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Tämä kandidaatintyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa käytetyt 

tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuuskatsaus ja haastattelut. Työn tavoitteena on 

selvittää, miten Balanced Scorecardin ja digitaalisen ohjaustaulun integraation 

muodostama työkalu soveltuu johtamisen työkaluksi pk-yrityksille ja miten sitä 

sovelletaan yhtenä kokonaisuutena. Kandidaatintyön tarkastelu on rajattu 

ainoastaan pk-yrityksiin.  

Balanced Scorecardista ja digitaalisesta ohjaustaulusta löytyy yhtäläisyyksiä. 

Niistä muodostuvan työkalun pääasiallisena tavoitteena on konkretisoida strategia 

systemaattisiksi tavoitteiksi ja helpottaa johdon päätöksentekoa. Pk-yrityksillä on 

havaittavissa selkeä tarve koko liiketoiminnan kattavalle johtamisen työkalulle, 

mutta siihen sopivaa johtamisen työkalua ei toistaiseksi löydy markkinoilta.  

Työkalu soveltuu pk-yritysten pitkän ja lyhyen aikavälin johtamisen työkaluksi, ja 

sen avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Työkalu räätälöidään yrityskohtaisesti 

ja sen soveltamisen laajuus toteutetaan aina yksilöllisesti pk-yritysten tarpeiden 

mukaisesti.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta 

 

Kaikista maailman yrityksistä 90 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), ja 

ne työllistävät arviolta kaksi kolmasosaa globaalista työvoimasta (Euroopan unioni 2015). 

Nykypäivän pk-yrityksille on tyypillistä, että yritys kasvaa joko liian nopeasti tai kasvu on 

hidastunut merkittävästi (Sonninen 2017). Nopea kasvu saattaa johtaa tilanteeseen, jossa pk-

yritysten on hankala tarkkailla ja hallita omaa liiketoimintaansa. Pk-yrityksissä, joissa kasvu on 

pysähtynyt, oman toiminnan objektiivinen tarkastelu voi vaikeutua. Objektiivisen tarkastelun 

puute johtaa siihen, että yritysten voi olla hankalaa nähdä itsensä ulkopuolisen silmin ja omien 

vakiintuneiden toimintatapojen kyseenalaistaminen voi täten jäädä taka-alalle.  

 

Soneon Oy on pk-yrityksiin erikoistunut johdon ja liiketoiminnan konsultointipalveluita 

tarjoava yritys, jonka toimeksiantona tämä kandidaatintyö tehdään. Yritys on vahvasti 

verkostoitunut ja se toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa neljällä liiketoimintasektorilla. 

Soneon Oy keskittyy pk-yritysten kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan uudistamiseen, 

turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, pitkäkestoisiin johtamisvalmennuksiin sekä työkyvyn ja 

työkykyjohtamisen kehittämiseen.  

 

Digitalisaatio on viimeisen vuosikymmenen aikana tuonut markkinoille erilaisia mittareita ja 

työkaluja pk-yritysten oman liiketoiminnan johtamisen tueksi ja tarkasteluun. Eri 

liiketoiminnan osa-alueiden ja näkökulmien johtamiseen sekä kehittämiseen on markkinoilla 

runsaasti erilaisia ratkaisuja, mutta kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden johtamiseen ei ole 

koko liiketoiminnan kattavaa työkalua. Pk-yrityksillä ei tyypillisesti ole resursseja kattavan 

toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen ja ylläpitoon. (Sonninen 2017) 

 

Soneon Oy on havainnut, että harvalla pk-yrityksellä on käytössään yksinkertainen johtamisen 

avuksi tarkoitettu työkalu. Pk-yritysten määrä ja digitalisaatio ovat kasvavia trendejä niin 

Suomessa kuin globaalistikin, ja digitaalisten ratkaisuiden merkitys liiketoiminnan 

kehittämisessä kasvaa. Tästä ilmiöstä johtuen digitaaliselle, yksinkertaiselle, helppokäyttöiselle 

ja kustannustehokkaalle johtamisen työkalulle on kasvava tarve (Sonninen 2017).  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten Balanced Scorecardin (BSC) ja 

digitaalisen ohjaustaulun integraatio soveltuu pk-yrityksen johtamisen työkaluksi, ja miten sitä 

sovelletaan yhtenä kokonaisuutena. Työssä tarkastellaan miten BSC:tä ja digitaalista 

ohjaustaulua on aiemmin käytetty johtamisen työkaluina, sekä millaisia yhtäläisyyksiä niistä 

löytyy. Lisäksi tutkitaan pk-yritysten vaatimuksia BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun käytölle, 

käyttöönottoon vaadittavia resursseja ja työkalun avulla saavutettavia hyötyjä. Työn 

päätutkimuskysymyksenä on: 

 

Miten BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatio soveltuu pk-yrityksen johtamisen 

työkaluksi ja miten sitä sovelletaan yhtenä kokonaisuutena? 

 

Työssä pyritään hyödyntämään aiempia tutkimustuloksia sekä aihekokonaisuuksista löytyvää 

kirjallisuutta. Tutkimustulokset rajoittuvat pitkälti aiheen ympärille keskittyvään kirjallisuuteen 

sekä konkreettiseen pk-yritykseen, jossa työkalua kokeillaan pilottina syksyn 2017 aikana. 

Kandidaatintyö ei käsittele Soneon Oy:n oman liiketoiminnan kehittämistä, vaan yrityksen 

nykyisten ja tulevien asiakasyritysten liiketoiminnan parantamista BSC:n ja digitaalisen 

ohjaustaulun integraation muodostaman työkalun avulla. Työ on rajattu tarkastelemaan 

liiketoiminnan parantamista ainoastaan pk-yritysten näkökulmasta ja suuryrityksiä sivutaan 

vain muutamassa kohdassa, joissa poikkeava näkökulma on erikseen mainittu.  

 

Kandidaatintyössä käytetään eurooppalaista määritelmää pk-yritykselle (eng. SME). 

Eurooppalaisen määritelmän mukaan pk-yritys-kategoriaan lukeutuvat yritykset, jotka 

työllistävät enintään 250 henkilöä, tase on korkeintaan 43 miljoonaa euroa sekä liikevaihto 

enintään 50 miljoonaa euroa. Pieniksi yrityksiksi määritellään alle 20 hengen yritykset ja 

keskisuuriksi yli 20 hengen yritykset. (Euroopan unioni 2015)  
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1.3 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Työ toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa käytetyt tutkimusmenetelmät ovat 

kirjallisuuskatsaus ja yksilöhaastattelut. Kirjallisuuden avulla esitetään keskeisimmät 

aihealueet määritelmiin ja aiempiin tutkimustuloksiin perustuen. Tutkimusosuudessa 

yhdistetään kirjallisuudesta poimitut keskeiset havainnot yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi, jota 

verrataan reaalimaailman yrityksestä saatavaan tietoon. Työssä hyödynnetään monipuolisesti 

tieteellisiä lähteitä. Yksilöhaastattelut toteutetaan Soneon Oy:n toimitusjohtajalle ja 

reaalimaailman pilottiyrityksen myyntijohtajalle. 

 

Työ on rakennettu loogisesti eteneväksi ja selkeästi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi lukijalle. 

Ensimmäinen aihekokonaisuus käsittelee BSC:tä. Alussa keskitytään BSC:n käsitteeseen, 

käyttöön ja kehitykseen sekä lisäksi tuodaan esille, miten laaja-alaisesti sitä on hyödynnetty pk-

yrityksissä. BSC:n aihekokonaisuuden viimeinen käsittelykappale tutkii, miten BSC soveltuu 

pk-yrityksen johtamisen työkaluksi, sekä mitä etuja sen käytöstä syntyy pk-yrityksille. Lisäksi 

tutkitaan, millaisia edellytyksiä ja haasteita BSC:n käyttöönottoon liittyy. 

 

Toinen aihekokonaisuus käsittelee digitaalista ohjaustaulua. Ensimmäinen digitaalisen 

ohjaustaulun käsittelykappale määrittelee digitaalisen ohjaustaulun käsitteenä ja tuo sen 

keskeisimmät käyttötarkoitukset sekä päämäärät esille. Seuraava käsittelykappale tutkii 

digitaalisen ohjaustaulun käyttöä ja kehitystä. Viimeiseksi tutkitaan digitaalisen ohjaustaulun 

soveltuvuutta ja soveltamista pk-yrityksissä. 

 

Viimeinen aihekokonaisuus käsittelee BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatiota. 

Aihekokonaisuudessa tarkastellaan BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun yhteensopivuutta, niiden 

integraatiosta muodostuvan työkalun soveltuvuutta pk-yrityksen johtamisen työkaluksi, 

käyttöönoton kannattavuutta ja saavutettavia hyötyjä. Kolmannessa aihekokonaisuudessa 

esitellään pilottiyrityksen kokemukset työkalun käytöstä sekä haastattelun tulokset. Työ 

lopetetaan johtopäätöksiin, joissa tuodaan esille työn keskeisimmät havainnot sekä tiivistetään 

tutkimustulokset siitä, miten BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatio soveltuu pk-

yrityksen johtamisen työkaluksi ja miten sitä kannattaa soveltaa. 
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2 BALANCED SCORECARD 
 

Balanced Scorecard (BSC) on 1990-luvulla tavoite- ja suorituskyvyn johtamiseen kehitetty 

johtamismalli. Harvardin yliopiston professorit Robert Kaplan ja David Norton kehittivät BSC-

mallin, kun he havaitsivat yrityksissä olevan tarve johtamismallille, joka ottaisi huomioon 

taloudellisten elementtien lisäksi myös ei-taloudelliset elementit, sekä yhdistäisi yrityksen 

lyhyen aikavälin toimenpiteet tukemaan pitkän aikavälin strategiaa. BSC:n kehittäjien 

tavoitteena oli minimoida johtajien ajankäyttö datan tulkintaan ja analyysiin, ja vapauttaa heille 

enemmän aikaa tehokkaaseen päätöksentekoon (Fernandes et al. 2006). Keskeisin ero BSC:n 

ja muiden olemassa olevien mallien välillä oli se, että BSC huomioi abstraktit liiketoiminta-

alueet kuten asiakaskokemuksen, toisin kuin muut olemassa olevat mallit. Abstraktien asioiden 

mittaaminen ja arviointi eroavat keskeisesti perinteisten objektiivisten ja mitattavissa olevien 

arvojen arvioinnista. (Sim & Koh 2001) 

 

2.1 Balanced Scorecard käsitteenä  

 

BSC koostuu neljästä osa-alueesta: taloudellinen näkökulma, asiakkaiden näkökulma, sisäisten 

prosessien näkökulma sekä oppimisen ja kehittämisen näkökulma (Anthes 2003). BSC:n 

näkökulmat on valittu edustamaan yrityksen keskeisimpiä sidosryhmiä, jotta saavutetaan 

kokonaisvaltainen näkemys yrityksen toiminnoista suhteessa strategiaan (Fernandes et al. 

2006). Jokaisella toiminta-alueella on kuvan 1 mukaisesti päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet 

sekä mittarit. Päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit vaihtelevat yrityskohtaisesti 

riippuen yrityksen toimialasta, strategiasta sekä visiosta. Eri osa-alueiden päämäärät ja 

tavoitteet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja yhden osa-alueen menestys tai heikko 

suoriutuminen heijastuu myös muihin osa-alueisiin. 
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Kuva 1. BSC:n neljä toiminta-aluetta (mukaillen Perkins et al. 2014). 

 

Yrityksissä käytetyt avaintunnusluvut ja –indikaattorit (eng. key perfomance indicator) jaetaan 

BSC:ssä neljään toiminta-alueeseen (Fernandes et al. 2006). Kategorioita yhdistävät nuolet, 

jotka kuvaavat eri osa-alueiden vuorovaikutusta toisiinsa. BSC voidaan nähdä analyyttisena 

mallina, jonka avulla yrityksen asettamat tavoitteet ja visio konkretisoituvat strategian, 

mitattavien tavoitteiden sekä suorituskyvyn kehittämisen ja tarkkailun muodossa kuvan 2 

mukaisesti (Anthes 2003). BSC siis yhdistää operatiivisen toiminnan pitkän aikavälin 

tavoitteisiin, sekä eri osa-alueet toisiinsa yhtenäiseksi strategiaksi.  

 

 
Kuva 2. BSC ja sen neljä toiminta-aluetta (mukaillen Perkins et al. 2014). 
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Taloudellinen näkökulma on ollut perinteisesti keskeisin mittausnäkökulma pk-yrityksissä. 

Muiden osa-alueiden tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan kehittäminen tulisi palvella 

taloudellista tavoitetta (Perkins et al. 2014). Tyypillisiä taloudellisia tuloksia kuvaavia 

tunnuslukuja ovat pääoman tuottoprosentti, taloudellinen lisäarvo sekä kannattavuuden 

tunnusluvut. Taloudellinen näkökulma ottaa huomioon etenkin omistajia kiinnostavat tekijät, 

sillä se tarkastelee yrityksen tuloksentekokykyä. Taloudellinen näkökulma antaa informaatiota 

myös siitä, kuinka hyvin yrityksen strategia on onnistunut taloudellisesti. Taloudellisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna saadaan kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta, 

kannattavuudesta ja niistä tekijöistä, jotka tuottavat yrityksille positiivista kassavirtaa (Epstein 

& Manzoni 1997).  

 

Sisäisillä prosesseilla tarkoitetaan yrityksen sisäistä toimintaa ja sen tehokkuutta. Mitattavia 

tekijöitä sisäisissä prosesseissa ovat tuotesyklin aika, tehokkuus, valmistuskustannukset, hinta 

sekä aikamääreelliset tekijät (Perkins et al. 2014). Sisäisten prosessien kautta luodaan 

asiakkaille arvoa, ja prosessien laadulla ja tehokkuudella on merkittävä vaikutus siihen, miten 

tyytyväisiä asiakkaat ovat. Pystyäkseen tarjoamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, 

tulee yrityksen kyetä uudistumaan ja kehittymään jatkuvasti (Epstein & Manzoni 1997). 

Epsteinin sekä Manzonin mukaan asiakkaalle luotu arvo muuttuu taloudelliseksi hyödyksi 

ainoastaan, jos se pohjautuu tehokkaaseen ja kestävään sisäiseen prosessiin. 

 

Oppiminen ja kehittäminen ovat yrityksessä tapahtuvaa jatkuvaa toimintaa, mikä tarkoittaa 

yrityksen kykyä pystyä kehittämään ja uudistamaan osaamistaan, mukautumaan muutoksiin 

sekä pysymään mukana toimialan ja maailman yleisessä kehityksessä (Perkins et al. 2014). 

Perkinsin et al. mukaan keskeisimmät mitattavat ominaisuudet ovat työntekijöiden viihtyvyys, 

koulutus ja kehitys sekä uusien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden synty. 

 

Asiakasnäkökulman mitattavat tunnusluvut jakautuvat perinteisesti neljään pääkategoriaan: 

aikaan, laatuun, suoritukseen ja palveluun sekä kustannuksiin (Perkins et al. 2014). Yleisenä 

tavoitteena tällä osa-alueella on vastata asiakkaan odotuksiin parhaalla mahdollisella tavalla 

ottaen huomioon kaikki neljä pääkategoriaa. Tämä näkökulma keskittyy siihen, miten yritys 

näyttäytyy asiakkaille ja muille sidosryhmille.  
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2.2 Balanced Scorecardin käyttö ja kehitys 

 

BSC on kehittynyt huomattavasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, ja se on saanut 

uusia elementtejä ja viitteitä muista konteksteista (Madsen & Stenheim 2015). BSC:n tärkein 

käyttäjäryhmä, eli johtoryhmä, on kuitenkin säilynyt samana viime vuosikymmenet. Eniten 

BSC kehittyi ja uudistui 2000-luvun vaihteessa, jolloin strategian painoarvo kasvoi 

huomattavasti. BSC:n kehittymistä suorituskyvyn mittausjärjestelmästä strategiseksi 

työkaluksi on esitelty kuvassa 3. Kuvan 3 mukaisesti BSC ja sen neljä toiminta-aluetta ovat 

valittu tukemaan liiketoimintasuunnittelun, kommunikaation ja yhdistämisen, visioksi 

muuttamisen sekä palautteen ja oppimisen kehittymistä. Anthesin (2003) mukaan BSC:n 

vahvuuksia ovat sen kokonaisvaltainen sekä tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa, joka 

keskittyy prosesseihin absoluuttisten mittareiden sijaan. 

 

 
Kuva 3. BSC:n kehittyminen suorituskyvyn mittausjärjestelmästä strategiseksi työkaluksi (mukaillen Perkins et 

al. 2014). 
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1990-luvun lopussa BSC:tä käytettiin suuryrityksissä pääosin moniulotteisena suorituskyvyn 

mittausjärjestelmänä, joka tarjosi johdolle aiempaa laadukkaampaa tietoa 

päätöksentekotilanteisiin. BSC toimi myös ensisijaisesti yhdistävänä tekijänä ei-taloudellisille 

ja taloudellisille suorituskyvyn mittareille. Vuonna 1998 arviolta 600 Fortune-yritystä 

tuhannesta hyödynsivät BSC:tä liiketoimintansa johdossa Yhdysvalloissa. Suurin osa Fortune-

yrityksistä oli suuryrityksiä (Anonymous 2016). Pk-yrityksissä BSC:n käyttö oli 1990-luvulla 

harvinaista, ja tuolloin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä keskityttiin lähinnä taloudellisen 

tuloksen ja operatiivisen toiminnan seurantaan tasapainotetun mittariston sijaan (Deakins et al. 

2002).  

 

2000-luvun alussa BSC:tä alettiin kytkeä aiempaa enemmän yritysten strategiaan sekä pitkän 

aikavälin tavoitteisiin. Suurin muutos aikaisempaan oli BSC:n visualisointi strategiakartoilla- 

ja kaavioilla, joita hyödynnettiin organisaation kommunikaatiossa strategiakehityksen ohella. 

Strategian merkitys oli entistä vahvempi, pohjautuen kuitenkin yhä suorituskyvyn 

mittausjärjestelmään. BSC kehittyi kuitenkin merkittävästi entistä enemmän suorituskyvyn 

mittausjärjestelmästä johtamisjärjestelmäksi. (Madsen & Stenheim 2015) 
 

Fernandesin et al. (2006) mukaan BSC:tä hyödynnettiin 2000-luvulla laajasti suurissa 

yrityksissä, mutta pk-yrityksissä huomattavasti vähemmän. Globaalisti tarkasteltuna vuonna 

2011 kaikista BSC:tä käyttävistä yrityksistä pk-yrityksiä oli ainoastaan 22 prosenttia. Taulukon 

1 mukaisesti eniten BSC:tä hyödynnettiin 2010-luvulla auto- sekä telealalla ja vähiten palvelu- 

ja koulutusalalla (Dyson et al. 2011). Tarkasteltavat yritykset ovat toimineet eri toimialoilla, 

eikä BSC:n käyttöä ole havaittu toimialariippuvaiseksi. 2000-luvulla pk-yrityksissä käytettiin 

suorituskyvyn mittaamiseen resursseja suppeasti, eivätkä ne olleet yhteydessä pitkän aikavälin 

strategiaan (Garengo 2005).  

 

Taulukko 1. BSC:n käyttö eri toimialojen yrityksissä 2010-luvulla (Dyson et al. 2011).  

 BSC:n käyttö yrityksissä 
Autoala 60 % 
Teleala 57 % 
Palveluala 24 % 
Koulutusala 27 % 
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Perkinsin et al. (2014) saamien tutkimustulosten mukaan BSC:n käyttöönoton myötä johdon 

kyky selkiyttää toimintaansa ja kommunikoida strategian mukaisesti parani, sekä he kehittyivät 

operatiivisten toimintojen kytkemisessä yrityksen strategiaan. BSC:n on havaittu auttavan 

myös yksiköitä ymmärtämään operatiivisten toimintojen merkitystä yrityksen strategiaan sekä 

visioon. Salgadon et al. (2015) mukaan BSC:tä on hyödynnetty liiketoiminnan ja 

tietojärjestelmien yhteenliittämisessä, sekä toisiaan tukevien toimintojen vahvistamisessa. 

Laajasti tarkasteltuna BSC:llä on ollut vahva rooli eri toimintojen liittämisessä ja synergiaetujen 

saavuttamisessa. BSC:n kehityksen pääpiirteet 1990-luvulta nykypäivään ovat esitetty kuvassa 

4.  

 

 
Kuva 4. BSC:n kehityksen pääpirteet 1990-luvulta nykypäivään (mukaillen Hoque 2014).  

 

Kaplanin ja Nortonin luomalle BSC-mallille on vuosien saatossa syntynyt uusia erilaisia 

BSC:hen pohjautuvia variaatioita eri tekijöiden toimesta. Kaplan ja Norton ovat myös itse 

julkaisseet 1990-luvulta lähtien lukuisia kirjoja ja tutkimuksia BSC:stä, sekä kehittäneet sitä 
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osaltaan innovatiiviseksi ja selkeäksi johtamisen työkaluksi (Perkins et al. 2014). Biazzo ja 

Garengo (2012a) esittävät kirjassaan BSC:n eräänlaisena puuna, jossa BSC:n elementit 

kuvataan toisistaan loogisesti riippuvina kerroksina. Puussa alimpana on oppimisen ja 

kehittämisen näkökulma, joka toimii pohjana sisäisten prosessien näkökulmalle, 

asiakasnäkökulman sekä taloudellisen näkökulman kehittämiselle kuvan 5 mukaisesti. 

 

 
Kuva 5. Mukaillen Biazzon ja Garengon (2012a) puumalli BSC:stä.  

BSC-malliin on vuosien saatossa kohdistunut myös kritiikkiä, eikä sen käytöstä synny aina 

pelkästään etuja. Sidosryhmien näkökulmasta BSC:n käyttö johdon työkaluna voi johtaa 

työntekijöiden ja toimittajien panoksen huomiotta jättämiseen, koska BSC huomioi ainoastaan 

johdon näkökulman yrityksen strategisessa suunnittelussa. Näin ollen nykypäivän 

verkostoituneille yrityksille tärkeään arvoketjun luomiseen vaikuttava sidosryhmien panos voi 

heikentyä tai olla liian suppea. BSC:n avulla tulisi jollain tasolla pystyä monitoroimaan 

sidosryhmien välillä tehtyjä sopimuksia, joihin pohjautuen sidosryhmien ja yritysten väliset 

suhteet ovat luotu. Sidosryhmien ja yrityksen väliset suhteet ovat olennainen osa yrityksen 

päätöksentekoon liittyvissä asioissa. (Mooraj 1999) 



 

 

   

 

13 

BSC:tä on kritisoitu myös siitä, että se jättää ulkoisia tekijöitä ja erilaisia skenaarioita 

huomioimatta (Salgado et al. 2015). Salgado et al. kritisoivat BSC-mallia siitä, että se auttaa 

ongelmien ja kehitystarpeiden tunnistamisessa, mutta ei edesauta juurikaan mahdollisen 

ratkaisun löytämistä. Edellä mainitun kritiikin lisäksi BSC:n käyttö saattaa jättää noteeraamatta 

koko organisaation yhteisön roolin ja ympäristön, joiden puitteissa yritys toimii (Mooraj 1999).  

2.3 Balanced Scorecardin soveltuminen pk-yrityksen johtamisen työkaluksi 

 

BSC:n käyttö on helpottanut pk-yritysten johtoryhmiä strategian ja vision implementoinnissa 

konkreettisiksi ja systemaattisiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden lisäksi BSC on auttanut 

huomioimaan sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tunnusluvut, joita tarkastelemalla pystytään 

selvittämään syitä hyvälle tai huonolle taloudelliselle menestykselle. Taloudellisen 

menestyksen mittaamiseen vaikuttavat myös saavutetut systemaattiset tavoitteet, jotka ovat 

määritetty pk-yrityksen strategiassa. Pk-yrityksen toiminnasta voidaan BSC:n avulla löytää 

syy-seuraussuhteita, joiden avulla määritetylle strategialle ja asetetuille tavoitteille löydetään 

yhteys sekä loogiset selitykset. BSC:n käyttö on todettu toimivaksi julkisissa, yksityisissä sekä 

voittoa tavoittelemattomissa pk-yrityksissä, joissa henkilöstöresurssit, yrityskulttuuri ja 

johtamissysteemi näyttelevät suurta roolia niiden liiketoimintojen kehittämiseen perustuvissa 

strategioissa. (Santagada 2013) 

 

Johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna suuryrityksen ja pk-yrityksen johtamisessa on 

eroavaisuuksia, ja etenkin pk-yrityksen johtamisessa on piirteitä, joita ei suuryrityksen 

johtamisessa tarvitse niinkään huomioida (Hudson et al. 2001). Taulukkoon 2 on koottu 

olennaisimmat eroavaisuudet pk-yrityksen ja suuryrityksen välillä johtamisen näkökulmasta. 

Hsu et al. (2017) havaitsivat pk-yritysten suurimmaksi ongelmaksi resurssipulan, mikä 

heikentää johtamisen tasoa ja vaikeuttaa kiristyvässä kilpailutilanteessa pärjäämistä suurille 

yrityksille. Hudson et al. (2001) pitivät myös pk-yritysten suurimpana haasteena pienilukuiseen 

henkilöstöön liittyviä asioita. Pienilukuinen henkilöstö johtaa taulukon 2 mukaisesti 

yksittäisten henkilöiden suureen painoarvoon, mikä tuo painetta päätöksentekoon ja muille osa-

alueille. Pienemmän yrityksen on myös hankalampi houkutella parhaita työntekijöitä 

yritykseen töihin, ja sillä on vähemmän taloudellisia resursseja investointeihin ja 

henkilöstöhankintoihin. 
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Taulukko 2. Pk-yrityksen ja suuryrityksen olennaisimmat eroavaisuudet johdon näkökulmasta tarkasteltuna 

(mukaillen Hudson et al. 2001).  

Pk-yritys Suuryritys 

Resurssirajoitteet henkilöstössä, rahoituksessa ja 
johdon osaamisessa 

Ei merkittäviä resurssirajoitteita etenkään 
henkilöstössä ja rekrytoinnissa 

Korkea riippuvuus asiakkaista ja markkinoista 
Matalampi riippuvuus yksittäisistä asiakkaista ja 
markkinoista 

Joustava ja matala yritysrakenne Jäykkä ja monimutkainen yritysrakenne 

Korkea innovatiivisuusaste ja selviytymisasenne 
Alhainen tai tyydyttävä innovatiivisuusaste ja 
korkea kynnys poistua mukavuusalueelta 

Dynaaminen strategia Staattinen ja hidastempoisempi strategia 

Yksittäisten henkilöiden suuri painoarvo ja 
merkitys johdossa 

Yksittäisten henkilöiden merkitys vähäinen ja 
suurempi painoarvo yksiköillä ja tiimeillä 

 

BSC:n käyttöönoton merkittävimpiä esteitä pk-yrityksissä ovat olleet henkilöstöresurssien ja 

tiedottamisen puute, käyttöönoton korkeat kustannukset sekä vähäinen ohjeistus (Fernandez et 

al. 2006). BSC käsitteenä on voinut olla myös tuntematon pk-yritysten työntekijöiden 

keskuudessa, jolloin sen tuomia etuja ja hyötyjä ei ole heidän keskuudessa tiedetty tai uskottu. 

BSC:hen ollaan edellä mainittujen syiden johdosta suhtauduttu negatiivisesti yrityksen sisällä, 

sillä sen tuomia etuja ei ole ymmärretty tai tunnistettu heikon tiedottamisen vuoksi.  

BSC ei siis välttämättä aina sovi johtamisen työkaluksi pk-yrityksissä, johtuen sen käyttöön 

vaadittavista resursseista ja sitoutumisesta. Tätä väitettä tukee myös muutamat aihetta tutkineet 

tutkijat sekä instituutiot, joiden mielestä BSC ei sovellu pienen yrityksen johtamisen työkaluksi. 

Heidän mielestä pienissä yrityksissä ei saavuteta kokonaisvaltaista näkemystä BSC:n avulla 

suorituskyvyn johtamisen työkaluna (Garengo 2005). Pk-yritysten johtoryhmien näkökulmasta 

BSC:llä mahdollisesti saavutettavia etuja tulee verrata käytön kannattavuuteen ja vaadittaviin 

kustannuksiin. Pk-yritykset toimivat yksilöllisesti, joten BSC:n käytölle on aina oltava 

määriteltynä jokin erityinen tarve, jonka päälle se voidaan yksilöllisesti rakentaa ja kustomoida. 

(Mooraj 1999) 

Santagada (2013) esittää artikkelissaan suosituksia toimivalle BSC:lle ja sen käytölle pk-

yrityksissä. Jotta strategia voitaisiin implementoida yrityksen toimintaan mahdollisimman 

hyvin, on BSC räätälöitävä pk-yrityksissä yrityskohtaisesti. Pk-yritysten johtamisen tulee tässä 
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tapauksessa olla toimivaa sekä laadukasta, jotta sitoutuminen BSC:n avulla tehtyihin 

tavoitteisiin voidaan saavuttaa. BSC:n implementoinnin tulee tapahtua koko organisaation 

laajuisesti, jotta toiminta on läpinäkyvää sekä tavoitteet osataan kohdistaa oikeille osastoille ja 

vastuuhenkilöille. Suunnitteluun ja budjetointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 

kommunikoinnin näkökulmasta, sillä sidosryhmien ja henkilöstön vakuuttaminen on 

helpompaa huolellisen suunnitelman ja sopivan budjetin avulla. BSC:n integroiminen pk-

yritysten toimintaan kannattaa toteuttaa hallitusti, jotta sitä ei pidetä ainoastaan pelkkänä 

suorituskyvyn ja johtamisen mittaristona, vaan sen rooli arvoa tuottavana toiminnanohjauksen 

runkona ymmärretään koko organisaation tasolla. (Santagada 2013) 
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3 DIGITAALINEN OHJAUSTAULU 
 

Digitaalisia ohjaustauluja hyödynnetään yleisellä tasolla paljon johtamisessa, ja niiden avulla 

kuvataan yleensä liiketoiminnan operatiiviseen tehokkuuteen liittyviä tunnuslukuja (Biazzo & 

Garengo 2012a). Ohjaustaulun tärkein tehtävä on esittää tietoa visuaalisesti helposti luettavassa 

muodossa, jolloin sen tulkitsemiseen ei vaadita syvempää perehtymistä ja paljon aikaa. Biazzon 

ja Garengon (2012a) mukaan yritykset kokevat ohjaustaulujen suurimmaksi haasteeksi niiden 

epäinformatiivisen esitysmuodon, jota vain harva ihminen organisaatiossa osaa tulkita ja täten 

relevantti informaatio ei välity ohjaustaulun tulkitsijalle. Toisaalta, ohjaustaulun avulla sitä 

tulkitsevat henkilöt pystyvät esimerkiksi monitoroimaan prosesseja sekä tunnistamaan ja 

ratkaisemaan ongelmia, joten se on hyödyllinen apuväline pk-yrityksissä (Hao et al. 2014). 

 

3.1 Digitaalinen ohjaustaulu käsitteenä 

 

Farcot ja Kades (2004) määrittelivät digitaalisen ohjaustaulun olevan kokoelma suuresta eri 

lähteistä kerätystä datamäärästä, mikä esittää datan selkeässä muodossa. Digitaalisen 

ohjaustaulun avulla sitä tulkitseva henkilö kykenee mittaamaan sekä jäljittämään muuttujia ja 

lukuarvoja, korostamaan kehitys- ja ongelma-alueita sekä luomaan linkkejä tarkasteltavien osa-

alueiden välille. Digitaalisen ohjaustaulun yksi tärkeimmistä tavoitteista on helpottaa 

päätöksentekoa sekä tuottaa lisäarvoa datalle (Mihai 2014).  

 

Leen (2013) mukaan digitaalisen ohjaustaulun olennainen tehtävä on toimia kommunikaation 

sekä informaation välittäjänä, jonka dataa muutkin kuin asiantuntijat osaavat tulkita. 

Informaation käyttöä ja jalostumista on havainnollistettu kuvassa 6, joka esittää digitaalisen 

ohjaustaulun rakennusvaiheet. Tyypillisesti ohjaustaulut esittävät reaaliaikaisen graafisen 

tiivistelmän informaatiosta taulukoiden, mittareiden ja karttojen muodossa, hyödyntäen värejä 

kategorioiden ja tasojen erittelyssä. Ohjaustaulut ovat tarkoitettu ensisijaisesti taloudellisia 

tuloksia tavoittelevien johtajien käyttöön, mutta myös keskitason johtajat sekä muu henkilöstö 

hyödyntävät ohjaustauluja erilaisissa käyttötarkoituksissa. (Robertson & Vel 2013; Stephens et 

al. 2007) 
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Kuva 6. Digitaalisen ohjaustaulun rakennuksen vaiheet (mukaillen Coman & Coman 2012). 

 

Ohjaustaulut voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Strategisen ohjaustaulun tavoitteena on 

esittää sitä tulkitsevalle henkilölle kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta ja sen 

nykytilanteesta. Strateginen ohjaustaulu soveltuu täten erityisesti BSC:tä hyödyntävien 

yritysten käyttöön. Operatiivisen ohjaustaulun tavoitteena on mitata yrityksen keskeisimpiä 

prosesseja hyödyntäen niistä saatavaa reaaliaikaista informaatiota siten, että prosessien 

suorituskyvyn tulokset saadaan eriteltyä. Taktinen ohjaustaulu seuraa ennalta valittuja 

prosesseja ja projekteja yrityksen eri yksiköiden välillä ja vertailee niitä keskenään. (Stephens 

et al. 2007) 

 

Robertson ja Vel (2013) ovat määritelleet digitaalisen ohjaustaulun neljäksi tärkeimmäksi 

ominaisuudeksi tarkkailun, johdonmukaistamisen, suunnittelun ja kommunikoinnin 

parantamisen. Näiden ominaisuuksien avulla ohjaustaulua voidaan hyödyntää tehokkaasti. 

Tarkkailun parantaminen on ensimmäinen ja tärkein ohjaustaulun ominaisuus, sillä mitattavien 

lukumääreiden tulkitsemisen avulla voidaan reagoida nopeasti ongelma- ja vikatilanteisiin, 

sekä suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Johdonmukaisuuden parantaminen tarkoittaa mitattavien 

lukuarvojen yhdenmukaistamista ja kohdistamista liiketoiminta-alueittain yrityksen sisällä, 

mikä tukee kokonaiskuvan muodostamista. Suunnittelun parantaminen on pk-yrityksen johdon 

kannalta olennainen ominaisuus, jonka avulla voidaan ennustaa paremmin tulevaisuuteen ja 

tehdä parempia päätöksiä. Digitaalisen ohjaustaulun neljäs tärkeä ominaisuus on parantaa 

yrityksen kommunikaatiota etenkin suorituskyvyn ja liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden 

tiedottamisessa sidosryhmille. (Robertson & Vel 2013) 
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Digitaaliset ohjaustaulut tarjoavat käyttäjillensä erilaisia toiminnallisia ominaisuuksia, 

riippumatta siitä minkä kategorian ohjaustaulu on kyseessä tai minkälaiseen käyttöön se on 

tarkoitettu. Robertsonin ja Velin (2013) mukaan digitaaliset ohjaustaulut, jotka omaavat 

taulukossa 3 esitetyt ominaisuudet, parantavat niitä käyttävien yritysten asiakastyytyväisyyttä, 

sijoitetun pääoman tuottoprosenttia sekä kassavirtaa. Mitattavat osa-alueet ja tärkeimmät 

tunnusluvut valitaan yrityskohtaisesti, koska digitaalisia ohjaustauluja hyödyntävät yritykset 

harjoittavat liiketoimintaa eri toimialoilla ja priorisoivat erilaisia tarkkailtavia osa-alueita. (Hao 

et al. 2014; Robertson & Vel 2013) 

 
Taulukko 3. Ohjaustaulujen tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet ja niiden toiminta käytännössä (mukaillen 

Hudson et al. 2001).  

Ominaisuudet Toiminta käytännössä 

1. Reaaliaikaiset huomautukset ja hälytykset 
Ohjaustaulu alkaa hälyttää äänellä tai välkkyvillä 
väreillä, kun mitatut lukumääreet poikkeavat 
ennalta asetetuista tavoitteista 

2. Syvempien tietotasojen tarkastelu 
Haluttua tietoa tai tietoaluetta voidaan 
ohjaustaulussa järjestellä ja analysoida 
yksityiskohtaisemmilla tasoilla  

3. Skenaarioanalyysien tekeminen 
Ohjaustaulu esittää, miten tiettyjen muuttujien 
muuttaminen vaikuttaa toisiin muuttujiin 

4. Tiedon esitystavan joustavuus 
Ohjaustaulu esittää dataa käyttäjän valitsemalla 
esitysmuodolla, kuten taulukolla tai kuvaajalla 

5. Ulkoinen vertailuanalyysi 
Ohjaustaulu antaa käyttäjälleen tärkeää tietoa 
siitä, miten yritys suoriutuu suhteessa 
kilpailijoihinsa 

 

3.2 Digitaalisen ohjaustaulun käyttö ja kehitys 

 

Digitaalisia ohjaustauluja on käytetty hyvin rajallisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 

eikä aihetta ole tutkittu laajasti. Vähäinen toimintojen ja henkilöstön määrä alentaa motivaatiota 

digitaalisen ohjaustaulun käyttöönottoon, eikä sen tuomia mahdollisia hyötyjä tunnisteta tai 

tiedosteta samalla tavalla kuin suurissa yrityksissä. Ohjaustauluja on lukumäärällisesti tutkittu 

ja hyödynnetty eniten lääketieteellisissä tarkoituksissa, missä ohjaustauluja hyödynnetään 

tehokkaasti sairaalapotilaiden seurannassa (Lee 2013). 
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Kanadassa tehtiin vuonna 2014 tutkimus, johon osallistui yhteensä 881 yritysjohtajaa 

enimmäkseen pienistä ja keskisuurista yrityksistä eri puolilta Kanadaa. Tutkimus käsitteli 

digitaalisen ohjaustaulun käyttöä suorituskyvyn ja tärkeimpien tunnuslukujen seuraamisessa 

kyseisissä yrityksissä. Tutkimuksen mukaan vain 26 prosenttia siihen vastanneista 

yritysjohtajista hyödynsi digitaalista ohjaustaulua johtamisen työkaluna. Tutkimuksessa 

havaittiin ohjaustaulujen käytössä olevan eniten eroa silloin, kun käyttö suhteutettiin yritysten 

työntekijämääriin. Taulukon 4 mukaisesti pk-yritysten työntekijämäärä vaikuttaa olevan 

suoraan verrannollinen ohjaustaulun käyttöön. Ohjaustaulun käyttö oli huomattavasti matalinta 

alle viiden työntekijän pk-yrityksissä, joissa ohjaustaulua käytti vain 21 prosenttia yrityksistä. 

Suuremmissa pk-yrityksissä ohjaustaulun käyttö oli sitä yleisempää, mitä enemmän 

työntekijöitä yrityksessä oli. (BDC’s Research and Market Intelligence Team 2014) 

 
Taulukko 4. Ohjaustaulun käyttö kanadalaisissa pk-yrityksissä vuonna 2014 (mukaillen BDC’s Research and 

Market Intelligence Team).  

Yrityksen koko Osuus tutkimuksen 
yrityksistä 

Osuus ohjaustaulua 
käyttävistä yrityksistä 

Alle 5 työntekijää 55 % 21 % 

5-19 työntekijää 32 % 29 % 

20-49 työntekijää 8 % 32 % 

50-99 työntekijää 3 % 47 % 

Yli 100 työntekijää 2 % 67 % 

 

Microsoft lanseerasi 2000-luvun taitteessa ensimmäisen kaupallisen digitaalisen ohjaustaulun, 

joka yhdisti yrityksen ydin- ja tukitoiminnot (Gillmor & Angus 1999). Microsoftin ohjaustaulua 

pidettiin tuolloin vaikealukuisena, mutta siitä saatiin myös positiivista palautetta. 2000-luvun 

alun jälkeen lukuisat muut ohjelmistotarjoajat alkoivat suunnitella digitaalisia ohjaustauluja 

yrityskäyttöön. Tänä päivänä Business Objects, Congos, QlicView ja Jasper Soft ovat nousseet 

digitaalisten ohjaustaulujen kehityksessä maailman johtaviksi ohjaustaulujen tarjoajiksi 

vuosien kehityksen tuloksena. Nykyisin digitaaliset ohjaustaulut ovatkin kehittyneet 
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aikaisemmista suorituskyvyn ja taloudellisten tietojen esittämisen työkaluista kehittyneempiin 

analyyttisen tiedon esittämisen työkaluiksi. (Robertson & Vel 2013) 

  

Garengon (2005) mukaan pk-yrityksissä hyödynnettiin 2000-luvulla enemmän taulukoita kuin 

graafeja digitaalisten ohjaustaulujen tietojen esittämisessä. 2010-luvulla digitaalisiin 

ohjaustauluihin liitettiin tavoitteisiin perustuvat raja-arvojen värikoodit, jotka viittaavat 

tiettyjen osa-alueiden tai mittarien sen hetkiseen tasoon reaaliajassa. Osa-alueen tai 

tunnusluvun ollessa heikolla tasolla, eli alle ennalta määritetyn raja-arvon, lähettää ohjaustaulu 

hälytyksen siitä joko tekstiviestinä tai sähköpostina sen käyttäjälle. (Hao et al. 2014) 

 

Nykyaikaisemmat ohjaustaulut sisältävät usein käyttäjää helpottavia ominaisuuksia, joita ovat 

esimerkiksi mahdollisuus skenaarioanalyysien tekemiseen, toiminto syvempien tietokenttien 

tarkasteluun sekä tiedon esitysmuodon joustavuuden parantamiseen liittyvät toiminnot. 

Helpottavista ominaisuuksista johtuen, eri tiedot ja taidot omaavat ohjaustaulujen käyttäjät 

pystyvät näin ollen käyttämään ohjaustauluja itsenäisesti. Nykyaikaisissa ohjaustauluissa 

käyttäjä kykenee valitsemaan näkymän ja tunnusluvut, joita hän haluaa seurata sekä katsoa. 

Kun ainoastaan haluttu tieto on ohjaustaulua käyttävän henkilön saatavilla, on hänen helpompi 

hyödyntää sitä. Pk-yrityksissä päätöksentekoprosessit dataan perustuen ovat ennen 

ohjaustaulujen käyttöä olleet hitaita, koska ne ovat vaatineet paljon manuaalista analyysia. 

Digitaalisesti monitoroitavaa dataa ei aikaisemmin ole ollut yleensä riittävästi laadukkaaseen 

analyysiin. Uudempien digitaalisten ohjaustaulujen avulla päätöksentekoprosessista saadaan 

tehokkaampi ja dynaamisempi, sillä käsiteltävät luvut ja määreet ovat reaaliaikaisia eikä 

massiivista analyysia vaadita samalla tavalla kuin aiemmin (Eni 2014). (Robertson & Vel 2013) 

 

Digitaalisen ohjaustaulun käyttö voidaan jakaa kolmeen eri tasoon ja niiden komponentteihin, 

mitkä tukevat toisiaan koko pk-yrityksen toiminnan mittakaavassa kuvan 7 mukaisesti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaista dataa tarvitsevat käyttäjäryhmät saavat 

käyttöönsä juuri sen datan, mitä he tarvitsevat omassa toiminnassaan pk-yrityksen sisällä. 

Näille käyttäjäryhmille voidaan siten räätälöidä omat ohjaustaulut tai näkymät, jotka ovat 

linkitetty muihin ohjaustauluihin. Käyttöliittymän tason komponentteja voidaan hyödyntää 

yrityksen sisällä osastoittain, ja niiden avulla voidaan visualisoida tärkeimmät osa-alueet myös 

sidosryhmille. Ohjaustaulussa prosessien hallinta tarkoittaa pk-yrityksien prosessien 
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visualisoimista ja niiden asemointia järjestelmässä. Prosessien visualisoiminen ja asemointi 

järjestelmässä parantaa pk-yritysten prosessisuunnittelua, kommunikaatiota sekä informaation 

hallintaa. Datan hallintatasolla kaikki data kerätään ja varastoidaan samaan paikkaan, josta 

dataa pystytään lähettämään eri tasojen komponenteille eri ohjaustauluihin. Datan hallintataso 

vastaa myös siitä, että data kerätään oikeista tietokannoista ja välitetään sitä tarvitseville 

komponenteille pk-yrityksen osastojen välillä. (Hao et al. 2014) 

 

 
Kuva 7. Digitaalisen ohjaustaulun kolme eri tasoa ja niiden komponentit (mukaillen Hao et al. 2014).  

 

Comanin ja Comanin (2012) mukaan digitaalista ohjaustaulua voidaan käyttää pk-yrityksissä 

itsenäisenä työkaluna tai osana monimutkaisempaa johtamisjärjestelmää. Digitaalisen 

ohjaustaulun tunnuslukujen valinta tehdään pk-yrityksissä aina ylimmän johdon toimesta, sillä 

ymmärrys valituista tunnusluvuista tulee olla mahdollisimman perinpohjaista. Pk-yrityksissä 

ylin johto hahmottaa parhaiten yrityksen taloudellisen tilanteen ja rakenteen. He myös 

ymmärtävät parhaiten mistä osa-alueista digitaalisen ohjaustauluun mukaan otettavat 

tunnusluvut muodostuvat. Tilanne on erilainen verrattuna suuryrityksiin, joissa johto on usein 

hierarkkinen ja yrityksen rakenne monitasoinen. Hierarkkisessa yrityksessä jokainen huolehtii 
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omista vastuualueistaan eikä kaikista yrityksen osa-alueista yhtenä kokonaisuutena. Toisaalta, 

Parry ja Turner (2006) argumentoivat, että pk-yritysten näkökulmasta erityisesti eri prosessien 

parissa työskentelevien tiimien tulisi olla itse vastuussa mitattavien osa-alueiden suunnittelussa 

johdon sijaan. Tällöin tiimit osaisivat itse monitoroida tunnuslukuja sekä toimeenpanna 

muutoksia prosesseihin tarvittaessa (Parry & Turner 2006).  

 

3.3 Digitaalisen ohjaustaulun soveltuminen pk-yritykselle 

 

Pk-yritykset ovat haavoittuvaisempia jatkuvan muutoksen olosuhteissa verrattuna 

suuryrityksiin. Selviytyäkseen epätasapainoisessa taloudellisessa ympäristössä sekä kovassa 

kilpailutilanteessa, tulee pk-yritysten pystyä seuraamaan omia toimintoja ja resurssien käyttöä 

mahdollisimman tehokkaasti. Ympäristön epävarmuudesta johtuen viimeisen vuosikymmenen 

aikana tiedon seurantaan, analysointiin sekä hyödyntämiseen keskittyvien tietojärjestelmien 

käyttö johtamisen työkaluna on noussut erittäin tärkeäksi osaksi pk-yritysten johtamista. 

Tietojärjestelmistä yksinkertaisin esimerkki on digitaalisen ohjaustaulun käyttö johdon 

työkaluna. (Tutunea 2012) 

 

Suuryrityksille syntyy enemmän hyötyjä digitaalisen ohjaustaulun käytöstä verrattuna pk-

yrityksiin, johtuen niiden suuremmasta datamäärästä sekä monimutkaisemmista toiminnoista. 

Pk-yritykset ovat joustavampia ja henkilöstömäärältään pienempiä, mikä helpottaa toimintojen 

ja tunnuslukujen seurantaa ilman digitaalista ohjaustauluakin. Pk-yritysten tarve digitaaliselle 

ohjaustaululle johtuu usein johdon päätöksentekoon liittyvistä ongelmista. Johto tarvitsee 

päätöksenteon tueksi yksinkertaisen tietoteknisen työkalun, jolla päätöksentekoa pystytään 

helpottamaan. Rugglesin (2003) mukaan hyvän digitaalisen ohjaustaulun ominaisuuksiin 

sisältyy seuraavat ominaisuudet: 

 

1. Enintään 10 mitattavaa tunnuslukua 

2. Yksinkertaiset graafiset työkalut 

3. Värien hyödyntäminen lukujen hyvyyden kuvaamisessa 

4. Runsas symbolien, kaavioiden ja kuvaajien käyttö tekstin sijasta 

5. Rullaavien keskiarvojen hyödyntäminen tehokkuuden lisäämiseksi 

6. Yhtenäinen ja helppolukuinen kokonaisuus 
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Pirlogin ja Balintin (2016) mukaan mitattavien ominaisuuksien tulee täyttää viisi ominaisuutta, 

jotka ovat tavoitteellisuus, mitattavuus, saavutettavuus, realistisuus ja aikakeskeisyys. 

Tavoitteellisuudella tarkoitetaan sitä, että mitattava suure on selkeä, sillä on suora tavoite ja se 

palvelee jotakin liiketoimintaan liittyvää tavoitetta. Mitattavuus ja saavutettavuus merkitsevät 

sitä, että suure on realistinen saavuttaa sekä sitä voidaan mitata objektiivisesti. Realistisuus 

kuvaa suureen tavoitteiden realistisuutta ja sitä, kuinka todennäköistä ja mahdollista tavoite on 

saavuttaa. Aika-keskeisyys viittaa siihen, että suure on mitattavissa tietyssä aikamääreessä.  

 

Kuvassa 8 on kuvattu kuusi digitaalisen ohjaustaulun keskeistä mittaria, sekä kunkin mittarin 

mitattavia suureita. Pirlogin ja Balintin (2016) mukaan digitaalisen ohjaustaulun mittarit jaetaan 

kuuteen eri kategoriaan: taloudelliset mittarit, asiakasmittarit, markkinointimittarit, 

operatiiviset mittarit, henkilöstömittarit sekä kestävyysmittarit. Kunkin kategorian mittarit 

esittävät kategorioihin kuuluvia tietoalueita, eli mitattavia suureita, digitaalisessa 

ohjaustaulussa visuaalisesti luettavassa muodossa. Mittareiden suureet voidaan 

yrityskohtaisesti valita sen mukaan, millä toimialalla tietty pk-yritys toimii ja millaisia 

mitattavia suureita johtoryhmät haluavat priorisoida. Mittareiden jako kategorioihin helpottaa 

ohjaustaulun tulkitsemista ja datanhallintaa. 

 

 
Kuva 8. Digitaalisen ohjaustaulun mittareiden kategoriat ja esimerkkejä mitattavista suureista (mukaillen Pirlog 

& Balint 2016). 
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Ferretti et al. (2017) havaitsivat, että tarkkailuun ja monitorointiin keskittyvä digitaalinen 

ohjaustaulu sopii erityisesti sellaisille pk-yrityksille, jotka ovat merkittävän 

organisaatiomuutoksen keskellä. Tällä tarkoitetaan siirtymistä konservatiivisesta ja 

hierarkkisesta johtamistavasta tehokkuuspainotteiseen johtamistapaan, jossa otetaan yhteinen 

järjestelmä koko organisaation tasolla käyttöön. Tarkkailuun perustuvan digitaalisen 

ohjaustaulun avulla pk-yrityksen sisäisten toimintojen johtaminen helpottuu. Etuja syntyy 

erityisesti siitä, kun johtajat valitsevat tehokkuuteen liittyvät tunnusluvut yrityksen eri 

toiminnoista ja pystyvät seuraamaan valittuja tunnuslukuja reaaliajassa. Näiden tunnuslukujen 

avulla johtajat pystyvät arvioimaan yrityksen nykytilan tehokkuuden, mitkä voidaan 

ohjaustaulun avulla esittää myös sidosryhmille helposti. Tehokkuuden seuraamisen ja 

arvioinnin johdosta sidosryhmien tyytyväisyys ja luottamus tarkkailuun perustuvaa digitaalista 

ohjaustaulua käyttäviin pk-yrityksiin paranee. Tarkkailuun perustuvan digitaalisen 

ohjaustaulun käyttö ei rajoitu ainoastaan sisäisen johtamisen parantamiseen ja tehokkuuden 

arvioimiseen, vaan se on myös strateginen edistysaskel kohti yrityksen oman toiminnan 

tarkastelun parantamista. Tällöin pk-yritykset pystyvät sitouttamaan myös sidosryhmät mukaan 

tärkeimpien avainlukujen määrittelyyn, tarkasteluun ja käyttöön yhteisesti sovittujen 

päämäärien saavuttamiseksi. (Tonchia & Quagini 2010) 
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4 BALANCED SCORECARDIN JA DIGITAALISEN OHJAUSTAULUN 

INTEGRAATIO 
 

Digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n integraatiota on tutkittu hyvin suppeasti, eikä markkinoille 

ole lanseerattu integraatioon perustuvaa ohjelmistoa tai järjestelmää. BSC:n ja digitaalisen 

ohjaustaulun yhteensopivuutta on myös sivuttu tieteellisessä kirjallisuudessa niukasti. BSC:hen 

pohjautuvasta suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitetusta ohjaustaulusta on kuitenkin tutkijoiden 

kehittämiä malleja, jotka eivät ole laajassa kaupallisessa käytössä (Biazzo & Garengo, 2012b).  

 

Mihain (2014) mukaan BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun käsitteet sekoittuvat usein keskenään 

pk-yrityksissä. Käsitteiden sekoittaminen toisiinsa johtuu niiden samankaltaisista elementeistä 

datan esityksessä sekä samankaltaisista teknisistä toteutustavoista. Alla olevassa taulukossa 5 

on esitelty ohjaustaulun ja BSC:n keskeisimmät eroavaisuudet. 

 

Taulukko 5. Digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n keskeisimmät erot (mukaillen Mihai 2014).  

Kriteeri Digitaalinen ohjaustaulu BSC 

Käyttötarkoitus Toimintojen monitorointi Suorituskyvyn mittaus 

Käyttäjä 
Yrityksen osasto tai yksittäiset 
henkilöt 

Yritys ja johto 

Tavoite 
Saavuttaa lyhyen aikavälin 
operatiiviset tavoitteet 

Saavuttaa pitkän aikavälin 
strategiset tavoitteet 

Loppukäyttäjät Keskijohto, esimiehet ja henkilöstö 
Ylin johtoryhmä, keskijohto ja 
henkilöstö 

Reaaliaikaisuus Reaaliaikainen 
Vaiheittaisia tilannekatsauksia 
ja –otantoja 

Data Yksittäistä ja analysoimatonta Yhtenäistä ja koostettua 

Graafinen muoto ja esitys Kaaviot ja taulukot Symbolit ja ikonit 

 

Olennaisin ero digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n välillä on datan reaaliaikaisuus – BSC esittää 

keinot strategian saavuttamiseksi valittujen lukujen kautta, kun taas ohjaustaulussa luvut 

muuttuvat reaaliajassa. Erillisinä työkaluina digitaalinen ohjaustaulu on täten parempi työkalu 

lyhyen aikavälin dynaamiseen operatiiviseen johtamiseen, ja BSC pitkän aikavälin strategiseen 

johtamiseen.  
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4.1 Balanced Scorecardin ja digitaalisen ohjaustaulun yhteensopivuus 

  

Robertsonin ja Velin (2013) mukaan BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun käytölle on 

löydettävissä yhteneväisyyksiä, ja niiden käyttö yhdessä on pk-yrityksille suotuisaa. Kumpikin 

työkalu auttaa kehitystarpeiden tunnistamisessa, ja ne helpottavat yrityksen kokonaiskuvan 

hahmottamisessa. Sekä BSC:n että digitaalisen ohjaustaulun yhteiskäytölle johdon työkaluna 

on havaittavissa kolme pääasiallista päämäärää, joita molemmat työkalut tukevat erillään. 

Nämä päämäärät ovat päätöksenteon ja päätösten järkiperäistämisen, kommunikoinnin ja 

johdonmukaisuuden parantaminen sekä yrityksen oman toiminnan monitorointi kuvan 9 

mukaisesti.  

 

 
Kuva 9. Integraation synnyttämän työkalun havaitut päämäärät.  

 

Päätöksenteko, päätösten järkiperäistäminen ja niiden parantaminen tarkoittavat BSC:n ja 

digitaalisen ohjaustaulun integraation yhteydessä digitaalisesta ohjaustaulusta saatavan datan 

hyödyntämistä. Digitaalisesta ohjaustaulusta saatavaa dataa pystytään käyttämään johdon 

päätöksenteon tukena BSC:n strategiaan perustuvissa päätöksissä. Tehtyjä päätöksiä voidaan 

datan avulla perustella sidosryhmille. Yrityksen oman toiminnan monitorointi sekä 

kommunikoinnin ja johdonmukaisuuden parantaminen ovat digitaalisen ohjaustaulun 

ominaispiirteitä, joiden avulla prosessien ymmärtämistä voidaan helpottaa ja yksinkertaistaa 

sidosryhmille. Tällöin sidosryhmät pystyvät seuraamaan prosessien suoriutumista reaaliajassa, 

sekä tarvittaessa koordinoimaan tietoa ja tehtäviä. Työntekijät voivat hyödyntää digitaalista 

ohjaustaulua oman työpanoksensa viestinnässä oman yksikön sisällä.  (Robertson & Vel 2013) 

 

Digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n toiminnot sekä tavoitteet tukevat toisiaan. BSC:n avulla 

tunnistetut kehitystarpeet ja pullonkaulatekijät voidaan analysoida digitaalisen ohjaustaulun 

keräämän ja esittämän datan avulla. Digitaalisen ohjaustaulun esittämien tunnuslukujen laatu 

antaa viitteitä siitä, mitkä osa-alueet tarvitsevat kehittämistä ja tarkempaa analyysia. Kuitenkin, 
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digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n käyttäminen erillisinä työkaluina rinnakkain voi aiheuttaa 

päällekkäisyyksiä ja toistoa, sillä niiden erilliset tulkitsijat analysoivat samoja asioita ja voivat 

päätyä samoihin johtopäätöksiin. Tästä johtuen, näiden kahden työkalun integrointi on 

kustannustehokkaampaa sekä tuottavampaa verrattuna niiden käyttöön erillään.  

 

4.2 Integraation muodostaman työkalun soveltaminen pk-yrityksessä 

 

Vaikka BSC ja digitaalinen ohjaustaulu tukevat toisiaan ja ovat hyödyllisiä johtamisen 

työkaluja erillään, on niiden yhteiskäytössä havaittavissa erityisiä vaatimuksia ja riskejä. Nämä 

vaatimukset ja riskit vaikuttavat integraatiosta syntyvän työkalun soveltamiseen pk-yrityksissä, 

riippuen siitä kuinka laajasti työkalua sovelletaan. Vaatimukset ja riskit kohdistuvat 

integraatiosta syntyvän työkalun tiedon esittämiseen ja hyödyntämiseen pk-yrityksissä. Yhden 

työkalun omaksuminen ja oppiminen on helpompaa henkilöstölle verrattuna kahden erilliseen 

työkalun omaksumiseen ja opettelemiseen. Tällöin tiedonkulkuun vaadittavia väliportaita on 

vähemmän, pk-yrityksille syntyy aika- ja kustannussäästöjä sekä reagointi kehitettäviin osa-

alueisiin nopeutuu.  

 

Integraatiosta syntyvää työkalua voidaan soveltaa pk-yritysten itsensä asettamien 

käyttötarkoitusten mukaisesti määrittämällä joko erilliset ohjaustaulut tai eri näkymät tietyistä 

tiedoista niistä vastaaville henkilöille tai yksiköille. Liiketoiminnan seurannan ja 

datanhallinnan kohdistaminen yhteen työkaluun lisää pk-yritysten tietoturvariskiä sekä 

haavoittuvuutta, sillä mahdollisen vikatilanteen sattuessa pk-yritysten toimintojen seuranta voi 

keskeytyä. Pk-yritysten resurssit ovat usein rajalliset, joten integraatiosta syntyvän työkalun 

tiedonhallinta ja tietoturva kannattaa yleensä ulkoistaa niistä vastaaville yrityksille. Tällöin pk-

yritysten ei itse tarvitse olla tietoteknisesti vastuussa datanhallinnasta ja –varastoinnista. Tästä 

syystä BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatiosta syntyvälle työkalulle on tärkeää 

määritellä oikeanlaiset tukitoiminnot ja varasuunnitelmat mahdollisten vikatilanteiden varalta. 

Käyttöönoton, käytön ja kehityksen kannalta on määritettävä, millaisille käyttäjille eri näkymät 

tai erilliset ohjaustaulut ovat tarkoitettu, ja mitä tietoa näkymissä halutaan esittää. Lisäksi tulee 

määrittää, millaiset oikeudet eri näkymien vastuuhenkilöille myönnetään.  
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Työkalun soveltamisen laajuutta on harkittava etukäteen. Eri yksiköille ja henkilöille voidaan 

ohjaustaulun näkymien avulla esittää erilaista tietoa, mikäli pk-yritykset katsovat sen 

tarpeelliseksi. Näin ollen johtoporras kykenee näkemään kaikkien osastojen tärkeimmät 

tunnusluvut sekä erittelemään niitä, kun taas eri osastoista vastaavat johtajat näkevät ainoastaan 

omaa osastoaan vastaavat tiedot. Yksinkertaisuuden ja helppolukuisuuden säilyttämiseksi 

yhdessä ohjaustaulun näkymässä ei kannata esittää ylimääräistä tietoa, vaan ainoastaan 

tarvittava informaatio. Liian suuret datamäärät ohjaustaulun näkymissä johtavat työkalusta 

saavutettavien hyötyjen vähenemiseen, mikäli datan esitystapa on monimutkainen ja vaikeasti 

luettava. Pk-yrityksissä tulee myös määrittää, ketkä henkilöt ja mitkä osastot pystyvät nähdä ja 

muokata mitäkin dataa, jotta oikeat tiedot ovat ainoastaan asianomaisten henkilöiden saatavilla. 

Tämän avulla vältetään salaisten tai arkaluontoisten tietojen päätyminen muille kuin 

asianosaisille.  

 

4.3 Työkalusta saavutettavat hyödyt ja käyttöönoton kannattavuus 

 

Digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n integraation osalta kriittisten onnistumistekijöiden, 

tärkeimpien tunnuslukujen ja eri osa-alueiden mitattavien lukumääreiden päättäminen on 

ensisijaisen tärkeää, kun niitä tarkastellaan pk-yritysten johtamisjärjestelmän näkökulmasta. 

Edellä mainittujen elementtien seuraaminen on pk-yrityksissä äärimmäisen hyödyllistä 

erityisesti analysoinnin näkökulmasta tarkasteltuna, ja tehokas tapa mitata strategisten 

tavoitteiden saavuttamista eri osastojen ja niistä vastaavien henkilöiden osalta. Työkalun 

ohjaustaulu on BSC:n tärkeä raportointityökalu, joka mahdollistaa relevanttien mittareiden 

seuraamisen kategorioittain nopealla ja selkeällä tavalla. (Tonchia & Quagini 2010) 

 

Onnistunut digitaalisen ohjaustaulun ja BSC:n integraatio vaatii taustalle sähköisen 

tietojärjestelmän, jonka data on yhteensopivaa ohjaustaulun kanssa. Työkalun käyttöönotto voi 

olla haastavaa etenkin niille pk-yrityksille, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet digitaalisia 

järjestelmiä tai työkaluja. Integraation synnyttämä työkalu ei sovellu pk-yrityksiin, joissa 

digitaalisuus-trendiä ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa, tai siihen ei asennoiduta 

positiivisesti. Henkilöstöllä on suuri merkitys ja rooli siinä, kuinka tuottava BSC:n ja 

digitaalisen ohjaustaulun synnyttämä työkalu voi olla yritykselle. Rugglesin (2003) mukaan 
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organisaatioilla kestää puolesta vuodesta vuoteen sopeutua ja oppia luottamaan uusiin 

toimintatapoihin.  

 

Työkalun käyttöönotto vaatii runsaasti resursseja ja aikaa, jolloin käyttöönoton haasteet voivat 

olla saavutettavia hyötyjä suurempia. Toisaalta, mikäli työkaluun perehdytään perinpohjaisesti 

ja se otetaan vaiheittain käyttöön osaksi päivittäisiä toimintoja, ovat työkalusta saavutetut edut 

alkuinvestointeja suuremmat. Käyttöönottoon vaikuttaa työkalun sopivuus pk-yritysten 

edeltävään toimintarakenteeseen erityisesti strategian, rutiininomaisten toimintatapojen ja 

muutosjohtamisen näkökulmasta, mitkä täytyy ottaa huomioon ennen työkalun käyttöönottoa.  

 

BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatiosta syntyvän työkalun ensimmäinen Soneon Oy:n 

toteuttama reaalimaailman versio oli käytössä pk-yrityksessä X syksyn 2017 aikana Yritys X 

toimii televiestintätoimialalla ja se työllistää alle 50 henkilöä (Sonninen 2017). Kyseisen 

yrityksen myyntijohtajalle toteutettiin yksilöhaastattelu koskien työkalun käyttöä (Anonyymi 

2017). Haastattelussa myyntijohtajalle esitettiin seuraavat kysymykset: 

 

1. Mitä positiivisia asioita työkalun käyttö on tuonut yritykselle? 

2. Mitkä osa-alueet paranivat eniten työkalun käytön myötä? 

3. Mitä negatiivisia asioita työkalu on aiheuttanut yritykselle? 

4. Miten henkilöstö on suhtautunut muutokseen työkalun myötä? 

5. Mitkä asiat työkalun käyttöönoton yhteydessä olisi voinut tehdä toisin?  

6. Mitkä ovat keskeisimmät työkalun avulla saavutetut hyödyt ja edut? 

 

Positiivisimmat asiat, joita työkalun käyttö on tuonut yritykselle X ovat yrityksen strategian 

kytkeminen operatiivisiin toimenpiteisiin, henkilöstöjohtamisen parantuminen, syy-

seuraussuhteiden havaitseminen ja tiedonhakuun kuluvan ajan merkittävä lyheneminen. Eniten 

työkalun käyttö paransi liiketoiminnan eri osa-alueiden ja niiden keskinäisten 

riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Työkalun käyttö paransi myös myyntijohtajan tietoisuutta 

henkilöstön viihtyvyydestä, työn mielekkyydestä, asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä heidän 

suositteluasteestaan. Työkalu auttoi myös havaitsemaan yhteyden prosessien tehokkuuden ja 

henkilöstön tyytyväisyyden välillä. (Anonyymi 2017) 
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Negatiivinen palaute liittyi työkalun käyttöönottoon sekä sen yhteensopivuuteen 

olemassaolevan sähköisen datan kanssa. Käyttöönottovaiheessa henkilöstön keskuudessa 

ilmeni erimielisyyksiä, kun tavanomaisiin työtehtäviin sekä toimintatapoihin tuli muutoksia. 

Erityisesti vanhemmat työntekijät suhtautuivat uuden työkalun käyttöönottoon skeptisesti. 

Nuorempien työntekijöiden keskuudessa asenteet uutta työkalua kohtaan olivat huomattavasti 

vastaanottavaisempia ja työkalu omaksuttiin nopeammin osaksi päivittäisiä rutiineja. 

(Anonyymi 2017) 

 

Yrityksen X data oli ennen työkalun käyttöönottoa tallennettuna sähköiseen tietokantaan, joka 

ei sellaisenaan sopinut työkalun hyödynnettäväksi. Data piti ensin siirtää pilvipalveluun ja 

muuntaa oikeaan muotoon, jotta uusi työkalu pystyi hyödyntämään sitä. Myyntijohtajan 

mielestä käyttöönottoa varten olisi pitänyt olla tarkemmat ohjeet koskien datan 

yhteensopivuutta käyttöönottovaiheessa. Käyttöönotto toteutettiin myyntijohtajan mielestä 

myös liian nopeasti. Jos käyttöönotto olisi tehty uudestaan, olisi se kannattanut toteuttaa 

portaittain. Tällöin työkalun omaksuminen ja parhaimmat hyödyt ymmärrettäisiin koko 

henkilöstön keskuudessa. (Anonyymi 2017) 

 

Työkalun käytöstä saavutetut keskeisimmät hyödyt olivat toimintojen selkeyttäminen, syy-

seuraussuhteiden löytäminen sekä henkilöstön ymmärryksen parantuminen yrityksen 

liiketoiminnasta. Ymmärrys erityisesti siitä, mistä taloudelliset tunnusluvut koostuvat parani 

henkilöstön keskuudessa. Merkittävä etu oli myös se, että yhdestä paikasta voitiin seurata eri 

kaupunkien yksikköjen toimintoja ja vertailla niitä keskenään. Työkalu helpotti tulevaisuuden 

ennustamista, resurssien kohdistamista ja skenaarioanalyysien tekemistä. Asetettujen 

tavoitteiden seuranta yksiköittäin oli yksinkertaista kuukausitasolla. Työkalun avulla 

huomattiin heti, mikäli asetettuihin tavoitteisiin ei oltu pääsemässä. Työkalusta nähtiin missä 

yksikössä oli ongelmia, ja myyntijohtaja pystyi kohdistamaan parannustoimenpiteet yksikön 

vastuuhenkilöille. Myyntijohtajan haastattelun perusteella voidaan todeta, että integraation 

muodostama työkalu tuottaa yritykselle X enemmän hyötyjä kuin haittoja kuvan 10 mukaisesti. 

Työkalun käytöstä saavutettavat hyödyt näkyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

(Anonyymi 2017) 
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Kuva 10. Yrityksen X kokemat hyvät ja huonot puolet työkalun käytöstä (Anonyymi 2017).  

 

Pk-yritykset pystyvät työkalun avulla siirtämään strategista painopistettä oikeille yksiköille, 

jolloin resurssit pystytään paremmin priorisoimaan, koordinoimaan ja kohdistamaan osa-

alueittain. Lisäksi työkalun avulla voidaan nopeasti havaita pullonkaulaefektejä ja muita 

hidastavia tekijöitä prosesseista. Prosesseja pystytään optimoimaan, kun toimenpiteet 

prosessien parantamiseksi tiedostetaan paremmin. Eri yksikköjen prosessien optimointi 

vaikuttaa välittömästi koko yrityksen tehokkuuteen, tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. 

Työkalun avulla voidaan tarkkailla pk-yritysten omaa toimintaa objektiivisesti, jolloin johto 

pystyy muodostamaan kokonaiskuvan pk-yrityksen sen hetkisestä tilasta. Kokonaiskuvan 

avulla koko organisaation toiminnasta voidaan tunnistaa kehitettäviä osa-alueita, joita ei 

välttämättä sellaisenaan pystyttäisi tunnistamaan yrityksen sisällä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatiota 

pk-yrityksessä. Työmme päätutkimuskysymyksenä oli:  

 

Miten BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatio soveltuu pk-yrityksen johtamisen 

työkaluksi ja miten sitä sovelletaan yhtenä kokonaisuutena? 

 

BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun integraatiosta muodostuva työkalu soveltuu hyvin pk-

yrityksen johtamisen työkaluksi ja sitä voidaan soveltaa laajasti. Johtamisen näkökulmasta 

tarkasteltuna erillisinä työkaluina BSC soveltuu pitkän aikavälin strategiseen johtamiseen ja 

digitaalinen ohjaustaulu lyhyen aikavälin operatiiviseen johtamiseen. Näiden kahden työkalun 

yhdistäminen yhdeksi työkaluksi tuottaa työkalun, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän 

aikavälin johtamiseen. 

 

Työkalun pääasiallisena tavoitteena on auttaa pk-yritysten johtajia muuntamaan strategia 

systemaattisiksi tavoitteiksi ja keskeisiksi tunnusluvuiksi, joita voidaan seurata ja johtaa 

reaaliaikaista tietoa hyödyntäen. Työkalun käytön muita keskeisiä päämääriä pk-yrityksissä 

ovat päätöksenteon helpottaminen sekä kommunikaation ja johdonmukaisuuden parantaminen. 

Pitkällä aikavälillä työkalun käytöstä syntyy merkittäviä hyötyjä, joista oleellisimmat ovat 

esitelty kuvassa 11.  

 

 
Kuva 11. Työkalun käytöstä saavutettavat oleellisimmat hyödyt pk-yrityksissä.  
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Työkalun käytöstä saavutettavat hyödyt ovat suoraan yhteydessä sitä käyttävän yrityksen 

henkilöstön asenteeseen ja muutoshalukkuuteen. Huomioitavaa on, että työkalu on hyödytön, 

mikäli pk-yritys ei itse ole valmis tai innokas parantamaan työkalun avulla tunnistettavia 

kehitysalueita. Menestyksellisissä pk-yrityksissä, joissa ongelmia tai kehitystarpeita ei juuri 

ole, voi työkalu jäädä tarpeettomaksi. Työkalu toimii täten ainoastaan niissä yrityksissä, jotka 

ovat oikeasti valmiita panostamaan sen käyttöön, ja kehittävät sen avulla aktiivisesti omaa 

toimintaansa. Työkalu on kuitenkin toimialariippumaton, joten se soveltuu kaikille 

muutoshaluisille pk-yrityksille.   

 

Työkalu toteutetaan jokaiselle pk-yritykselle yksilöllisesti, koska jokaisessa pk-yrityksessä on 

erilaiset tarpeet, tavoitteet ja vaatimukset. Pk-yritykset priorisoivat eri asioita ja mitattavia 

tunnuslukuja, mistä johtuen ei ole mahdollista tarjota yhtä valmista ratkaisua kaupalliseen 

käyttöön. Pk-yrityksissä tulee päättää myös työkalun soveltamisen laajuus, eli otetaanko 

työkalu ainoastaan johtajien käyttöön vai sovelletaanko sitä myös alempien organisaation 

tasojen käyttöön.  

 

Työkalun avulla pk-yritykset voivat konkretisoida pitkän aikavälin strategiansa asettamalla sitä 

tukevia tavoitteita, jolloin toiminnan tehokkuus ja ymmärrys eri osa-alueiden riippuvuuksista 

paranee. Työkalun avulla pk-yritykset voivat saavuttaa merkittäviä hyötyjä koko organisaation 

tasolla, mikäli käyttöönotto toteutetaan hallitusti ja työkalu hyväksytään henkilöstön 

keskuudessa. Mikäli pk-yrityksillä on tarpeeksi resursseja ja tarve kehittää eri osa-alueita, on 

BSC:n ja digitaalisen ohjaustaulun muodostama työkalu kannattava investointi sellaisille pk-

yrityksille, joilta puuttuu tarpeeksi yksinkertainen ja koko liiketoiminnan johtamisen tueksi 

tarkoitettu ratkaisu.  
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