhtenäisiä, henkilöstönäkökulmassa menestystä 

selittäviä teemoja. Jonkin asteista yhtäläisyyttä karttojen välillä 

voitaneen nähdä henkilökunnan ominaisuuksien yhteensopivuuden 

näkökulmasta, mutta pelkästään tämän kautta menestyksen 

selittäminen on vaikea, sillä etenkin esimies D:n kartan mukaan 

yhteensopivuus on asia, josta pitää arjessa eniten keskustella.  

 

Karttojen E ja D väliltä on löydettävissä toiminnan tehokkuuden ja 

tavoitteellisuuden teemoja, jotka saattavat joltain osin selittää 

menestystä. Selitys on helppo ymmärtää, kun tarkastelee tuloskortin 

henkilöstönäkökulman mittareita. Niiden kannustin piilee kiistatta 

tehokkuudessa ja tavoitteellisuudessa. 

 

Jos karttoja yhdistäviä teemoja on haastava löytää, on eroavien 

teemojen havaitseminen helpompaa. Eroja johtamisen ja 
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päätöksenteon näkökulmasta tutkiessa on lähes mahdoton välttyä 

ajatukselta, että parhaiten menestyneiden esimiesten kartoissa on 

löydettävissä kaikkia Whiten ja Lippittin (1960) sekä Lewinsin (1963) 

johtamistyylijaottelun mukaisia tyylejä. Esimies E:n kartasta nousevat 

esiin teemat, kuten yhdessä tekeminen ja päättäminen, kollektiivisuus, 

ihmiskeskeisyys ja välittäminen, jotka viittaavat vahvasti 

demokraattiseen johtamistyyliin. Esimies D:n kartasta esiin nousevat 

teemat ovat asiakeskeisyys, tehokkuus, tuloksellisuus, yksinkertaisuus 

ja jopa ”tarkoitus pyhittää keinot” tyylinen ajattelu, jotka viittaavat 

vahvasti autoritaariseen johtamistyyliin. Esimies F:n kartasta esiin 

nousevat teemat ovat puolestaan työntekijöiden itseohjautuvuus, 

työntekijöiden persoonalliset ominaisuudet ja kasvojen säilyttämisen 

tarve sekä esimiehen roolin vähättely, mitkä antavat viitteitä laissez 

faire –johtamistyylistä. 

 

Kokonaisuuden osalta voitaneen todeta, että varsin erityylisillä ajattelun 

skeemoilla on mahdollista menestyä henkilöstönäkökulman 

johtamisessa.  

 

5.3.3 Prosessinäkökulma  

 

Prosessinäkökulman osalta tuloskortin tunnusluvuissa 

menestyneimmiksi yksiköiksi seuloutui yksiköt B, C ja D, joiden 

esimiesten karttoja seuraavaksi analysoidaan.  

 

Esimies B:n kartta 
 
Esimies B:n kartta rakentuu aluksi kahden ensimmäisen tason solmun 

kautta. Ensimmäisen tason solmuja seuraa 38 muuta solmua ja kaikkia 

näitä yhdistää 42 nuolta, joista yksi on syntynyt tutkijan esittämän 

kysymyksen kautta. Kartta sisältää yhden tekstikehyksen, jotka viittaa 

esimiehen ajattelussa vaikuttavaan asiakokonaisuuteen.  
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Rikkauden suhteen kartta saavuttaa kohtalaisen hyvän tason solmujen 

ja nuolien kokonaismäärän johdosta. Siitä huolimatta, että ensimmäisen 

tason solmujen määrä jää vähäiseksi, syntyy karttaan hyvin sisältöä 

tarinoiden kautta. Vaikka tarinoilla on vaarana rönsyillä, pysyttelee 

kartta tässä tapauksessa sisällön osalta kohtalaisen hyvin kartan 

pääaiheen ympärillä.  

 
Kartan yhtenäisyys tai pirstaleisuus syntyy rakenteen kokonaisuuden 

kautta. Tässä kartassa kokonaisuus muodostuu suhteellisen 

yhtenäiseksi ja sen ylläpitäviksi teemoiksi nousevat: asioiden ja 

toimintamallien selkeys ja niiden tinkimätön johtaminen.  

 

Kartan johdonmukaisuus syntyy pääosin toimintaohjeiden tärkeyden ja  

toiminnan tehokkuuden kautta. Kartan sisältö antaa viitteitä, että 

prosessinäkökulmassa menestymisen ratkaisee se, kuinka onnistuneita 

vastuuhenkilövalintoja toimipaikassa on tehty ja kuinka 

vastuutehtävissä toimivat henkilöt kykenevät prosesseja ohjaamaan. 

Ohjaamisen tulee kartan mukaan tapahtua ketjuliiketoiminnan 

perusasioiden korostamisen kautta, joita kartan perusteella ovat 

toiminnan yksinkertaisuus ja selkeys, ohjeiden merkitys, työnjanon 

tärkeys ja jatkuva toiminnan arviointi. Näin todettuna toimipaikan 

tulevaisuuden suunta näyttäisi nojaavan vahvasti näiden teemojen 

varaan.  

 

Viittaukset asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen jäävät puuttumaan 

kartan sisällöstä kokonaan. Niiden sijaan kartan teemat keskittyvät 

vahvasti toimipaikan sisäisiin tekemisiin, ohjeisiin ja työnjakoon liittyviin 

asioihin.  

 

Suoranaiset maininnat selkeistä suorituskykymittareista, kuten 

myynnistä tai tuloksesta jäävät myös puuttumaan. Niiden sijaan kartta 

sisältää ensimmäisen tason solmussa maininnan budjetista, joka 

yhdistää eri suorituskykymittareita. Mainintojen puuttumisesta 
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huolimatta solmuissa ja pidemmissä solmuketjussa viitataan toiminnan 

tehokkuuden ja kannattavuuden tavoitteluun. 

 

Jos kartta jää asiakasmainintojen ja suorituskykymittareiden suhteen 

vajaaksi, sisältää kartta sitäkin enemmän mainintoja liiketoiminnan 

perimmäisistä tavoitteita ja suoritukseen perustuvista toimenpiteistä. 

Tällaisia ovat viittaukset työvuorolistojen tarkasteluun, yleisiin 

tavoitteisiin, tavaravirtojen osuvuuteen ja toimintaohjeiden tarkkuuteen. 

Maininnat antavat viitteitä toiminnan tarkan suunnittelun ja tehokkuuden 

merkityksestä prosessinäkökulmassa menestymiseksi. 

 

Esimiehen mahdollisuudet vaikuttaa prosessinäkökulmassa 

menestymiseen tulevat kartan kautta esiin useita kertoja. Niiden 

perusteella vaikutusmahdollisuudet syntyvät vahvasti johtamisen kautta. 

Johtamisen näkökulmasta kartassa korostuu esimiehen tarve olla 

aktiivisesti kiinni arjen perustekelmisissä ja prosesseissa ja sitä kautta 

jatkuvasti liiketoiminnan ytimessä. Johtaminen korostuu myös muiden 

kuin toimipaikan esimiehen toimissa, sillä kartta korostaa vuorojen ja 

tuotealueiden johtamisen tärkeyttä toimintaohjeiden mukaisen 

toiminnan toteutumisessa. Kartan perusteella esimiehen 

johtamisroolissa korostuvat selvät ja tarkat ohjeet, selvä työnjako, lähi – 

ja arkijohtaminen, valvonta, reagointi ja toiminnan jatkuva reflektointi.  

  
Nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden ja tekojen osalta kartta 

sisältää yhden pidemmän kausaalisen tarinan ja siitä syntyvän 

solmuketjun, joka sisältää useampia mainintoja syistä ja teoista. 

Mainintojen määrän runsauteen on toki vaikuttanut tutkijan esittämä 

tarkentava kysymys. Nykyiseen toimintaan johtaneiden tekojen ja 

syiden arvioinnissa korostuvat teemat kuten arjen ja työn johtaminen, 

esimiehen kokemuksen tuoma näkemyksellisyys ja jatkuva 

kehittämistarve. 
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Kartta sisältää myös pohdintaa siitä, miten asiat voisi tulevaisuudessa 

tehdä entistä paremmin. Kartan perusteella tämä tapahtuu jatkuvan 

toiminnan kehittämisen kautta.  

 

Kaiken kaikkiaan esimies B:n prosessinäkökulman kartassa nousevat 

esiin teemat kuten yksinkertaisuus, selkeys, tehokkuus, esimiehen rooli 

osana suorittavaa työtä sekä johtamisen tärkeys. 

 

Esimies C:n kartta 
 
Esimies C:n kartta sisältää viisi ensimmäisen tason solmua, jonka 

kautta kartta rakentuu kokonaisuudeksi. Ensimmäisen tason solmujen 

lisäksi kartta sisältää 32 muuta solmua, joita yhdistää 37 nuolta, joista 

kaksi on syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta.  

 

Kartan rikkauden suhteen viisi ensimmäisen tason solmua antavat 

hyvät lähtökohdat. Lähtökohdista huolimatta kartta ei rikastu erityisen 

monipuoliseksi kokonaisuudeksi, vaan ensimmäisen tason solmuista 

lähtevät solmuketjut yhdistyvät myöhemmin muutaman pääteeman alle 

jättäen kartan kokonaisrikkauden kohtalaiselle tasolle.  

 

Vaikka rikkauden suhteen kartta jättää toivomisen varaa, syntyy 

karttaan pääteemojen kautta suhteellisen yhtenäinen rakenne. 

Yhtenäisyyttä ylläpitäviksi teemoiksi nousevat henkilöstön osaamista ja 

perehdyttämistä sekä esimiehen seurantaa korostavat kokonaisuudet. 

Teemat tulevat systemaattisesti esiin eri asiakokonaisuuksien käsittelyn 

yhteydessä.   

 

Kartan johdonmukaisuus eli kartan yhtenäinen kuva, joka kertoo minne 

toimipaikka on näkökulman suhteen menossa, syntyy henkilövalintojen, 

perehdyttämisen ja toiminnan jatkuvan tehostamisen kautta. 

Kokonaisuudessaan kartta saavuttaa suhteellisen yhtenäisen kuvan, 

jossa edellä luetellut teemat toimivat karttaa sitovina teemoina.  
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Maininnat asiakkaasta ja asiakaskeskeisyydestä puuttuvat esimies C:n 

prosessinäkökulman kartasta kokonaan. Kartta keskittyy asiakkaan 

sijaan toimipaikan sisäisiin prosesseihin, tehtäviin ja työnjakoon, jolla 

lienee yhteys asiakkaaseen, mutta se ei tule kartan kautta suoraan ilmi. 

 

Myöskään mainintoja suorituskykymittareita kartta ei sisällä. Tältäkin 

osin solmuista on löydettävissä viitteitä suorituskyvyn tavoitteluun, 

mutta sisältö keskittyy enemmän tekemisiin kuin tuloksiin. Monet 

viittaukset toiminnan kokonaisvaltaiseen tehostamiseen antavat 

suuntaa taloudellisen tuloksellisuuden tavoittelulle, mutta suoria 

mainintoja tästä kartta ei sisällä.  

 

Esimiehen vaikutusmahdollisuuksien osalta kartta sisältää useampia 

mainintoja. Niiden perusteella esimies voi vaikuttaa 

prosessinäkökulmassa menestymiseen johtamistyön ja fyysisen 

tekemisen kautta. Fyysinen tekemisen suhteen esimiehen tulee 

nykypäivän tehovaateiden johdosta osallistua myymälätyöhön ”Mättö-

työn” muodossa. Johtamistyössä korostuu esimiehen oma osaaminen 

jatkuvasti muuttuvista järjestelmistä ja toimintamalleista. Kartan 

perusteella osaaminen on tärkeää, jotta esimies kykenee 

perehdyttämään henkilökuntaa järjestelmien ja toimintamallien 

mukaiseen toimintaan. Myös reaktiivinen johtaminen korostuu ja 

tarkoittaa kartan perusteella poikkeamiin reagointia, kontrollointia ja 

asioiden varmistelua.  

 

Nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden pohtiminen keskittyy kartan 

perusteella menneisyyden toimintatapoihin vertailemalla. Kartta sisältää 

useampia mainintoja siitä, miten toimintaa on tehostettu niin logistisesti, 

järjestelmäteknisesti, toimintamallien osalta kuin sisäisen toiminnan 

näkökulmastakin. Vertailu menneisyyteen vaikuttaa siltä, että nykyiseen 

toimintaan on enemmän tai vähemmän ajauduttu ulkoisten tekijöiden 

johdosta, kuin systemaattisen toiminnan kehittämisen kautta.  
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Tulevaisuuden tekemisten osalta kartta jää suhteellisen vähäisen 

sisällön varaan ja keskittyy lähinnä henkilöstön perehdyttämiseen ja 

jatkuviin muutoksiin varautumiseen.  

 

Kaiken kaikkiaan esimies C:n prosessinäkökulman kartassa nousevat 

esiin teemat: osaaminen, henkilöstövalinnat, perehdyttäminen, 

resusoitin, tehokkuus ja johtaminen.  

 

Esimies D:n kartta 
 
Esimies D:n kartta sisältää yhden ensimmäisen taso solmun, jonka 

kautta kartta rakentuu eteenpäin. Ensimmäisen tason solmun lisäksi 

kartta sisältää 62 muuta solmua, joita yhdistää 66 nuolta, joista kaksi on 

syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta.  

 

Solmujen ja nuolien määrästä johtuen kartta saavuttaa runsaan tason. 

Vaikka kartta sisältää muutamia pidempiä kausaalisia tarinoita, ei 

sisältö leviä hallitsemattomaksi. 

 

Karttaan syntyy yhtenäisyys runsaasta solmu –ja nuolimäärästä 

huolimatta. Yhtenäisyyttä ylläpitävinä teemoina toimii toiminnan 

selkeys, tehokkuus ja monitasoisen johtamisotteen tärkeys.  

 

Kartta noudattelee ensimmäisen tason solmuista lähtien 

johdonmukaisesti kartan yhtenäisyyden muodostavia teemoja. 

Johdonmukaisuuden suhteen kartta lähtee liikkeelle toiminnan 

selvärajaisuudesta, joka toteutuu läpi koko kartan. Selkeyden lisäksi 

kartassa korostuu toiminnan jatkuva kehittäminen, jonka jälkeen 

prosessi jakautuu tavaraprosessiin ja kassaprosessiin. Nämä prosessit 

ovat useampien SOK:n myymälän työaikamittausten suhteen ajallisesti 

merkittävimmät, joten siltä osin esimiehen ajattelu nojautuu tärkeisiin 

kokonaisuuksiin. 
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Asiakkaaseen tai asiakaskeskeisyyteen viittaavia mainintoja kartta ei 

sisällä. Sen sijaan kartan sisällössä korostuu toimipaikan sisäinen 

tekeminen, joka tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, jolla voidaan 

olettaa olevan yhteys myös asiakkaaseen.  

 

Suorituskykymittareiden osalta kartta jää asiakasmainintojen tavoin 

vajaaksi. Kartan sisältö kohdistuu toimipaikan sisäisten tekemisten 

tarkasteluun, jolla kartan mukaan tavoitellaan tehokkuutta. 

Tehokkuudella on taas yhteys suorituskykymittareiden kanssa, mutta 

tältä osin kartta ei tuo sitä ilmi. 

 

Liiketoiminnan perimmäisten tavoitteiden osalta kartta ei yhdistä 

tekemisiä ja S-ryhmän toiminta-ajatusta tai muitakaan perimmäisiä 

tavoitteista. Sen sijaan kartta sisältää runsaasti mainintoja suoritukseen 

perustuvista toimenpiteistä kuten ohjeiden ja pelisääntöjen 

noudattamisesta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. 

 

Esimiehen omista vaikutusmahdollisuuksista prosessinäkökulmassa 

menestymiseen kartta sisältää useita viittauksia. Niiden mukaan 

esimiehen roolissa korostuvat teemat kuten toiminnan ohjeistaminen ja 

linjaaminen, vastuutehtävissä toimivien henkilöiden valinnat, 

päivittäinen kävelyjohtaminen ja vastuuhenkilöiden kannustaminen. 

Kaiken kaikkiaan kartta sisältää paljon mainintoja johtamisosaamisesta 

kaikilla tasoilla. Osaamisessa korostuvat teemat: organisointi, joka 

tässä yhteydessä tarkoittaa työntekijöiden sijoittamista vahvuuksiensa 

mukaisiin työtehtäviin, vaatiminen, ohjeistaminen, seuranta, 

puuttuminen ja palautteen anto. Johtaminen vaatii kartan mukaan 

johtajalta napakkaa luonteenpiirrettä. 

 

Nykyiseen toimintaan johtaneista syistä ja teoista kartta tuo esiin 

jatkuvan kehittämisen tulokset sekä tehokkuuden tavoitteluun pyrkivän, 

jopa yksioikoisen oheistamisen tärkeyden. Myös tehdyt 

vastuuhenkilövalinnat ja heidän johtamisosaamisen kehittäminen ovat 

kartalta havaittavissa. 
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Tulevaisuuden pohdintoja kartta sisältää verrattain vähän, sikäli että 

ylätasolle jäävää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ei huomioida. Sen 

lisäksi kartta sisältää maininnan tulevaisuuden vastuunkantajista, mutta 

muutoin visioinnin tasolla kartta ei sisältöä tuota. 

 

Kaiken kaikkiaan esimies D:n prosessinäkökulman kartassa nousevat 

esiin teemat: selkeys, yksinkertaisuus, loogisuus, tehokkuus, 

henkilöstövalinnat ja johtamisen tärkeys joka tasolla. 

 

Karttojen vertailu 
 
Tutkimuksessa vertailtujen karttojen osalta voidaan sanoa, että 

menestys prosessinäkökulmassa korostaa selkeitä ohjeita, johtamisen 

tärkeyttä kaikilla tasoilla, vastuuhenkilöiden valinnan onnistumista, 

toiminnan jatkuvaa arviointia ja toiminnan kehittämistä, jotta prosessien 

kokonaisvaltainen tehokkuus voidaan saavuttaa. Näkemystä puoltaa 

sekä solmujen sisältämät tekstit, että karttojen ensimmäisen tasojen ja 

sitä seuraavien tasojen solmujen sisältö. Kaiken kaikkiaan 

prosessinäkökulmassa menestyneiden toimipaikkojen esimiesten kartat 

rakentuvat pitkälti samojen teemojen ympärille, joten lienee oikeutettua 

sanoa, että prosessinäkökulmassa menestyminen edellyttää lähellä 

toimintaa tapahtuvaa, ohjeisiin ja toimintamalleihin tukeutuvaa ja 

tinkimätöntä johtamisotetta, jotta prosessit toimivat tehokkaasti ja 

johdonmukaisesti.  

 

Ketjuliiketoiminnan suhteen on havaittavissa, että 

prosessinäkökulmassa menestyminen näyttäisi korostavan selkeyttä, 

loogisuutta, yksinkertaisuutta ja johdonmukaisuutta. Näitä teemoja 

tukee myös Kauton ja Lindblomin (2004, 52-56) määrittelemät 

ketjuliiketoiminnan perusedellytykset.  

 

Loogisuudella Kautto ja Lindblom (2004, 52-53) tarkoittavat sitä, että 

ketjuliiketoimintaan kuuluvat prosessit etenevät vertikaalisesti 
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loogisessa järjestyksessä. Näin ollen jokaisen prosessin tulee antaa 

selkeät lähtökohdat seuraavalle prosessille. Ketjuliiketoiminnassa 

irrallisia hankkeita, projekteja tai prosesseja ei voi olla, vaan kaiken 

tulee liittyä yhteen kokonaisuuteen. Vertikaalisen toimivuuden lisäksi 

prosessien tulee toimia myös horisontaalisesti. Jokaisen prosessin 

tavoitteena on saavuttaa tietty lopputulos, joka antaa mahdollisuuden 

seuraavalle prosessille. Jokaisen prosessin vastuualueella toimivan 

henkilön tulee tuntea prosessin toiminnot ja hoitaa tehtävä hyvin, mikä 

antaa hyvät lähtökohdat seuraavan prosessin hoitamiselle.  

 

Ketjuliiketoiminnan johdonmukaisuudella Kautto ja Lindblom (2004, 53-

54) tarkoittavat sitä, että prosessien sisällön ja toimintojen välillä ei saa 

olla ristiriitoja eikä irrallisuutta, vaan niiden tulee linkittyä toisiinsa ja 

toimintaan kaikilla tasoilla johdonmukaisesti.  

 

Yksinkertaisuudella Kautto ja Lindblom (2004, 53-54) tarkoittavat sitä, 

että vaikka ketjuliiketoimintamallin sisällön, kokonaisuuden ja 

prosessien ymmärtäminen ei ole yksinkertaista, tulee mallin olla 

kuitenkin niin yksinkertainen, että eri toimijat ymmärtävät sisällön ja sen 

vaikutukset omaan työhön. Monimutkaisten asioiden ja syy-yhteyksien 

yksinkertaistaminen ei ole helppoa, mutta sen on edellytys toiminnan 

sujuvuudelle. (Kautto ja Lindblom, 2004, 54-56) 

 

5.3.4 Talousnäkökulma  

 

Talousnäkökulman osalta tuloskortin tunnusluvuissa menestyneimmiksi 

toimipaikoiksi seuloutui yksiköt B ja D. Kyseisen näkökulman käsittely 

sijoittui haastattelussa järjestyksessään viimeiseksi ja toimipaikan B:n 

esimiehen haastattelun osalta haastatteluun varattu aika loppui kesken 

näkökulman käsittelyn. Näin ollen kyseinen kartta on jäänyt vajaaksi. 

Tällä on merkitystä analyysiä rakennettaessa ja luettaessa. Vajaasta 

kartasta huolimatta seuraavissa kappaleissa on esitelty esimiesten B ja 

D karttoja.  
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Esimies B:n kartta 
 
Esimies B:n kartan jäädessä haastatteluajan päättymisen vuoksi 

vajaaksi, ei analyysiosiossa vertailla kartan sisältöä Jenkinkin ja 

Johnsonin (1997) korkean suorituskyvyn yritysten johtajien 

ominaisuuksiin, vaan tuodaan esiin vajaan kartan teemoja.  
 

Kesken jääneestä haastattelusta huolimatta Esimies B totesi 

talousnäkökulmassa menestymisen edellyttävän samoja asioita, joita 

hän on tuonut esiin haastattelussa muiden näkökulmien osalta. Tältä 

osin talousnäkökulman menestyksen ymmärtämiseksi olisi syytä 

analysoida kaikkia Esimies B:n karttoja. Tässä yhteydessä tuodaan 

esiin kuitenkin vain ne teemat ja solmut, jotka Esimies B ehti kyseisen 

näkökulman osalta haastattelussa kuvailla.  

 

Kartta sisältää viisi ensimmäisen tason solmua, jonka kautta kartta 

rakentuu. Ensimmäisen tason solmuja seuraa 10 muuta solmua, joita 

yhdistää 15 nuolta. Ensimmäisen tason solmujen sisältöjen kautta on 

havaittavissa, että esimiehen ajattelua ohjaa tuloslaskelmamainen 

logiikka. Näin todettuna menestys talousnäkökulmassa ponnistaa 

riittävästä myynnin tasosta, joka on seurausta riittävästä 

asiakasvirrasta. Riittävän myynnin lisäksi taloudellisessa näkökulmassa 

menestymiseksi kartan perusteella tarvitaan riittävä katetaso, johon 

vaikuttaa sekä omat, että kilpailulliset tekijät. Menestyminen edellyttää 

näiden tekijöiden lisäksi toimipaikan sisäistä tehokkuutta, joka syntyy 

tarkkaan rakennettujen ja jatkuvasti kehitettävien prosessien kautta. 

Prosessien jatkuva kehittäminen on kartan perusteella tehokkuuden 

edellytys.   

 

Kaiken kaikkiaan esimies B:n kartta noudattelee linjakkaasti 

päivittäistavarakaupan ”lainalaisuuksia”, korostaen myyntivolyymiä, 

riittävää katetasoa, mutta myös kilpailukykyistä hinnoittelua sekä 

tehokkaita prosesseja, jotka mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan. 
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Vaikka kartta jää haastatteluajan loppumisen johdosta vajaaksi, antaa 

se hyvän peruskuvan esimiehen talousnäkökulma-ajattelusta.  

 

Esimies D:n kartta 
 
Esimies D:n kartta sisältää yhden ensimmäisen tason solmun, jonka 

kautta kartta rakentuu. Ensimmäisen tason solmun lisäksi kartta 

sisältää yhteensä 79 muuta solmua, joita yhdistää 91 nuolta, joista 

kaksi on syntynyt tutkijan esittämien kysymysten kautta.  

 

Rikkauden suhteen kartta yltää ensimmäisen tason vähäisestä 

solmumäärästä huolimatta hyvälle tasolle. Suuren solmumäärän 

kääntöpuolena on kartan rönsyily osin asiakokonaisuuden ulkopuolelle.  

 

Suuresta solmumäärästä ja tarinoiden kautta rönsyilevästä sisällöstä 

huolimatta karttaan syntyy tiukahkon ytimen kautta suhteellisen 

yhtenäinen rakenne. Yhtenäisyyttä ylläpitävinä teemoina toimii kaupan 

sisäiset prosessit ja mittarit sekä näitä ylläpitävät teemat kuten 

resursointi, toiminnan selkeys ja perusasioiden vaaliminen.  

 

Kartan johdonmukaisuus eli kartan yhtenäinen kuva syntyy esimiehen 

tuloslaskelmamaisesta ajattelusta, jonka peruslähtökohtana toimii 

volyymibusinekselle tyypillinen myynnin määrän painottaminen. Tämän 

ohella kartassa korostuu kate –ja kuluhallintaan liittyvät teemat sekä 

näitä edistävät mittarit ja tekemiset. Kokonaisuudessaan kartta 

saavuttaa rönsyilevistä sivujuonteista huolimatta suhteellisen 

yhtenäisen kuvan, jonka perusteella lienee selvää, että toimipaikassa 

tullaan jatkossakin vaalimaan myynnistä kiinnipitämistä sekä tiukkaa 

kuluhallintaa tehokkaiden prosessien muodossa.  

 

Mainintoja asiakkaasta ja asiakaskeskeisyydestä kartta sisältää 

suhteellisen paljon. Maininnat tulevat ilmi pääosin kausaalisten 

tarinaketjujen kautta. Kartan mukaan tuloksellisuuteen vaikuttaa 

tuotevalikoima, kaupan hyvän kunto, hinnoittelu ja palvelu, joiden kautta 
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asiakkaalle muodostuu positiivinen mielikuva myymälästä. Näin 

todettuna kartta korostaa asiakaskeskeisyyttä tuloksellisuuden 

tavoittelussa.  

 

Myös suorituskykymittareiden osalta kartta on rikas, mikä on toki kartan 

näkökulma huomioon ottaen oletettavaa. Kartta sisältää mainintoja sekä 

myyntiin että kuluhallintaan liittyvistä suorituskykymittareista, jotka 

tähtäävät toiminnan tuloksellisuuteen.  

 

Esimiehen vaikutusmahdollisuuksien osalta kartta sisältää useampia 

mainintoja siitä, miten esimies voi oman roolinsa kautta vaikuttaa 

toimipaikan tulokseen. Kartan perusteella vaikuttamismahdollisuudet 

keskittyvät toimipaikan sisäisten toimintojen johtamisen ympärille. 

Tällöin  tuloksellisuus syntyy tehokkuuden kautta, joka on seurausta 

selkeistä toimintatavoista. Selkeä toiminta edellyttää esimieheltä hyvää 

työvuorosuunnittelua, selkeitä toimintaohjeita ja pelisääntöjä sekä 

perusprosessien suunnitelmallisuutta ja niiden tiukkaa johtamista. 

Tämän osalta esimiehen tulee olla aktiivisesti kiinni arjen tekemisessä 

ja johtaa toimintaa läheltä.  

 

Nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden pohtimisen osalta kartta 

sisältää useita mainintoja esimiehen roolin ja osaamisen 

korostamisesta. Lisäksi tuloksellisen toiminnan kokonaisvaltaisuuden ja 

eri tahojen roolien tärkeys tulee kartan teemoista esiin. Tällöin on 

tärkeää tunnistaa tukitoimintojen ja myymälän esimiehen roolit ja 

vaikutusmahdollisuudet kokonaisuutena.  

 

Tulevaisuuden tekemisten osalta kartta jää suhteellisen vähäisten 

mainintojen varaan, mutta esille tulleiden teemojen kautta on 

oletettavaa, että toiminnan jatkuva tehostaminen on myös 

tulevaisuudessa tärkeää.  
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Kaiken kaikkiaan esimies D:n talousnäkökulman kartassa nousevat 

esiin teemat: toimivat prosessit, tehokkuus, toiminnan selkeys, 

asiakkaan merkitys ja arkijohtaminen. 

 

Karttojen vertailu 
 
Tutkimuksessa vertailtujen karttojen osalta voidaan sanoa, että 

menestys talousnäkökulmassa korostaa kokonaisuuden hahmottamista 

tuloslaskelmamaisen ajattelun kautta sekä toimialan ja 

ketjuliiketoiminnan business-logiikan ymmärtämisen tärkeyttä. 

Tuloslaskelmamainen ajattelu ottaa huomioon sekä volyymiin 

perustuvan myynti ja tuottoymmärryksen, että kuluhallintaan liittyvät, 

toimipaikalla tapahtuvat keskeiset tehtävät. Kuluhallinnan näkökulmasta 

selkeät toimintaohjeet, prosessit sekä esimiehen väsymätön ja läheltä 

toimintaa tapahtuva arkijohtaminen korostuu. Business-logiikan 

mukainen ajattelu pitää sisällään eri toimijoiden roolien ymmärtämisen 

sekä myyntivolyymin kautta saavutettavan tuottotason käsittämisen. 

Business-logiikkaan kuuluu myös toimipaikan sisäisten toimien ja 

prosessien jatkuva kehittäminen ja johtaminen.  

 

Kaiken kaikkiaan talousnäkökulmassa menestyneiden toimipaikkojen 

esimiesten kartat rakentuvat pitkälti samojen teemojen ympärille, vaikka 

toimipaikka B:n esimiehen kartta vajaaksi jääkin. Saatujen tulosten 

valossa lienee oikeutettua sanoa, että talousnäkökulmassa 

menestyminen edellyttää esimiehen ajattelussa toimialan ja 

ketjuliiketoiminnan kokonaisuuden ymmärtämistä sekä yksittäisen 

toimipaikan roolin hyväksymistä osana pitkää liiketoimintaketjua.  
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6.0 JOHTOPÄÄTÖKSET, KRITIIKKI JA YHTEENVETO 

 

Tutkimus ei ole valmis, kun tulokset on valitulla menetelmällä 

analysoitu, vaan tuloksia tulee selittää ja tulkita. Tulkinta edellyttää 

tutkijan pohdintaa analyysin tuloksista ja omien johtopäätöstentekoa. 

Käytännössä tulkinnan tarkoituksena on selittää ja pohtia analyysissä 

esiin nousseiden asioiden merkityksiä. Pohdinnan, selittämisen ja 

analyysin yhteistuloksena syntyy synteesejä, jotka kokoavat yhteen 

tutkimuksen pääseikat ja antavat kirkkaat vastaukset asetettuun 

ongelmaan. Johtopäätösten yhteydessä tutkijan tulee pohtia 

syntyneiden synteesien  laajempaa merkitystä tutkimuksen aihealueen 

ja tieteen kannalta (Hirsjävi ym., 2013, 229-230). Tällöin kyse on 

vertailusta, jossa etsitään eroja ja samankaltaisuuksia sekä pohditaan 

tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä suhteessa aiempaa tieteenalan 

tutkimukseen. Lisäksi vertailun yhteydessä voidaan arvioida, miten 

tutkimuksen aineisto, ajankohta tai jotkin muut seikat ovat vaikuttaneet 

tuloksiin (kamk.fi, viitattu 18.10.2014).  

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen johtopäätösosiossa käydään keskustelua Jenkinsin ja 

Johnsonin (1997) korkean suorituskyvyn yritysten johtajien yhdeksän 

näkökulman ja tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen välillä. 

Keskusteluun yhdistetään tutkimuksen lähtökohtateorioiden, eli 

kognitioteorian, päätöksentekoteorian ja ketjuliiketoimintateorian 

ulottuvuuksia. Tässä vaiheessa keskustelua ei käydä enää tuloskortin 

eri näkökulmien, vaan kokonaismenestyksen kautta. Tämä siksi, koska 

tulosten analyysinosiossa vastattiin tutkimuksen pääongelmaan. 

Johtopäätöksiin liittyvä valinta on perusteltu, sillä tutkimuksen 

johtopäätösten ja tulkintojen esittämistavat eroavat erilaisten 

ongelmanasettelujen mukaan (kamk.fi, viitattu 18.10.2014). Luvun 

lopussa esitetään kritiikkiä ja pohdintaa tutkimusprosessista, sen eri 

vaiheista sekä tutkimuksen tuloksista ja luotettavuudesta.  
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Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainaaman Edenin ym. (1992) mukaan 

kartan solmujen määrä voi tarjota näyttöä kognitiivisesta 

monimutkaisuudesta. Mikäli henkilön kartta sisältää paljon 

riippuvuussuhteita, voi hänellä olla suurempi ymmärrys kysyttyyn 

asiaan vaikuttavista tekijöistä kuin vähäisemmän riippuvuussuhteita 

sisältävän kartan omaavalla henkilöllä. Toisin sanoen henkilöllä, jonka 

kartat ovat pirstoutuneita voi olla vähäisempi käsitys 

asiakokonaisuudesta (Jenkins & Johnson, 1997). Näin todettuna kartan 

rikkaudella ja yhtenäisyydellä voi olla vaikutusta menestymiseen. 

 

Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella sekä kartan rikkaudella, 

että yhtenäisyydellä voidaan nähdä yhteyttä liiketoimintamenestyksen 

kanssa. Pääsääntöisesti kattavia ja rikkaita karttoja tuottaneet esimiehet 

omaavat myös laaja-alaisempaa, mutta myös yhtenäisempää 

ajattelutapaa, mikä näkyy liiketoimintamenestyksenä. Karttojen 

rikkauden suhteen tutkimuksessa ei yleisesti ottaen kuitenkaan ylletä 

erityisen korkealle tasolle, vaikka muutamien karttojen solmulukumäärä 

hyvän tason saavuttaakin. Mielenkiintoiseksi solmujen ja nuolien 

lukumäärää tarkasteltaessa muodostuu ensimmäisen tason solmujen 

määrä, joka jää muutamia yksittäisiä karttoja lukuun ottamatta todella 

vähäisiksi. Kyseisen havainnon perusteella voitaneen sanoa, että 

esimiesten ajattelua ohjaa pikemminkin opitut tosielämän kausaaliset 

tarinat kuin analyyttinen pohdinta ja erilaisten näkökulmien arviointi. 

Tämä lienee ymmärrettävää huomioitaessa tutkittavan kohdejoukon 

rooli ketjuliiketoiminnassa. Karttojen rikkauden puute tai keskinäinen 

vaihtelu tukee osin Clarken (2001) tutkimustuloksia, joiden perusteella 

on saatu viitteitä siitä, että esimiesten kartat kuvaavat enemmän opittuja 

viitekehyksiä kuin heidän omaa ajattelua. Samaisen tutkimuksen 

mukaan asiantuntijoiden kartat sitä vastoin sisältävät monimutkaisia 

mentaalisia malleja. Havainnoista huolimatta asiantuntijoiden kartat 

eivät kuitenkaan välttämättä ole sen yhtenäisempiä kuin operatiivisten 

esimiestenkään. Näin ollen työtehtävän ja kartan yhtenäisyyden tai 

rikkauden välillä ei voida todeta merkittävää riippuvuutta. Sen sijaan 
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kokemuksen ja kartan rakenteen välillä voidaan. Pidempään 

työskennelleiden esimiesten kartat voidaan nähdä yhtenäisempinä, 

joskin yksinkertaisempina kuin kokemattomien (Clarke, 2001). Tässä 

tutkimuksessa esimiesten demograafisia tekijöitä ei otettu huomioon, 

joten Clarken (2001) tekemän havainnon todentaminen ei ole 

mahdollista. Tästä huolimatta demograafiset tekijät ovat kiistatta 

lisätutkimisen arvoisia. Onhan selvää, että ikä ja kokemus kartuttaa 

skeemoja, jotka toimivat mielen rakenteena, runkona tai ääriviivoina 

(Young, ym., 2008, 33). Näin ollen skeema on organisoitu mentaalinen 

toimintamalli, mielikuva, käsite tai tietorakenne, joka on rakentunut 

yksilön aikaisemmista kokemuksista ja tiedoista (Helkama, ym., 2013, 

386-387; Mantere, 2003). Näin todettuna kokeneilla ja pitkään alalla 

toimineille esimiehille on muodostunut kohdattujen tilanteiden kautta 

eräänlainen teoria eri kohteista, joka kertoo millainen kohde yleensä ja 

tyypillisesti on. Tällöin mielen sisäinen skeema ennustaa kohteen 

tulevaa, odotusarvoista käytöstä (uta.fi, viitattu 10.9.2014).  

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten (Timmons, 1989; Conat ym., 

1990; Covin ym., 1990; Gray, 1992; McClelland, 1987) mukaan 

johdonmukaisuudella on yhteys yrityksen tehokkaaseen toimintaan.   

 

Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat johdonmukaisen ajattelun ja 

liiketoimintamenestyksen välistä yhteyttä. Mielenkiintoisena havaintona 

voidaan sen sijaan pitää parhaiten ja heikoiten menestyneiden 

toimipaikkojen esimiesten karttojen laajaa kirjoa johdonmukaisuuden 

suhteen. Vaikka tutkimuksessa keskitytään parhaiten menestyneiden 

esimiesten karttoihin, on karttojen sisältöjen kirjo selvästi havaittavissa. 

Kaiken kaikkiaan menestystä selittävien ajattelumalleja tutkittaessa on 

kuitenkin nähtävissä, että johdonmukainen ajattelu puoltaa 

kokonaisvaltaista menestystä ketjuliiketoiminnassa. Ketjuliiketoiminnan 

menestyksen näkökulmasta esimiesten ajattelussa korostuvat 

selkeyteen, yksinkertaisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan 

kehittämiseen tähtäävät ajattelumallit. Selkeitä ja suoraviivaisia 

ajattelutapoja selitettäessä esiin nousee kognition merkitys 
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uskomussysteeminä. Systeemin kautta operatiivista liiketoimintaa 

johtava esimies käsittelee monimutkaisia asiakokonaisuuksia 

rajaamalla ja yksinkertaistamalla niitä. Tällaisen uskomussysteemin 

avulla esimiehet käyttävät, kokevat, rakentavat ja järkeilevät omaa 

maailmaansa ja tekevät päätöksiä sen mukaisesti (Swan, 1997). Tällöin 

skeemat, jotka ovat päämääräsuuntautuneita ja organisoivia periaatteita 

sisältäviä sekä toimintaa tuottavia rakenteita, ovat kehittyneet 

henkilökohtaisten kokemusten ja samaistumisen perusteella (Kähkönen 

ym. 2001, 361-362).  

 

Edellä kerrottu löydös on ketjuliiketoiminnan näkökulmasta lähes 

itsestään selvä, sillä Kauton ja Lindblomin (2004, 52-56) määrittelemä 

ketjuliiketoiminnan perusedellytyksistä tukeutuu selkeyden, 

loogisuuden, yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden ympärille. 

Tutkimuksessa havaittujen ajattelumallien synty on ymmärrettävissä, 

sillä Uotilan (2015) mukaan kognition muodostumista voidaan selittää 

inhimillisen ajattelun ja sosiaalisen kognition kautta. Sosiaalisen 

kognition teorian mukaan ihminen kohtaa jokapäiväisessä elämässä 

tilanteita, joissa hän joutuu tekemään päätöksiä, jotka vaativat selitystä. 

Näissä tilanteissa ihminen käyttää kausaalianalyysejä selvittääkseen, 

mitä tapahtui. Kausaalianalyysi viittaa prosessiin, jossa ihminen yrittää 

selvittää, mitkä asiat tai tekijät johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Näin 

ajateltuna ketjuliiketoiminnan operatiivisen johtamisen yhteydessä 

esimiehet kohtaavat arjessa usein liiketoiminnalle tyypillisiä sosiaalisia 

tilanteita, joiden ratkaisemiseksi esimiehet oppivat menestyksen 

edellyttämiä ajattelu –ja toimintamalleja. Tällöin menestyksekkään 

ketjuliiketoiminnan johtaminen näyttää suosivan johdonmukaisia, 

selkeitä, loogisia ja yksinkertaisia päätöksiä ja toimintaa. 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) esittävät, että korkean suorituskyvyn 

yritysten johtajien kognitiivista kartoista on havaittavissa selkeästi 

yhtenäinen kuva siitä, minne yritys on menossa.  
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Tämän tutkimuksen löydökset eivät anna viitteitä sen puolesta, että 

operatiivista ketjuliiketoimintaa johtavien esimiesten ajattelussa 

korostuisi erityinen visionääriys. Tämä on toki tutkittujen esimiesten 

ketjuliiketoiminnan hierarkkinen taso huomioon ottaen ymmärrettävää. 

Onhan ketjuliiketoiminnan operatiivinen johtaminen prosessijohtamista, 

jonka taustalla on oletus siitä, että ylin johto sekä ketjujohto ovat 

hoitaneet työnsä hyvin. Loppuen lopuksi kaikkien esimiesten on 

huolehdittava, että toiminnan loogisuus säilyy ja että työnjaon ja 

toimenkuvien mukaiset työtehtävät tulevat hyvin hoidetuksi (Kautto ja 

Lindblom, 2005, 131). Näin todettuna tulevaisuuden suunta syntyy 

enemmänkin ketjuliiketoimintamallien ja prosessien tinkimättömän 

toteuttamisen ja johtamisen kuin visionäärisen ajattelun kautta. 

Tämänkaltaisella, jopa yksioikoisella ajattelu –ja toimintatavalla on toki 

varjopuolensa, mikäli uskomme Doisea (1986), joka toteaa, että yksilön 

tajunta ja itsetunto ovat tärkeämpiä kuin ajattelu, ja ne muotoilevat 

kognitiota yhdessä sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa. Tämän 

näkemyksen johdosta liiketoimintaesimiehet saattavat luottaa liiankin 

sokeasti nykyisiin kognitiivisiin rakenteisiin uusissa kognitiivisissa 

päätöksentekoprosesseissa, vaikka rakenteet ovat tulosta 

aikaisemmista kognitiivisista prosesseista. Näin ollen esimiehet pyrkivät 

välttämään kognitiivisia rajoituksia soveltamalla erilaisia 

yksinkertaistamisprosesseja minimoidakseen kognitiivista vaivaa 

päätöksentekotilanteissa. Tällöin päätöksentekoprosessissa erilaiset 

heuristiikat ja harhat saattavat johtaa epäsuotuisiin tuloksiin 

(Gunneschinin, ym. tekstistä Schwenk, 1988). 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten mukaan useat tutkimukset 

osoittavat, että korkean suorituskyvyn yritysten johtajille asiakkaiden 

merkitys on tärkeä (Storey ym., 1989, McClelland, 1987). Tämän vuoksi 

korkean suorituskyvyn yritysten johtajien kartat voivat sisältää 

enemmän viitteitä asiakaslähtöisyydestä kuin tehottomien yritysten 

johtajien kartat.  
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Tämän tutkimuksen perusteella esimiesten ajattelussa asiakkaan 

merkitys ei juurikaan korostu. Tuloskortin näkökulmasta huolimatta 

esimiesten ajattelusta nousee esiin pääsääntöisesti toimipaikan 

sisäisten tekemisten ja prosessien tärkeys, joiden kautta esimiehet 

ajattelevat myös asiakastyytyväisyyden syntyvän. Jopa tuloskortin 

asiakasnäkökulmassa esiin nousee merkittävämmin liikeidea –ja 

konseptilähtöisyys, yksiselitteisyys, selkeys,  toimintaohjeiden 

noudattaminen, tehokkuus ja näiden tinkimätön johtaminen kuin 

asiakas. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä kuten Kautto ja Lindblom 

(2005, 50) toteavat, syntyy asiakastyytyväisyys ketjuliiketoiminnassa 

laadukkaiden liiketoimintaprosessien kautta. Tätä taustaa vasten on siis 

luonnollista, että liiketoimintaesimiesten ajattelussa asiakkaan merkitys 

tulee ilmi vain epäsuorasti, liikeidean ja ketjukonseptin prosessien 

kautta. Vaikka havainto sinänsä erikoiselta vaikuttaakin, on se 

päivittäistavarakaupan liiketoimintalogiikka huomioon ottaen 

ymmärrettävää. Toisinpäin ajateltuna voisi todeta, että mikäli 

päivittäistavarakaupan liiketoimintamenestys syntyisi joidenkin muiden 

kuin liikeidean ja ketjukonseptin prosessien tiukan ja tarkan johtamisen 

ja tehokkaan toimeenpanon kautta, saattaisi se antaa viitteitä 

epäonnistuneesta ketjuliiketoiminnan suunnittelusta.  

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten mukaan korkean 

suorituskyvyn yritysten johtaja painottavat selkeitä 

suorituskykymittareita, kuten myyntiä tai tulosta (Storey ym., 1989; 

McClelland, 1987). Lisäksi tällaiset johtajat ottavat menestyksestä 

puhuttaessa huomioon liiketoiminnan perimmäiset tavoitteet (Timmons, 

1989). Toisin päin todeten Timmonsin (1989) mukaan tehottomien 

yritysten johtajien kartat sisältävät enemmän viitteitä ulkoisista, 

liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä  (Jenkins & Johnson, 1997). 

 

Tässä tutkimuksessa myyntiin, tuloksellisuuteen ja 

suorituskykymittareihin viittaavien mainintojen ja menestyksen välillä 

voidaan nähdä jonkin asteinen yhteys. Yhteys ei korostu tuloskortin eri 

näkökulmissa, vaan se voidaan liittää yksittäisten esimiesten 
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kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan. Yleisesti ottaen tuloksellisuuteen, 

tehokkuuteen ja myynnin tavoitteluun tähtäävä ajattelutapa näyttää 

johtavan menestymiseen. Sen sijaan linkitys tuloskortin eri näkökulmien 

mittareihin jää puuttumaan lähes kokonaan. Toisin sanoen määrätyn 

näkökulman menestyksestä puhuttaessa esimiehet eivät juurikaan 

yhdistä ajattelua ja arjen toimintaa kyseisen näkökulman mittareihin. 

Lisäksi   liiketoiminnan perimmäisten tavoitteiden näkökulmasta on 

mielenkiintoista havaita, että osuuskaupan toiminnan tarkoituksena on 

tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille, mutta tätä kartat eivät ei 

korosta. Näin ollen liiketoiminnan yleiset, määrälliset ja kvantitatiiviset 

mittarit näyttävät esittävän esimiesten ajattelussa merkittävämpää roolia 

kuin tuloskortin näkökulman menetystä mittaavat mittarit tai arvot, 

missio, visio tai muut kvalitatiiviset tekijät.  

 

Vaikka tutkimuksessa keskityttiin menestyneimpien toimipaikkojen 

esimiesten karttoihin, voidaan liiketoimintaan vaikuttavien ulkoisten 

tekijöiden osalta todeta, että niiden määrä ei paremmin tai huonommin 

menestyneiden toimipaikkojen esimiesten välillä juurikaan vaihtele. 

Toisin sanoen selityksiä ulkoisten tekijöiden merkityksestä 

menestykseen löytyy sekä hyvin, että heikommin menestyneiden 

toimipaikkojen esimiesten kartoista. Tämän osalta ei myöskään 

tuloskortin näkökulmalla ole juuri vaikutusta. Tutkimuksessa ei otettu 

huomioon ketjuliiketoiminnan viimeaikaista kehitystä, toimipaikkojen 

toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä, taloudellisen  tilanteen vaikutuksia 

tai muita ulkoisten tekijöiden vaikutuksia. Tästä huolimatta kartoilla 

korostuu ketjuohjauksen kasvanut rooli osana menestyksen 

rakentamista. Karttojen perusteella ketjuohjauksen kasvanut rooli on 

saanut esimiehet kokemaan omat vaikuttamismahdollisuudet entistä 

vähäisimpinä. Ulko tuleva liiketoiminnan ohjaaminen yhdistettynä 

ihmisen inhimilliseen itsensä toteuttamisen tarpeeseen saattaa olla yksi 

selittävistä tekijöistä siihen, miksi esimiehet perustelevat menestystä  

enenevissä määrin ulkoisten tekijöiden kautta.  
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Jenkinsin ja Johnsonin (1997) lainausten mukaan useat tutkimukset 

osoittavat, että korkean suorituskyvyn yritysten johtajat näkevät itsensä 

vaikuttajana tulevaisuuden tapahtumiin (Hamel ja Prahalad, 1994; 

McClelland, 1987). Lessner ja Knapp (1974) ovat havainneet, että 

korkean suorituskyvyn vähittäiskauppayrityksissä johtajat ovat 

aktiivisempia ja kaukonäköisempiä kuin tehottomien yritysten johtajat 

(Jenkins & Johnson, 1997). Näin todettuna omien 

vaikutusmahdollisuuksien korostaminen menestyksen saavuttamisessa 

saattaa olla yhteydessä menestykseen. 

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella esimiesten kokemilla 

vaikutusmahdollisuuksilla ja toimipaikan menestymisellä voidaan nähdä 

yhteyttä. Vaikka edellisessä kappaleessa todettiin, että myös 

menestyneet esimiehen perustelevat saavutettua menestystä paikoin 

ulkoisilla tekijöillä, näkevät menestyvien toimipaikkojen esimiehet myös 

vahvan yhteyden omien tekemisten ja menestyksen välillä. Esimiesten 

omien vaikuttamismahdollisuuksien osalta korostuu etenkin lähellä 

arkea tehtävä käytännön työ ja sitä kautta tapahtuva arkijohtaminen. 

Toisin sanoen esimiehen päivittäin suorittama fyysinen työ henkilöstön 

keskuudessa korostuu osana toiminnan kehittämistä ja johtamista. Tältä 

osin on merkille pantava, että esimiesten ajattelu suosii logistista 

tavarapeliä enemmän kuin asiakaspalvelua ja kassatyötä. Tämän 

vuoksi esimiehet näkevät omat vaikutusmahdollisuudet toimipaikan 

menestymiseen pikemminkin kuorman purun kuin kassatyön kautta. 

Muilta osin esimiesten vaikutusmahdollisuudet menestykseen 

tapahtuvat henkilöstön kanssa tai sen kautta. Tämän osalta 

menestyneiden esimiesten kartoissa korostuvat etenkin oikeat 

henkilöstövalinnat, perehdyttämisen tärkeys, osaaminen ja oikea 

resusoitin. Työt vaativat karttojen mukaan esimieheltä vahvaa 

käytännön osaamista, henkilöstön arvostusta ja toisaalta laaja-alaista 

joustavuutta. Hallinnollisissa esimiestöissä menestykseen 

vaikutettaessa korostuu ketjukonseptiin liittyvien toimintaohjeiden, 

järjestelmien ja prosessien mukaisten tekemisten toimeenpano, 
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toimipaikkakohtaisten toimintaohjeiden laatiminen sekä kaikkien näiden 

tinkimätön johtaminen. 

 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) mukaan korkea suorituskyvyn yritysten 

johtajat kykenevät ymmärtämään päätöksiin vaikuttavia tekijöitä 

tehottomia yrityksiä paremmin. Näin ollen toimintaan johtaneiden 

tekojen pohtiminen on ominaista tehokkaiden yritysten johtajille, jonka 

johdosta he viettävät paljon aikaa pohtiessaan, miten asiat voitaisiin 

tehdä vielä paremmin. Edellä kerrottujen havaintojen lisäksi 

tehokkaiden yritysten johtajilla on kyky keskittyä sellaisiin vaikuttumiin, 

joilla on selvä kytkös tavoitteiden ja toiminnan välillä. (Jenkins & 

Johnson, 1997). Tämän vuoksi kartoissa, jotka sisältävät nykyiseen 

toimintaan johtaneiden syiden pohdintaa sekä mainintoja siitä, miten 

asiat voisi tulevaisuudessa tehdä entistä paremmin voidaan olettaa 

olevan yhteyttä menestykseen. 

 

Tehdyn tutkimuksen perustella nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden 

pohdinnalle ja toimipaikan menestyksellä on merkittävämpi yhteys kuin 

menestyksellä ja esimiehen pohdinnalla siitä, miten asiat voisi 

tulevaisuudessa tehdä entistä paremmin. Havainnosta huolimatta 

kumpikaan Jenkinsin ja Johnsonin (1997) löydöksistä ei esitä tämän 

tutkimuksen perusteella erityisen merkittävää roolia toimipaikan 

menestystä selitettäessä. Vaikka nykyiseen toimintaan johtaneiden 

syiden pohdinta hiukan tulevaisuuden pohdintaa merkittävämmässä 

roolissa onkin, ei nykytoiminnan analyyttisyydestä synny erityisiä 

löydöksiä tai selityksiä menestymiselle. Toisin sanoen 

menestyneidenkin toimipaikkojen esimiesten ajattelussa korostuu 

reaktiivisuus ja vaihteleva analyyttisyys ennemmin kuin tehtyjen 

päätösten ja niiden vaikutusten perusteellinen pohdinta. Näin todettuna 

esimiehen mieltä ohjaa arjen ongelmiin keskittyminen, jolloin laaja-

alainen ajattelu, jossa menneisyyden päätökset ja tulevaisuuden 

oletetut seuraukset jäävät vähemmälle huomiolle.  
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Tehdyt havainnot ovat suhteellisen hyvin linjassa aiemmin tehdyn 

tulevaisuuden visioinnin vähäisyyden kanssa. Näin ollen 

ketjuliiketoimintayksiköiden menestyksen kannalta operatiivisiin 

haasteisiin keskittyminen näyttää olevan perusteellista analysointia tai 

tulevaisuuden visiointia tärkeämpää. Havaintoon saattaa tosin vaikuttaa 

kartoilta löydettävät viitteet siitä, että yrityksen toiminta laajemmassakin 

kuvassa mukailee tällä hetkellä ajan kuvaan kuuluvaa vahvaa 

dynaamisuutta ja vauhdikasta etenemistä. Tällöin jatkuva muutos 

pakottaa myös esimiehet reaktiiviseen ajatteluun ja toimintaan, 

analyyttisyyden ja proaktiivisuuden sijaan.  

 

Kaiken kaikkiaan päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan 

menestyksekkäässä johtamisessa näyttää korostuvan varsin 

rationaaliset ja loogiset, jopa ”kylmät” ja yksinkertaiset management-

tekijät, jotka nojaavat vahvasti ketjun liikeideaan ja konseptiin. Täten 

menestyksekkään ketjuliiketoiminnan operatiivisen esimiehen 

tehtävissä korostuu perusasioiden tinkimätön johtaminen päivästä 

toiseen. Tällöin ohjeiden noudattaminen ja niiden tiukka johtaminen, 

poikkeamiin reagointi ja eräänlainen mikromanageeraus näyttää 

korostuvan. Löydös on varsin luonnollinen huomioitaessa toimialan 

businesslogiikka, joka edellyttää operatiivisella tasolla roolin ja vastuun 

ymmärtämistä sekä toimipaikan rutiinien hiomisen kautta syntyvää 

toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen tavoitteena on 

tehostaa myymäläprosesseja, jotka ovat keskeisessä roolissa osana 

liiketoimintaketjun kokonaistehokkuutta. Tämänkaltaiseen, vahvaan 

rationaalisuuteen perustuva toimintalogiikka näyttää suosivan learning 

by doing-tyylistä oppimista, jossa kognitiot ja ajattelun skeemat 

rakentuvat toistojen ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Oppimisen ja 

kokemuksen kautta arjen päätöksenteosta tulee vaivattomampaa ja 

yksittäisen ketjuliiketoimipaikan kannalta oleelliseen keskittyvää. 

 

Menestystä tutkittaessa pelkät ketjuliiketoimintamallit ja prosessit eivät 

kuitenkaan kykene selittämään toimipaikkojen välisiä eroja. Tämän 

vuoksi menestyksen taustalla lienee myös muita tekijöitä. Rationaalinen 
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ketjuliiketoimintamalli ja sen johtaminen tuottavat isossa kuvassa 

menestystä niin kauan, kun toimialan rakenteet ja toimintalogiikka 

säilyvät ennallaan. Samassa yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, 

että rationaalisuuteen nojautuvaan malliin liittyy myös riskinsä. Vaikka 

rationaalisten valintojen teoria on voittanut taloustieteen Nobelin 

palkintoja, ei se ole kyennyt selittämään, miksi tai miten taloudellisia 

päätöksiä tehdään epävarmassa ja subjektiivisessa maailmassa, jossa 

johdon kognitiiviset järjestelmät käytännössä toimivat (Stubbartin, 1989 

tekstistä Hogarth, 1980; Kahneman ym., 1982; Simon, 1957; Smircich 

ja Stubbart, 1985; Thurow, 1983). Näin todettuna on syytä muistaa, että 

vaikka ketjuliiketoiminta ja sen operatiiviset esimiehet pyrkivät 

lähtökohtaisesti tavoitteellisuuteen, on esimiehillä yhtä aikaa itsensä 

toteuttamisen tarve sekä biologisia heikkouksia, jotka estävät 

tavoitteiden täydellisen saavuttamisen (Kähkönen ym. 2001, 18). 

Tämän todentamiseksi sekä kokeelliset tutkimukset, että laajat 

kognitiivisen psykologian, päätösteorioiden ja organisaatiotieteiden 

empiiriset havainnot viittaavat siihen, että ihmisen kognitiiviset mallit 

ovat yhdenlainen vastakohta ekonomistien ihannoimalle rationaaliselle 

mallille (Stubbart, 1989). 

 

Jos makrotasolla menestyksen selittäjänä toimii siis rationaaliset 

ketjuliiketoimintamallit ja konseptin määritykset, siirtyy operatiivista 

toimintaa tarkasteltaessa huomio pian liiketoimintaesimiesten 

toimipaikkakohtaisiin, konseptin käytännön toteuttamiseen liittyviin arjen 

ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Päätöksentekoa voidaan pitää 

ongelmanratkaisun yhtenä osatekijänä tai tapahtumana, jossa 

olemassa olevien kriteerien pohjalta tehdään päätös eri vaihtoehtojen 

joukosta. Ongelmien ratkaisuun vaikuttaa eniten olemassa olevan datan 

tulkitseminen, oikeanlaisten sisäisten mallien hyödyntäminen ja sen 

hetkisiin tietoihin ja resursseihin sopivien strategioiden valinta 

(Nokelaisen tekstistä Frensch ja Funken, 1995; Wang, 2006, 130). Kun 

ongelmanratkaisukokonaisuuteen lisätään  Stubbartin (1989) havainto 

siitä, että ihmisen kognitiiviset mallit ovat yhdenlainen vastakohta 

ekonomistien ihannoimalle rationaaliselle mallille sekä 
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informaatioaikakauden mukanaan tuoma tietotulva, voidaan 

liiketoimintaesimiesten ajatella selviytyvän arjesta vain luottamalla 

kätevään, mutta epätäydelliseen ongelmanratkaisuheuristiikkaansa ja 

peukalosääntöihin (Stubbartin tekstistä Hogarth, 1980 ja Kahneman 

ym., 1982). Tällöin toimipaikkojen väliset menestyserot löytyvät varsin 

epärationaalisten tekijöiden piiristä. Tämä voi selittää myös tässä 

tutkimuksessa havaittua laajaa kirjavuutta karttojen sisällöissä ja 

toimipaikkojen välisissä menestyseroissa.  

 

Toisin sanoen menestyksen taustalla saattaa vaikuttaa rationaalisten 

liiketoimintaprosessien ohella myös esimiesten kyvykkyys havainnoida 

ympäröivää maailma. Onhan todellinen maailma ja yksilön sisäinen 

maailma monimutkaisella tavalla havaitsemisen kautta 

vuorovaikutuksessa keskenään (Mantere, 2003). Näin todettuna muun 

muassa aistit, ympäristö, tilanne ja subjektiiviset oletukset, käsitykset 

sekä kokemukset vaikuttavat monimutkaisella tavalla kognitioon. Täten 

ihmisen mielen sisäiset kaaviot, skriptit, kehykset ja kognitiiviset kartat 

edustavat järjestäytynyttä yleisluonteista tietämystä ajattelusta, joita 

käytetään hahmotellessa aistien kautta muodostuvia kognitiivisia 

malleja. Muutoin asioiden käsittely olisi liiketoimintaesimiehelle liian 

monimutkaista (Swan 1997). Tämän vuoksi voidaankin ajatella, että 

menestys selittyy osin mielen representaatiolla, joka kognitioprosessin 

ydin. Representaatio kuvaa aivojen kykyä heijastaa ympäristöä tuttujen 

ja mielekkäiden symboleiden kautta ja vertailla symboleja mielen sisällä 

olemassa oleviin symboleihin. Symboleiden ja niiden synnyttämien 

toimintamallien kautta yksilölle syntyy kognitiivinen kartta, joka ohjaa 

yksilön kognitiivisia toimintoja, kuten päätöksentekoa (Stubbart, 1989). 

Näin ollen myös organisaatiotasoista menestystä selitettäessä on 

tärkeä tutkia yksilöllisten kognitioiden säännönmukaisuutta 

päätöksenteossa, jotta koko organisaation päätöksentekoa voidaan 

ymmärtää (Swanin tekstistä March ja Simon, 1958; Weick, 1979; 

Jelinek ja Litterer, 1994).  
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Edellä esitetyn perusteella voidaankin ajatella, että 

liiketoimintaesimiesten ajattelun erot ja siten myös osittain 

toimipaikkojen väliset menestyserot syntyvät esimiesten mielen ja sen 

ulkopuolisen todellisuuden välillä. Jos näin on, tulisi menestyneiden 

ketjuliiketoimintayksiköiden lisäämiseksi keskittyä esimiesten mielen 

ohjaamiseen ja olemassa olevin skeemojen kautta. Tehtävä on kiistatta 

haastava, sillä skeema sisäisesti organisoituneena muistirakenteena 

kiteyttää ja pelkistää suuren määrän havaintoinformaatiota ja nopeuttaa 

informaation pohjalta tehtävien johtopäätösten tekemistä. Niinpä 

skeema ohjaa ihmisen havaintoja sekä kokemuksen rakentumista, 

jonka johdosta opitut skeemat säätelevät ja muokkaavat ihmisen 

kokemusta sekä käyttäytymistä (Mantere, 2003).  

 

Toisaalta toimipaikkojen välinen menestysero voi löytyä myös 

liiketoimintaesimiesten intuitiivisista kyvyistä. Jos näin on, on tilanne 

vieläkin kompleksisempi. Onhan Intuitio monimutkainen prosessi, jota 

voidaan kutsua synnynnäiseksi ongelmanratkaisukyvyksi. Samoin kuin 

skeema, syntyy intuitio kokemuksesta ja se edustaa jotain 

"tosiasioiden" yläpuolella olevaa. Se on aavistuksenomainen näky, 

jonka ansiosta menetyksen saavuttava liiketoimintaesimies kykenee 

havaitsemaan asioiden välisiä syy-seuraussuhteeksi ja niihin liittyviä 

mahdollisuuksia heikommin menestyvää esimiestä paremmin (Harisalo, 

2008, 174; Clarke 2001).  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimus on todistanut, että ketjuliiketoiminnassa 

menestyksen, saati toimipaikkojen välisten menestyserojen selittäminen 

on monimutkainen kokonaisuus. Lienee selvää, että 

ketjuliiketoimintamallin tarjoamilla rationaalisuuteen tähtäävillä 

liiketoimintaprosessilla, ketjutoimintamalleilla, järjestelmillä ja näiden 

systematiikalla on keskeinen vaikutus liiketoiminnan menestymiseen. 

Lopulta menestys kuitenkin mitataan asiakasrajapinnassa, jossa 

paikallista toimintaa johtavan esimiehen mielen sisältöä ei tule 

aliarvioida.  
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6.2. Pohdinta ja kritiikki  

 
Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen 

prosessi, jonka aikana olen tehnyt erilaisia havaintoja niin 

tutkimusmenetelmästä, metodista, haastattelutekniikoista kuin myös 

analyysin ja yhteenvedon raportoinnista. Tekemilläni havainnoilla on 

voinut olla vaikutuksia myös tutkimuksen tuloksiin.  

 

6.2.1 Pohdintaa ja kritiikkiä tutkimusprosessista ja kartoista 

 

Tehty tutkimus valitulla tutkimusmenetelmällä eli kognitiivisella 

kartoituksella on ollut mielenkiintoinen, mutta haastava kokemus. 

Toistaiseksi suomenkielisessä johtamistutkimuksen kentässä 

kognitiivisia karttoja on hyödynnetty verrattain vähän. Harvinaisuudesta 

huolimatta menetelmä tarjoaa laaja-alaisista mahdollisuuksista 

johtamisen tutkimiseen. Väitteen tueksi todettakoon, että tässä 

tutkimuksessa käytetyt kausaaliset syy-yhteyskartat voivat tarjota apua 

johtamisen painopisteiden ja tärkeiden päätösten valintaan liittyvien 

tekijöiden tutkimiseen. Toisaalta kartat voivat tarjota apua myös 

tilanteisiin, joissa ei ole tarpeeksi tietoa siitä, kuinka tulisi toimia. Kartta 

voi tällöin toimia puuttuvan tiedon lähteenä (Fiolin ja Huffin tekstistä 

Abelson, 1981; Cantor ja Mischel, 1977). Näiden ulottuvuuksien lisäksi 

kognitiiviset kartat tutkimusvälineinä saattavat tarjota apuvälineitä 

tunnistettaessa aukkoja tiedoissa tai syiden etsinnässä, johon 

organisaatiossa tulisi kiinnittää huomiota. Näin ollen kognitiiviset 

kartoilla voi olla merkittävänä rooli johdon päätöksentekoa tutkittaessa. 

Parhaimmillaan se parantaa yhteisymmärrystä ja toimintaa sekä auttaa 

uusien innovaatioiden kehittelyssä (Fiol ja Huff, 1992) . 

 

Johtamistutkimuksen kentässä kognitiivisten kartoitustekniikoiden 

suosio perustuu sen yksinkertaisuuteen ja luontaiseen mahdollisuuteen 

vuorovaikuttaa kartan avulla johtajien kanssa. Kognitiivisten karttojen 

kautta on lisäksi mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva yksilön 
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näkemyksestä menettämättä tärkeitä yksityiskohtia, joiden avulla tutkija 

voi arvioida haastateltavan sisäistä johdonmukaisuutta ja tehdä 

yksityiskohtaista arviointia (Clarke, 2001).  

 

Vaikka kartoituksessa on paljon hyviä puolia on syytä muistaa, että 

kognitiivisen kartoituksen tutkimusperinnettä on leimannut menetelmä-

ajattelu, jonka johdosta monet tutkijat ovat pitäneet 

kognitiivistakartoitusta tutkimusmenetelmällisenä taivaana, vaikka 

menetelmä ei välttämättä kykene tarjoamaan varmoja vastauksia. 

Toisin sanoen Nicolinin (1999) mukaan esimerkiksi Narayan ja Fahey 

(1990) ovat epäilleet kognitiivisten karttojen mahdollisuutta kuvata 

korrelaatiota totuuden ja karttojen ilmentymän välillä. Tämä siksi, koska 

kognitiivisen kartan julkituoma kuva ei ole koskaan täydellinen ja sitä 

muokkaa käydyn keskustelun luonne sekä asiayhteys. Sen sijaan 

kartoitus luo pohjan asioista, ongelmista ja vaihtoehdoista 

keskustelemiselle. Varmojen vastausten puuttumisesta huolimatta 

kausaalinen kartta kuvaa sitä, millaisia olemme ja miten ajattelemme. 

Se toimii mallina erilaisille mielen edustuksille, joita esimerkiksi 

analyyttisissä tehtävissä tarvitaan (Nicolini, 1999). 

 

Karttojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, mutta myös haasteisiin liittyen 

havaitsin tutkimusprosessin eri vaiheissa tilanteita, jotka saivat minut 

pohtimaan menetelmän ja tutkimusprosessin aikaansaamaa tietoa ja 

tutkimustuloksia. Näitä havaintoja ja pohdintoja esitän seuraavassa. 

 

Haastattelut 
 

Haastattelutilanteet sujuivat tutkimuksen aikana kaiken kaikkiaan hyvin. 

Haastateltavat olivat varanneet haastatteluun pääsääntöisesti riittävän 

ajan sekä rauhallisen ympäristön, jossa ylimääräisiä häiriötekijöitä oli 

vähän. Tämän vuoksi haastattelutilanteet eivät keskeytyneet 

satunnaisia puhelimen pirinöitä lukuun ottamatta. Haastatteluissa vallitsi 

rento, avoin ja välitön ilmapiiri, johon tutkijan ja tutkittavien aiempi 

tuttuus saattoi vaikuttaa. Haastatteluiden nauhoittaminen sen sijaan 
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aiheutti jännitystä. Jännitys kuitenkin hävisi niin kutsuttujen 

lämmittelykysymysten aikana, joten nauhoittamisella ei todennäköisesti 

ollut vaikutusta tutkimuksen pääongelmaa selvitettäessä. 

Haastateltavien valmiudessa oli havaittavissa jonkin asteisia eroja, jotka 

tutkijan näkökulmasta johtuivat kyseisen päivän tai viimeisten päivien 

töiden sujumisesta / haasteista. Osalla haastateltavista oli operatiivisten 

töiden osalta selkeästi kiirettä, joka saattoi vaikuttaa henkilöiden 

mentaaliseen maailmaan etenkin haastattelun alkuvaiheessa.  

 

Näiden lähtökohtien vallitessa jäin pohtimaan haastattelutilanteisiin 

liittyviä kysymyksiä: Mikä oli kunkin haastateltavan haastatteluhetken 

mentaalinen olotila ja miten se karttoihin vaikutti? Miten kyseisen 

hetken, päivän, viikon tai kuukauden aikaisemmat tapahtumat tai 

ajatukset ja tunteet vaikuttivat kognitiivisiin karttoihin? Mitkä ajatukset 

olivat tutkittavien mielessä päällimmäisenä haastatteluun ryhdyttäessä? 

Painoiko jokin asia, aikataulu tai murhe mieltä? Oliko esimies saanut 

kenties palautetta juuri ennen haastattelua asiakkaalta, henkilökunnalta 

tai perheen jäseneltä? Entä mikä oli fyysisen olotilan merkitys 

haastatteluhetken kognitiiviseen maailmaan? Näitä pohdintojen 

yhteydessä palasi mieleen Uotilan (2015) määritelmä 

kausaalianalyysistä, joka viittaa prosessiin, jossa ihminen yrittää 

selvittää, mitkä asiat tai tekijät johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Yhden 

näkemyksen mukaan ihmisillä on taipumus selittää seurauksia tekijöitä, 

jotka ovat ajallisesti lähellä syytä. Näin ollen haastattelutilannetta 

edeltäneet ajatukset ja tilanteet ovat saattaneet vaikuttaa karttoihin. 

Tulevien tutkimusten osalta suosittelen stabiloimaan 

haastattelutilanteita huolellisesti.  

 

Haastattelussa esitettyjen kysymysten osalta saattoi 

haastattelutilanteessa aistia, että samankaltaiset kysymykset jokaisen 

tuloskortin näkökulman osalta alkoivat ”puuduttaa” vastaajia. Joidenkin 

haastattelujen jälkeen jäinkin pohtimaan, loppuiko vastaajalta 

mentaalinen energia vastata laajoihin ja avoimiin kysymyksiin 

perinpohjaisesti yhä uudelleen? Jos näin kävi, niin tapahtuiko vastaajan 
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ajattelussa jonkinlaista ”oikaisemista” ja mielen sisäistä asioiden 

yhdistelyä? Jos, niin oliko tällöin annettu vastaus, ajatuksen kiteytys 

ennemmin kuin sen kuvaus?  

 

Haastatteluiden yhteydessä havaitsin myös, että esimiehet alkoivat 

haastattelun loppupuolella oppia kysymysten mallia, joka tuntui 

johtavan esimiehet vastaamaan sellaisiinkin kysymyksiin, joita ei oltu 

esitetty. Samassa yhteydessä havaitsin myös, että haastattelun 

viimeiset kysymykset alkoivat toistaa aiemmin käsiteltyjä aiheita ja 

teemoja, jonka johdosta kaikki esimiehet eivät innostuneet puhumaan 

useampaan kertaan samoja asioita. Tällöin tutkijan olisi pitänyt osata 

kannustaa vastaajaa pohtimaan ”samaa” asiaa uudesta näkökulmasta 

ja innostaa haastateltavaa tuottamaan laaja-alaisia vastauksia toistoista 

huolimatta. Tältä osin tutkijan subjektiivisuuden tunnistaminen tuli 

konkreettisesti esiin.  

 

Näiden näkökulmien vuoksi karttojen tarkastelun yhteydessä on syytä 

suositella niiden tulkintaa kokonaisuuksina. Toisin sanoen karttoja on 

syytä tarkastella esimiestasolla, ei niinkään yksittäisten näkökulmien 

kautta. Tämä siksi, koska esimiehen kokonaisajattelu ilmenee 

paremmin karttoja tutkittaessa vierekkäin kuin näkökulma kerrallaan. 

 

Karttojen rakentaminen 
 
Karttojen rakentaminen tapahtui metodologia-luvussa esitetyn mallin 

mukaisesti. Haastattelutilanteessa tutkija piirsi saaduista vastauksista 

kartat paperille ja validoi ne sähköiseen muotoon muuttamisen 

yhteydessä. Validoinnin yhteydessä jäin pohtimaan, kuinka paljon 

karttojen sisältöön vaikutti yksilöiden vaihteleva tyyli vuorovaikuttaa, 

ajattelun nopeus ja luontaiset kyvyt tuottaa ajatuksia sanojen muotoon? 

Ainakin kartan rikkauden osalta henkilöt, jotka kykenivät tuomaan laaja-

alaisesti ajatuksiaan, mielipiteitään ja näkemyksiään julki, saivat aikaan 

pääsääntöisesti kattavampia karttakokonaisuuksia. Näin todettuna 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) löydös kartan rikkaudesta saattaa 
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osoittaa, että menestyvää liiketoimintaa johtava esimies olisi 

vuorovaikutukseltaan heikommin menestyvää lahjakkaampi, tai ainakin 

suulaampi? Toisaalta kartan yhtenäisyyden näkökulmasta suulaudella 

oli myös käänteisiä vaikutuksia, sillä aika ajoin esimiehet eksyivät 

pitkien tarinoidensa kautta kauas aloittamastaan asiakokonaisuudesta. 

Pitkien kausaalisten tarinoiden jälkeen esimiehet eivät useinkaan 

osanneet palata kertomuksissaan lähtöpisteeseen, tai ainakaan 

puheesta se ei käynyt ilmi. Näin ollen kartan yhtenäisyys ja joissain 

tapauksissa johdonmukaisuus kärsivät. 

 

Karttojen sisältöjen kvalifikoinnin yhteydessä jäin miettimään, kuinka 

hyvin tuloskortin mittaristot kuvaavat toimipaikkojen todellista 

menestymistä? Toisin sanoen jäin miettimään: tutkittiinko tutkimuksessa 

todellisuudessa parhaiten menestyneiden toimipaikkojen esimiesten 

karttoja? Etenkin suhteellisuusmittareiden runsas määrä sai pohtimaa, 

miten tasa-arvoisia mittarit toimipaikkojen välillä todellisuudessa ovat? 

Toisaalta samassa tuloskortin mittareiden painoarvoero jäi 

mietityttämään. Osittain tuloskortti sisältää liiketoimintamenestyksen 

näkökulmasta kriittisiä mittareita ja toisaalta varsin yleisiä, jopa 

objektiivisen mitattavuuden rajoilla olevia mittareita. Sen lisäksi osaan 

mittareista vaikuttaa yksilöiden subjektiiviset havainnot tai mittareihin 

johtavien tekemisten aktiivisuus (esim. laatukierros), jolloin mittarin 

tuottama arvo saattaa olla hyvinkin tulkinnanvarainen?  

 

Karttojen muotoja sähköiseen muotoon muuttaessa jäin pohtimaan, 

olisiko solmuja ja nuolia pitänyt numeroida, jotta kausaalisiin syy-

yhteyksiin olisi tullut nykyistä selkeämpi järjestys? Numerointia tai 

selkeämpää järjestelyä tukee Laukkasen (1994) näkemys, jonka 

mukaan ankkuriteemojen aliaiheita voidaan esittää haastattelussa 

talteen otetussa järjestyksessä tai ne voidaan järjestää loogisesti tai 

toiminnallisesti lähellä toisiaan olevien aihepiirien mukaan. Näin 

todettuna ankkureiden ja nuolten järjestely olisi tuonut selkeämmin julki 

sen, missä järjestyksessä ajatukset ovat esimiehen mielestä kartalle 

piirtynyt. Tällä olisi taas voinut olla kartan sisältöjen tulkintoja laajentava 
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vaikutus. Karttojen validoinnin yhteydessä tunnistin, että validoinit 

tapahtui usean eri päivän aikana, jolloin tutkijan vaihtelevalla 

vireystilalla ja tulkinnallisuudella on saattanut olla vaikutusta karttojen 

rakenteisiin? Tämän vuoksi herääkin ajatus, olisiko karttoja pitänyt 

validoida haastateltavien kanssa? 

 

Analyysi ja yhteenveto 
 
Analysointi oli kaiken kaikkiaan vaikea prosessi johtuen tutkijan 

subjektiivisuudesta. Näin todettuna analyysivaiheessa oli vaikea erottaa 

menetelmän ja oman muistin, havaintojen, ajatusten ja tulkinnan välistä 

todellisuutta. Tämä siksi, koska tutkijana toteutin kaikki 

tutkimusprosessin vaiheet itse, jolloin muun muassa haastattelujen 

äänenpainot, ilmeet ja eleet oli vaikea sivuuttaa osana 

teemoitteluanalyysiä. Myös useampaan kertaan kuunnellut äänitteet 

sekä muistiinpanojen ja äänitteiden kautta rakennetut kartat sotkivat 

analyysivaiheessa objektiivisuutta ja rakensivat luonnollista 

konstruktiota koko tutkimusprosessista. Näin todettuna tehdyn 

tutkimuksen analyysi ja yhteenveto ovat sekä metodologisten valintojen 

että tutkijan subjektiivisuuden aikaansaamaa tulosta. 

 

Analyysin yhteydessä tuloskorttien kaikkien näkökulmien vertailu 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) löydöksiin tuntui osin turhalta toistolta. 

Ytimekkäämmän lopputuloksen saamiseksi olisi saattanut olla parempi 

vertailla vain kokonaismenestymiskarttoja korkean suorituskyvyn 

johtajien karttoihin, jolloin toistot olisivat jääneet pois? Tällöin kunkin 

näkökulman osalta olisi voinut keskittyä vain esiin nousseiden teemojen 

laajempaan vertailuun ilman ”rajoittavaa” rakennetta? Kaiken kaikkiaan 

Jenkinsin ja Johnsonin (1997) korkean suorituskyvyn johtajien 

määritelmät jäivät kohtalaisen yleiselle tasolle, jonka johdosta 

esimerkiksi rikkauden, johdonmukaisuuden tai yhtenäisyyden arviointi 

oli vaikeaa. Tähän vaikutti olennaisesti se, että manuaalisesti 

rakennettujen karttojen solmujen välisten vaikutussuhteiden 

mittaaminen oli lähes mahdotonta. 
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Karttojen hyödyntäminen 
 

Tässä tutkimuksessa rakennettuja karttoja voi ja kannattaa hyödyntää 

jatkossa monella tavalla. Ovathan kartat ajattelun välineitä, jotka voivat 

organisoida ja yksinkertaistaa monimutkaisiakin ideoita. (Huff ja 

Jenkins, 2002, 3). Gnyawalin ja Tylerin (2005) lainaaman Weickin 

(1990) mukaan kartat ovat perinteisesti korostaneet käsitteiden välisiä 

suhteita, mutta strategisen johtamisen näkökulmasta ne tuovat esiin 

myös syitä, ennakoitavissa olevaa logiikkaa tai seurauksia. Kartat 

korostavat myös asioiden kohdentumista ja luokittelua, jonka avulla 

kyetään havaitsemaan eroja tutkittavissa. Lisäksi Weick (1990) toteaa, 

että johtajien karttojen tarkkuus ei ole aina ratkaiseva, sillä 

organisaatioin toiminnan kannalta on tärkeämpää on se, miten strategia 

toteutuu. Tämän osalta päätöksenteko nousee merkittävään rooliin. 

Esimiesten kausaaliset kartat kuvaavat syyseuraus suhteita, joita he 

käyttävät ajatteluprosesseissaan tehdessään strategisia päätöksiä. 

Kartat kuvaavat lisäksi syy-yhteyksiä ja paljastavat välitysprosesseja, 

jotka tarjoavat ennakoivaa tietoa esimiehen logiikasta ja sen 

seurauksista. Näin ollen henkiset kartat korostavat luokittelua, jonka 

avulla esimiehet ja tutkijat voivat nähdä kokonaisia kuvioita. 

Kausaalisten karttojen näkeminen vaikuttaa lisäksi esimiesten 

toimintaan. Näin ollen yksilön, ryhmän ja organisaation kausaalisten 

karttojen näkeminen parantaa strategisten valintojen ymmärrystä 

monimutkaisissa organisaatioissa (Gnyawal ja Tyler 2005). 

 

Vaikka karttoihin liittyy tutkimuksellisiin valintoihin, tutkimusprosessiin, 

karttojen piirtämiseen, aineiston analyysin ja tulkintaan, tilanteisiin, 

ympäristöihin ja tutkijaan liittyviä tekijöitä, riittää niissä analysoitavaa ja 

tulkittavaa monista näkökulmista. Karttojen absoluuttisen totuuden 

tarjoamisen sijaan on hyvä muistaa, että kognitiiviset symbolimallit eli 

kartat kehittyvät ajan kuluessa parantaen samalla yksilön kognitiivisia 

kykyjä (Stubbart 1989). Näin todettuna kognitiiviset kartat ovat 

dynaamisia, minkä johdosta ne voivat muuttua uuden tiedon 
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prosessoinnin myötä. Kartat ovat myös tapa hahmottaa, miten tieto on 

valittu prosessoitavaksi ja tämän vuoksi ne voivat laajentaa myös itse 

tiedon valintaa. (Swanin tekstistä Swan, 1995; Bartlett, 1932.) Tässä 

yhteydessä on myös hyvä huomata, että tutkimus johdon kognitioiden ja 

kognitiivisten karttojen äärellä on tuonut tutkijoita ja sosiaalista 

vuorovaikutusta lähemmäs toisiaan, mikä on lisännyt yleistä 

kiinnostusta osaamisen kartoittamista kohtaan. Kognitiivisten karttojen 

visuaalinen vaikutus tekeekin niistä käyttökelpoisia työkaluja 

osaamisesta keskusteltaessa, osaamisen sisältöä kartoitettaessa ja 

kokonaisuutta kehitettäessä. Lisäksi organisaationäkökulmasta useat 

päällekkäin asetetut visuaaliset kartat näyttävät mahdollisia aukkoja 

asioissa ja osaamisessa, mikä mahdollistaa osaamisen todellisen 

esiintulon ja näin ollen myös kehittämisen (Huff ja Jenkins, 2002, 2-3). 

On siis todettava, että vaikka ajattelu on sen sisäisen luonteen vuoksi 

usein puutteellista ja virheellistä, pystyy ihminen kehittämään 

ajatteluaan harjoittelemalla ja opiskelemalla. Keskeistä kehittymisessä 

ja oppimisessa on oman alan tiedon käsittely. Tiedon ja kehittyneen 

taidon avulla ihminen kykenee kiertämään ajattelun pysyviä 

reunaehtoja, vaikka työmuistin kapasiteetti ei sinänsä laajenekaan. 

Kiertämistä helpottaa etenkin tehokkaat muistisäännöt. Tällöin 

puhutaan oppimiseen liittyvistä dynaamisista eli muuntuvista 

reunaehdoista. Niiden avulla yksilön on mahdollista kehittyä taitavaksi 

ajattelijaksi alallaan (Aarnio ym. 2013, 115). 

 

Edellä kuvattujen näkökulmien johdosta tämän tutkimuksen kausaaliset 

kartat toimivat yksilön ja organisaation kehittämisen apuvälineinä 

monella tasolla. Etenkin esimiehen ja hänen esimiehen välillä kartat 

saattavat toimia ”tutustumista” ja molemminpuolista ymmärtämistä 

edistävinä työkaluina. Keskijohdolle operatiivisten esimiesten kartat 

saattavat tarjota apua rekrytointeihin tai nykyisten esimiesten osaamista 

kartoitukseen. Liikkeenjohdon näkökulmasta kartat tarjoavat hyvän 

välineen esimiesten keskeisten vahvuuksien ja puutteiden 

tunnistamiseen ketjuliiketoiminnan menestyksekästä johtamista 
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tavoiteltaessa. Kaiken kaikkiaan kartat tarjoavat monipuolisia 

jatkohyödyntämismahdollisuuksia kohdeorganisaatiossa. 

 

6.2.2 Pohdintaa ja kritiikkiä tutkimusmenetelmän luotettavuudesta 

 

Edellä kuvatut pohdinnat ja keskustelu tuovat osaltaan esiin 

tutkimusprosessin luotettavuuden arviointiin liittyviä näkökulmia. Tässä 

kappaleessa esitän näkemyksiä tutkimusmenetelmän luotettavuudesta, 

jotka osana tutkimusprosessia sekä  tutkijan subjektiivisuutta on syytä 

ottaa huomioon tämän tutkimuksen karttoja, tutkimuksen tuloksia ja 

johtopäätöksiä arvioitaessa.  

 

Kognitiivisten karttojen luotettavuuskeskustelun pohjaksi on syytä 

muistaa, että laadullisen tutkimuksen luotettavuus koskee koko 

tutkimusprosessia sekä tutkijan avoimesti myöntämään subjektiviteettia 

(Eskola & Suoranta, 1998, 211). Subjektiviteetti korostuu kognitiivista 

kartoitusmenetelmää hyödynnettäessä, sillä kognitiivisten karttojen 

analysointiprosessi on luonnollisesti tulkitseva, joka edellyttää 

asiakokonaisuuden ymmärrystä ja hallintaa kehitettäessä datan pohjalta 

teemoja, joiden rakenteellisia ominaisuuksia voidaan verrata ja 

mahdollisesti kuvin monistaa (Clarke, 2001). Näin todettuna on syytä 

muistaa, että kartan raaka-dataan ja tosielämän ongelmanratkaisuihin 

liittyy osittain erilaisia prosesseja ja yhteyksiä. Muun muassa aistien ja 

muistin ongelmallisuus on osa kokonaisuutta. Tämän vuoksi kartan 

suurta kokonaisuutta käsiteltäessä saattaa vahingossa luoda ja linkittää 

ilmiöitä, joiden välillä ei tavallisesti ole yhteyttä. Tällaiset yhteydet voivat 

olla keinotekoisia ja johtopäätökset perustua virheellisiin havaintoihin 

(Laukkanen, 1994).  

 

Kriittinen ongelma useimmissa organisaatioiden johtamisen 

kognitioiden tutkimuksissa onkin riippuvuus ihmisen viestinnästä 

kerätyn raakadatan ja tietojen luotettavuuden suhteesta arkielämän 
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tekemisten välillä. Tällöin keskeiseksi kysymykseksi nousee Laukkasen 

(1994) lainaamaan Schwenkin (1989) esittämä kysymys:  

 

"Voidaanko uskoa siihen, mitä haastateltavat sanovat?” 

 

Tämän kysymyksen jatkoksi voidaankin pohtia: onko saatu data 

vääristynyttä? Jos, niin missä määrin? Onko kartta toiveajattelun vai 

todellisen ajattelun tuote? Ja kuinka paljon pidätettyä tietoa tai ajattelua 

kartasta puuttuu? (Laukkanen, 1994). Näin todettuna Nicolinin (1999) 

lainaaman Axelrodin (1976) mukaan kartat eivät suinkaan pystyy 

päättelemään, mitä päättäjät tai toimijat todella uskovat tai ajattelevat, 

vaan se luo pikemminkin tilan ja graafisen esityksen avoimille 

lausunnoille. Axelrodin (1976) kanssa samoilla linjoilla on Nicolinin 

(1999) lainaamat Eden (1988, 1992) ja Cossette ja Audet (1992), jotka 

huomauttavat, että väite kognitiivisten karttojen kyvystä kuvata, 

simuloida tai ennustaa ajattelua on ongelmallinen, sillä kognitiiviset 

kartat ovat esityksiä, eikä niillä voida täydellisesti kaapata sitä, mikä on 

organisaation toimijan mielessä. He täsmentävät, että ajatteluprosessit 

ja diskurssin rakenne ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja se on 

herkkä häiriintymään tutkijan läsnä ollessa (Nicolini, 1999). 

  

Kognitiivisten kartoitustekniikat ja kausaaliset kartoitukset eivät sen 

sijaan ole erityisen herkkiä taustalla vaikuttavista teoreettisista 

tulkinnoista ja virityksistä, vaan ne tarjoavat laajan tutkimuskirjon. Näin 

ollen menetelmää käytettäessä herää kysymys, miten yksilöön ja 

yhteisöön vaikuttavat mekanismit on otettu huomioon, jotta tutkimukset 

ovat mielekkäitä ja uskottavia. Mielekkyyden ja uskottavuuden 

haasteellisuuden vuoksi monien mielestä organisaatioiden johtamisen 

kognitiivinen tutkimus elää ilman vakaata alustaa ja sen ongelma on 

siinä, ettei kognition tutkiminen riitä selittämään sen käyttämiseen 

liittyvää problematiikkaa. Lisäksi organisaation johtamiskognitioiden 

tutkimisessa on haasteena, että näytöt suorituskyvyn ja kognitioiden 

välillä ovat hataria. Lisäksi tutkimuksen luonne viittaa toisinaan muuhun 

kuin tosielämään, jota tutkimuksessa tulisi tutkita. Lisäksi suuret kartat 
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sisältävät paljon solmuja, linkkejä ja kausaalisia suhteita, joiden 

analysointi yhdessä tai erikseen saattaa johdattaa analyysit kauas 

tosielämän päätöksistä ja ajattelusta. (Laukkanen, 1994) 

 

Mielekkyyden, luotettavuuden ja uskottavuuden osalta on Laukkasen 

(1994) mukaan tämän kaltaisessa tutkimuksessa tärkeää, että kerätty 

data tukee lopulta validia ja vertailtavissa olevaan toimintaa, ja että 

raakamateriaali on muokattu sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa sen 

kuvailun ja vertailun tutkimukseen kuuluvalla tavalla. (Laukkanen, 

1994). Tämän vuoksi suosittelen suhtautumaan tämän tutkimuksen 

karttoihin vakavasti, mutta ei absoluuttisena kuvauksena 

todellisuudesta. Tulevien tutkimusten osalta suosittelen hyödyntämään 

sähköisiä karttaohjelmia. Manuaalisesti piirretyt kartat soveltuvat 

tutkimukseen, jonka osana on tarkoitus keskustella karttojen sisällöstä 

tulkinnallisuuden näkökulmasta, karttojen merkityksistä, kausaalisista 

suhteista sekä päätöksentekoon vaikuttavista kognitiivisista rakenteista 

ja prosesseista. Tämän vuoksi tämän tutkimuksen kartoissa riittää 

analysoitavaa ja tulkittavaa monista näkökulmista, johon tutkija 

kannustaa kaikkia tutkimukseen tutustuneita ryhtymään. 

 

6.3 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset ajattelumallit 

korostuvat menestyksekkäässä ketjuliiketoimintajohtamisessa 

tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmien osalta. Tutkimuksessa 

tutkittiin päivittäistavarakaupan ketjuliiketoiminnan asiakasrajapinnassa 

työskentelevien Osuuskauppa Keskimaan S-marketpäälliköiden 

ajattelua kognitiivisesta näkökulmasta. Tutkitun aihealueen ja käytetyn 

tutkimusmenetelmä laajuuden johdosta tutkimuksessa keskityttiin 

selvittämään ajattelua yhden tutkimusongelman kautta, joka oli: 

Millaiset ajattelumallit korostuvat menestyksekkäässä johtamisessa 

kunkin tuloskortin näkökulman osalta? 
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui aiempien tutkimusten 

mukaisesti, niin että tutkimusongelmaa selvitettiin esimiehen mielen 

sisältämien kognitioiden ja skeemojen muodostamien kognitiivisten 

karttojen kautta. Kognitiivisilla kartoilla on tutkitusti yhteys 

päätöksentekoon, joka on keskeinen osa esimiehen 

ketjuliiketoimintajohtamista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitujen haastattelujen kautta rakennettuja kognitiivisia 

karttoja, tarkemmin ottaen kausaalisia syy-yhteyskarttoja. Kartat 

piirrettiin haastattelun aikana paperille ja validointiin sähköiseen 

muotoon muuttamisen yhteydessä. Karttojen sisältöä analysoitiin 

teemotitteluanalyysin kautta. Esiin nousseita teemoja verrattiin 

aiempien tutkimusten löydöksiin korkean suorituskyvyn yritysten 

johtajien kartoista.   

 

Tutkimustulosten perusteella asiakasnäkökulmassa menestyminen 

edellyttää liikeideaa ja konseptia kunnioittavaa sekä konseptin 

toteutumisen johtavien myymälätekemisten toimeenpanoon keskittyvää 

tinkimätöntä johtamisajattelua. Tällöin johtamisessa korostuu 

toimeenpano-organisaatiolle tyypillinen johtamistyyli ja tapa, jossa 

määritellyt asiat tehdään tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Toiminnassa 

ja sen taustalla vaikuttavassa johtamisajattelussa korostuvat 

kurinalaisuus, suoraviivaisuus ja tietynasteinen reaktiivisuus.  

 

Henkilöstönäkökulmassa menestymisen osalta tutkimuksen tulosten 

perusteella on vaikeaa löytää selkeitä ja yhtenäisiä, menestystä 

selittäviä ajattelumalleja. Tutkimustuloksen myötä voidaan sanoa, että 

henkilöstönäkökulmassa menestyminen syntyy kokonaisvaltaisesta 

olemisesta sekä moniulotteisista vuorovaikutussuhteista, joiden 

ilmeneminen on kognitiivisia rakenteita ja prosesseja monimuotoisempi 

kokonaisuus. Tutkimustulos tarkoittaa sitä, että 

henkilöstönäkökulmassa menestyminen on mahdollista erilaisten 

ajattelumallien kautta.  
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Tutkimuksen tulosten perusteella menestys prosessinäkökulmassa 

edellyttää esimieheltä selkeiden ohjeiden vaalimista ja niiden 

johtamiseen merkitystä ajattelussa. Prosessien kokonaisvaltainen 

tehokkuus vaatii esimieheltä oikeita henkilöstövalintoja sekä toiminnan 

jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen tähtäävää ajattelutapaa. 

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa lähellä käytännön työtä tapahtuvaa, 

ohjeisiin ja toimintamalleihin tukeutuvaa tinkimätöntä johtamisotetta 

prosessien jatkuvan tehokkuuden varmistamiseksi.  

 

Menestys talousnäkökulmassa korostaa kokonaisuuden hahmottamista 

tuloslaskelmamaisen ajattelun kautta sekä toimialan ja 

ketjuliiketoiminnan business-logiikan ymmärtämisen tärkeyttä. 

Tuloslaskelmamainen ajattelu huomioi sekä volyymiin perustuvan 

myynti ja tuottoymmärryksen, että kuluhallintaan liittyvät, toimipaikalla 

tapahtuvat keskeiset tehtävät. Kuluhallinnan näkökulmasta selkeät 

toimintaohjeet, prosessit sekä esimiehen väsymätön ja läheltä toimintaa 

tapahtuva arkijohtaminen korostuu. Business-logiikan mukainen ajattelu 

pitää sisällään eri toimijoiden roolien ymmärtämisen sekä 

myyntivolyymin kautta saavutettavan tuottotason käsittämisen. 

Business-logiikan ymmärrykseen kuuluu myös toimipaikan sisäisten 

toimien ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen ja johtamiseen tähtäävä 

ajattelutapa.  

 

Aiempien tutkimus tulosten mukaisesti tämän tutkimuksen perusteella 

voitiin havaita, että kognitiivisen kartan rikkaudella ja yhtenäisyydellä on 

yhteys liiketoimintamenestyksen kanssa. Kattavia ja rikkaita karttoja 

tuottaneet esimiehet omasivat laaja-alaisempaa ja yhtenäisempää 

ajattelutapaa, mikä näyttäytyi myös liiketoimintamenestyksenä. 

Tutkimuksen tulokset puoltavat myös johdonmukaisen ajattelun ja 

liiketoimintamenestyksen välistä yhteyttä. Johdonmukaisessa 

ajattelussa korostui selkeyteen, yksinkertaisuuteen, tavoitteellisuuteen 

ja jatkuvaan kehittämiseen tähtäävät ajattelumallit.  
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Tutkimus vahvistaa myös suorituskykymittareihin viittaavien mainintojen 

ja menetyksen välisen yhteyden sekä esimiesten kokemien 

vaikutusmahdollisuuksien ja toimipaikan menestymisen välisen 

yhteyden. Myyntiin, tuloksellisuuteen ja muihin suorituskykymittareihin 

viittaavien yhteys ei korostunut tietyssä tuloskortin näkökulmassa, vaan 

se voidaan liittää menestyvien toimipaikkojen esimiesten 

kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan. Vaikka tutkimuksessa havaittiin, että 

myös menestyneiden toimipaikkojen esimiehen perustelevat 

saavutettua menestystä osin ulkoisilla tekijöillä, näkevät he myös 

vahvan yhteyden omien tekemisten ja menestyksen välillä. Esimiesten 

omien vaikuttamismahdollisuuksien osalta korostuu lähellä arkea 

tehtävä käytännön työ ja sitä kautta tapahtuva arkijohtaminen.  

 

Aiemmista tutkimustuloksista poiketen tämän tutkimuksen löydökset 

eivät vahvista sitä, että menestyneen toimipaikan esimiehen ajattelussa 

korostuisi asiakkaan merkitys, nykyiseen toimintaan johtaneiden syiden 

analyyttinen pohdinta, tulevaisuuden näkemyksellisyys eli 

visionäärisyys tai pohdinta siitä, miten asiat voisi tukevaisuudessa 

tehdä entistä paremmin. Näin todettuna menestys ketjuliiketoiminnassa 

näyttää tutkimuksen tulosten mukaan syntyvän enemmänkin 

ketjuliiketoimintamallien ja prosessien tinkimättömän toteuttamisen ja 

johtamisen kuin visionäärisen ajattelun kautta. Tämän johdosta 

esimiesten ajattelusta nousee esiin toimipaikan sisäisten tekemisten ja 

prosessien tärkeys, joiden kautta esimiehet ajattelevat tehokkuuden 

sekä asiakastyytyväisyyden syntyvän. Näin todettuna esimiehen mieltä 

ohjaa reaktiivinen, arjen ongelmiin keskittyvä tapa, jolloin laaja-alainen 

ajattelu, menneisyyden päätösten arviointi ja tulevaisuuden oletetut 

tapahtumat jäävät vähemmälle huomiolle.  

 

Kaiken kaikkiaan esimiehen ajattelussa liiketoiminnan yleiset, 

määrälliset ja kvantitatiiviset mittarit näyttävät esittävän merkittävämpää 

roolia kuin tuloskortin näkökulman menestystä mittaavat mittarit tai 

arvot, missio, visio tai muut kvalitatiiviset tekijät. Lisäksi tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaan sanoa, että päivittäistavarakaupan 
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ketjuliiketoiminnan menestyksekkäässä johtamisessa näyttää 

korostuvan rationaaliset ja loogiset, jopa ”kylmät” ja yksinkertaiset 

management-tekijät, jotka nojaavat vahvasti ketjun liikeideaan ja 

konseptiin. Täten menestyksekkään ketjuliiketoiminnan operatiivisen 

esimiehen tehtävissä korostuu perusasioiden tinkimätön johtaminen 

päivästä toiseen. Tällöin ohjeiden noudattaminen ja niiden tiukka 

johtaminen, poikkeamiin reagointi ja eräänlainen mikromanageeraus 

näyttää korostuvan.  

 

Menestystä tutkittaessa pelkät ketjuliiketoimintamallit ja prosessit eivät 

kuitenkaan kykene selittämään toimipaikkojen välisiä eroja. Isossa 

kuvassa menestys selittyy rationaalisten ketjuliiketoimintamallien ja 

konseptin kautta, mutta operatiivisella tasolla siihen vaikuttaa useat 

monimutkaiset tekijät. Näistä esimiehen mielenmaisema ei ole 

vähäpätöisin. Tämän vuoksi ketjuliiketoimintayksiköiden 

kokonaisvaltaisten menestyksen tutkimisessa olisi tulevaisuudessa 

syytä keskittyä ainakin seuraavien kysymysten äärelle. Kuinka paljon 

toimipaikan menestyksestä on kiinni esimiehen ajattelusta? Kuinka 

paljon rationaalinen ketjuliiketoimintamalli selittää menestystä? Mikä on 

sosiaalisen vuorovaikutuksen rooli menestystä selitettäessä? Mitä muita 

vaikuttimia menestykseen tai menestymättömyyteen liittyy? Miten 

esimiesten kognitiivisia karttoja voidaan tietoisesti harjaannuttaa niin, 

että päätöksenteossa, joka vääjäämättä nojaa rajoitettuun 

rationaalisuuteen ja erilaisiin heuristiikkoihin päästään 

ketjuliiketoiminnan näkökulmasta parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen? Kuinka kognitiivisen kartoituksen luotettavuutta 

voidaan parantaa? Tai, miten rajoitetusti luotettavien karttojen 

tulkinnallisuutta voidaan hyödyntää yksikön ja organisaation 

kehittämiseksi? 
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelukysymykset  
 

1. Kerrotko aluksi, miten olet päätynyt nykyiseen S-marketpäällikön tehtävään/millainen 
työhistoria sinulla on? 
 

2. Mitkä asiat/ihmiset/tapahtumat ovat vaikuttaneet eniten siihen, millainen johtaja olet/sinusta 
on tullut? 

 

3. Mistä menestyksekäs S-market-liiketoiminta mielestäsi syntyy? Mitkä asiat sinun mielestä 
vaikuttavat siihen, että S-market menestyy? 

 

a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 

 

4. Mistä menestys tuloskortin asiakas-näkökulmassa sinun mielestä syntyy? Mitkä asiat sinun 
mielestä vaikuttavat asiakas-näkökulmassa menestymiseen? 

 

a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 

 

5. Mistä menestys tuloskortin prosessi-näkökulmassa sinun mielestä syntyy? Mitkä asiat sinun 
mielestä vaikuttavat prosessi-näkökulmassa menestymiseen? 

 

a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 

 

6. Mistä menestys tuloskortin henkilöstö-näkökulmassa sinun mielestä syntyy? Mitkä asiat 
sinun mielestä vaikuttavat henkilöstö-näkökulmassa menestymiseen? 

 

a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 

 

7. Mistä menestys tuloskortin talous-näkökulmassa sinun mielestä syntyy? Mitkä asiat sinun 
mielestä vaikuttavat talous-näkökulmassa menestymiseen? 
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a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 

 

8. Miten kuvailisit itseäsi johtajana? 
a. Mitä edellyttää/mitkä asiat vaikuttavat, että A tapahtuu? 
b. Miten B syntyy/tapahtuu? 
c. Voisitko kertoa jonkun esimerkin C:stä 
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LIITE 2. Esimiesten kognitiiviset kartat 
ESIMIES A:n kartat 
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ESIMIES B:n kartat 
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ESIMIES C:n kartat 
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ESIMIES D:n kartat 
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ESIMIES E:n kartat 
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ESIMIES F:n kartat 
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LIITE 3: Tuloskortti 

 


