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Tämä pro gradu -tutkielma on tulkitseva käsitetutkimus, jossa tutkimuksen koh-

teena ovat tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin käsitteiden rakenne, his-

toriallinen evoluutio ja käyttö johtamisen työkaluina. Tutkimusaineistona toimivat 

tutkittavia johtamisteorioita koskettavat tieteelliset julkaisut ja alan ammattilaisten 

kirjoitukset eri muodoissaan. 

 

Tavoitejohtamista pidetään liikkeenjohtamisen historian suosituimpana muotivillityk-

senä, jota leimaavat kritiikki ja epäonnistuminen. Tavoitejohtamisjärjestelmät olivat 

usein vahvasti hierarkkisia ja autoritäärisesti johdettuja. Lisäksi niitä vaivasi kunnol-

listen strategisten toimenpidesuunnitelmien laatimisen puute ja lyhyen tähtäimen tu-

losajattelun korostuminen. Tavoitejohtaminen epäonnistui motivaation syvällisiin 

tunneperäisiin elementteihin vaikuttamisessa ja kohtasi sen sijaan vastustusta ja 

välinpitämättömyyttä. Se vastasi omana aikanaan menestyksekkäästi organisaatioi-

den perustarpeeseen kehittää ja tehostaa mittaamistaan, mutta niiden kokonaisuu-

den johtamiseen se ei soveltunut.  

 

Tasapainotetun tuloskortin katsotaan syntyneen tavoitejohtamisen periaatteille ja 

saaneen valmiin kasvualustan sen laajasta levinneisyydestä. Suomalaisessa kon-

tekstissa myös tulosjohtamista voidaan pitää tavoitejohtamisen suomalaisena päi-



 
 

 
 

   

 

vityksenä. Tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin periaatteiden mukai-

sesti yritysten päämäärien saavuttamisessa keskeiseksi katsotaan sekä tavoittei-

den asettaminen kaikille keskeisille toiminnoille ja toimijoille että niiden saavuttami-

sen tukeminen mittaamisen, seurannan, motivoinnin ja palkitseminen keinoin. 

 

Myös tasapainotettua tuloskorttia kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta se on kyen-

nyt uusiutumaan ja uudistamaan koko suorituskyvyn mittaamisen tutkimuskenttää. 

Tasapainotettu tuloskortti toi taloudellisten mittareiden rinnalle laadulliset mittarit 

laajentaen samalla suorituskyvyn mittauksen käyttöä strategisempaan suuntaan. 

Oman teoreettisen evoluutionsa myötä sen perimmäiseksi tarkoitukseksi jalostui 

erilaisten strategisten muutosten läpivieminen, jossa keskeistä oli organisaation 

oppimisen ja dynaamisuuden varmistaminen. Tavoitejohtamisen kohtaamia su-

denkuoppia vasten tasapainotetun tuloskortin ja strategioiden implementointien 

onnistumisen varmistamisessa keskeisenä nähdään asiat, kuten ylimmän johdon 

näkyvä sitoutuminen ja työntekijöiden vaikuttamisen mahdollistaminen. 
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This Master´s Thesis is a concept analysis, which investigates the history, struc-

ture and use of performance measures between management by objectives and 

balanced scorecard. Research material consists of various scientific articles, jour-

nals and literature. 

 

Management by objectives is often referred to as the world´s most widely ac-

cepted management fad, which was criticized to be hierarchical and authoritarian 

of structure. In addition, management by objectives was accused of being focused 

on short-term thinking and not giving clear guidelines for implementation of strate-

gies. Instead of motivating employees, it was often confronted with resistance and 

disregard among employees. In the end, management by objectives helped com-

panies to develop their performance measurement but failed to act as a perfor-

mance management system with deeper strategic purposes. 

 

Balanced scorecard and management by objectives are both built upon the same 

basic principles of linking employees´ performance to company goals and basing 

salaries on individual achievements. In a Finnish context, management by results 

can be seen as a Finnish update to management by objectives. The wide ac-

ceptance of management by objectives has opened many doors for balanced 

scorecard, which has faced some criticism and doubts also. Balanced scorecard 



 
 

 
 

   

 

saw a major generational evolution and had a major impact on the field of perfor-

mance measurement during the last three decades. It switched the focus from fi-

nancial to nonfinancial measures and helped organizations put their performance 

measures to strategic use. It found its ultimate purpose in serving as a platform for 

implementation of strategies and change programs highlighting the importance of 

organizational learning. Trying not to fall into the same pitfalls as management by 

objectives did it emphasized the importance of top management´s commitment 

and employee empowerment in leading the change.
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1 JOHDANTO 

  

Tavoitejohtaminen (Drucker 1954) on yksi 1900-luvun suosituimmista johtamistek-

niikoista, joka vielä vuonna 1992 oli käytössä 80 % Fortune 500 -listan yrityksistä 

(Odiorne 1992). Suomalaisessa yrityselämässä sitä käytettiin läpi 1980-luvun ja tu-

losjohtaminen (Santalainen, Voutilainen, Porenne & Nissinen 1981) jatkoi sen pe-

rinnettä vakiinnuttamalla asemaansa aina vuosituhannen vaihteeseen asti (Näsi & 

Aunola 2002). Julkisia organisaatioita koskenut tutkimus (Oulasvirta 2007) toteaa 

tulosjohtamisen olevan ankkuroituneena niiden hallintoon vielä 2010-luvulla. Balan-

ced Scorecardia (suom. tasapainotettu tuloskortti) (Kaplan & Norton 1992), jota jo 

viisi vuotta ensiesittelynsä jälkeen kuvailtiin1 yhdeksi tärkeimmistä johtamistyöka-

luista viimeisten 75 vuoden ajalta, tarkastellaan tässä tutkimuksessa tavoitejohtami-

sen periaatteille rakentuvana liikkeenjohtamisen muoti-ilmiönä. Vuonna 2001 sitä 

arvioitiin käytettävän yli 70 % yhdysvaltalaisista suuryrityksistä (Neely 2003) ja 23 

% Suomen 500 suurimmasta yrityksestä, joista lisäksi noin 15 % oli ottamassa sitä 

käyttöön (Toivanen 2001).  

 

Liikkeenjohtamistiedon katsotaan perinteisesti syntyvän vastauksena erilaisiin on-

gelmiin yhteiskunnassa ja tuotantoelämässä, mutta muotivillityksinä pidettävien joh-

tamisoppien ja -teorioiden kohdalla tämä näkemys osittain kyseenalaistetaan niiden 

suosion syitä tarkastellessa. Esimerkiksi Malmi (2001) näkee tasapainotetun tulos-

kortin suosiossa konsultoinnilla ja erilaisten seminaarien, artikkeleiden ja kirjojen 

suurella tarjonnalla keskeisen roolin Suomessa. Liikkeenjohtamisen käytäntöä vai-

vaa Vanhala, Laukkanen & Koskinen (2002) mukaan myös ns. quick fix -ajattelu, 

halu uskoa yksinkertaisiin ratkaisuihin monimutkaisiin ongelmiin, johon muotivillityk-

set vetoavat suurilla lupauksillaan (ks. esim. Miller, Hartwick & Le Breton-Miller 

2004). Esimerkiksi tavoitejohtamisen suosion taustalla Miller et al. näkevät sen käy-

tön näennäisen mutkattomuuden ja universaaliuden, uutuudenviehätyksen sekä 

myyvät menestystarinat. 

 

 

___________________ 

1 Harvard Business Review 1997 (ks. Bourne, Kennerley & Franco-Santos 2005, 373). 
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Tavoitejohtamisen, johon tänä päivänä viitataan yhtenä historian tunnetuimmista 

muotivillityksistä (Gibson & Tesone 2001), suosio saattoi myös ruokkia itse itseään. 

Malmi (2001) väittää, että myös tasapainotetun tuloskortin suosiota voidaan parhai-

ten selittää imitoivalla käyttäytymisellä. 

 

Tavoitejohtamista kohtaan on esitetty voimakasta kritiikkiä (ks. esim. Levinson 

2003), mutta tavoitteiden asettaminen eri muodoissaan on vakiintunut käytäntö var-

sinkin teollisuudessa ja suurten organisaatioiden keskuudessa, jotka rakentavat toi-

mintansa ja johtamisensa yhtenäistävien tavoitteiden ja päämäärien käytön ympä-

rille. Tavoitejohtamista koskevaa akateemisen mielenkiinnon puutetta Dahlsten, 

Styhre & Williander (2005) pitävät harhaanjohtavana havaittuaan Volvo-konsernin 

toiminnanohjauksessa tavoitejohtamiselle ominaisia ongelmia ja piirteitä. 

 

Tasapainotetun tuloskortin kaltaiset kokonaisvaltaiset ja strategiset suorituskykymit-

taristot, joissa tavoitteiden asettaminen on keskeisessä asemassa, ovat viime vuo-

sina jatkuvasti yleistyneet organisaatioiden käytössä ja ovat keskeinen tutkimus-

kohde suorituskyvyn mittauksen saralla. Mittaristoja, joista tasapainotettu tuloskortti 

on organisaatioiden keskuudessa suosituin (Paranjabe, Rossiter & Pantano 2006), 

voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten strategioiden implementointiin ja seu-

rantaan sekä henkilöstön motivointiin ja palkitsemiseen, joissa taustalla on yleensä 

pyrkimys organisaation suorituskyvyn parantamiseen. (ks. esim. Lönnqvist 2002) 

 

Tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohtamisen käsitteiden teoreettista ja empiiristä 

suhdetta tarkasteleva tieteellinen ja yhteiskunnallinen keskustelu on sekä kansain-

välisesti että suomalaisittain vähäistä. Dinesh & Palmer (1998) löysivät käsitteistä 

useita yhtäläisyyksiä todeten niiden rakentuvan saman tavoitteiden asettamisen, 

seurannan ja arvioinnin perusfilosofian ympärille. Johnsen (2001) kuvailee tasapai-

notettua tuloskorttia tavoitejohtamisen innovatiiviseksi muunnelmaksi, viitaten inno-

vatiivisuudella olemassa olevan tiedon ja ideoiden uusiin yhdistelmiin. Malmi (2001) 

havaitsi suomalaisia organisaatioita koskeneessa tutkimuksessaan niiden tasapai-

notetun tuloskortin käytön muistuttavan tavoitejohtamista niiltä osin kuin erilaisia ta-

voitteita ja mittareita toiminnanohjauksessa käytettiin. 
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Tämän ilmiön tarkempi tutkimus tarjoaa tasapainotetun tuloskortin käyttöönottoa 

harkitseville kriittisen näkökulman historiallisesta perspektiivistä. Se toisaalta luo 

pohjaa myös jo implementoitujen järjestelmien pitkäikäisyydelle, kun niitä on mah-

dollista arvioida ja tarvittaessa kehittää tavoitejohtamisen kohtaamaa kritiikkiä ja on-

gelmia vasten. 

 

1.1 Tutkimustavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä tavoitejohtamisen ja tasa-

painotetun tuloskortin käsitteiden teoreettisesta ja empiirisestä yhteydestä kuvaa-

malla niiden väliset strategiset yhtäläisyydet ja mittareiden käytön eroavaisuudet. 

Tarkoituksena tässä on perustella kriittisen näkökulman sisällyttämistä tasapaino-

tettua tuloskorttia koskeviin akateemisiin, yhteiskunnallisiin ja organisaatiokohtais iin 

keskusteluihin nykyistä aktiivisemmin ja antaa suosituksia organisaatioiden tasapai-

notetun tuloskortin käytön kehittämiselle. Vaikka tavoitejohtaminen on tänä päivänä 

terminä hävinnyt suomalaisesta johtamiskentästä, tutkielmassa haluttiin tuoda esille 

sitä kysymystä, ovatko sen periaatteet jatkaneet elämistään organisaatioiden käy-

täntöihin sulautuneena ja / tai eri johtamistermien alla. Organisaatioteorioiden syn-

nylle ja leviämiselle ominaisten mekanismien tarkastelu osoittaa, että vaikka erilai-

set johtamistekniikat ja -teoriat esitellään uusina ideoina, ovat ne itse asiassa usein 

vanhoja ideoita, joita on yhdistelty ja sovellettu uudella tavalla (Czarniawska & 

Sevón 2003). 

 

”[Tavoitejohtaminen on palannut]2 Ajan henkeen sopivana, uusituilla termeillä, nojaten nyky-

ajan tietojärjestelmiin ja ympäröivän maailman uusiin valtapiirteisiin. Ja se puree, kuin kuuma 

veitsi voihin. … BSC:hen törmää tänään kaikkialla Suomessa. Jotkut konsultit ovat kokonaan 

omistautuneet BSC-opin saarnaamiselle.” (Näsi & Aunola 2002, 48) 

 

 

 

 

___________________ 

2 Kirjoittajan lisäys. 
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Strategisuus liitetään tasapainotettuun tuloskorttiin keskeisesti, kun siitä puhutaan 

eri keskusteluissa mm. johtamis- (management system) tai mittausjärjestelmänä 

(measurement system). Strategia on kuitenkin käsitteenä laaja-alainen ja sitä kos-

kevat määrittelyt moniselitteisiä. Tässä tutkielmassa strategisella johtamisella viita-

taan strategiaprosesseihin, joiden tavoitteena on yritystoiminnan kokonaisuuden 

hallinta ja optimointi. Strateginen kokonaisprosessi jaetaan eri kirjoittajien toimesta 

vaihtelevaan määrään pää- ja alavaiheita (ks. esim. Johnson, Scholes & Whittington 

2005), ja tämä strateginen vaiheistus mahdollistaa tasapainotetun tuloskortin ja ta-

voitejohtamisen käsitteiden vertailevan analysoinnin, kun niiden rakennetta ja me-

netelmiä peilataan sitä vasten. Tässä tutkimuksessa käytetään Näsi & Aunolan 

(2002) määritelmää, jossa strateginen johtaminen jaetaan 1) strategian laadinta- 

(vision, mission tai arvojen selkiyttäminen, yrityksen sisäinen ja ulkoinen analyysi, 

päämäärien ja tavoitteiden asettelu ja strategisen toimintaohjelman määritys) ja 2) 

toimeenpanoprosesseihin (organisointi, viestintä, motivointi ja valvonta), jotka mo-

lemmat sisältävät neljä alavaihetta. 

 

 [ I ] Mitkä ovat tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohtamisen käsitteiden sisäl-

lölliset yhtäläisyydet strategisen johtamisen näkökulmasta? 

 

a. Mitkä tekijät selittävät tavoitejohtamiskeskustelun esiintymistä 2000-luvun 

vaihteessa? 

b. Mitkä tekijät yhdistävät tavoitejohtamis-, tulosjohtamis- ja tasapainotettu tu-

loskortti -järjestelmiä? 

 

 

Tulosjohtaminen liittyy tähän tarkasteluun suomalaisessa kontekstissa oleellisesti, 

koska esimerkiksi Hajba (1984) näkee sen tavoitejohtamisen suomalaisena päivi-

tyksenä. Johtamiskeskusteluissa nousee esille myös historiallinen perspektiivi, jota 

mm. tavoitejohtaminen, tulosjohtaminen ja tasapainotettu tuloskortti strategisen joh-

tamisen osalta edustavat (ks. esim. Näsi & Aunola 2002). Tähän liittyen tutkimuk-

sessa haetaan vastausta siihen, miten tavoitejohtaminen muuntui suomalaiseksi tu-

losjohtamisen käytänteeksi. 
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Tulosjohtamisen ollessa suomalainen ilmiö, kansainvälisessä kontekstissa tämä 

tarkastelu kohdistetaan tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin välille. 

 

”Peter Drucker´in … hahmottamasta mallista 1950-60-luvuilla käynnistynyt tavoitejohtami-

nen (Management by Objectives, MBO) muuntui suomalaiseksi tulosjohtamisen käytän-

teeksi. Se on nyt mallina pitkälti yrityksistä häipynyt, mutta jät ti jälkeensä mm. tavoitteiden 

systemaattisen käytön, kehityskeskustelut, jne. Tulosjohtaminen tuotiin 1980-90-luvuilla jul-

k isiin organisaatioihin, ja se elää siellä vieläk in. Balanced Scorecard -malli tuli laajemmin 

tietoisuuteen v. 1992 … Kuitenk in BSC kuten strateginen johtaminen ja sen muut työkalut 

ovat koko potentiaalista yrityskenttää ajatellen vasta leviämisensä alkutaipaleella.” (Vanhala 

et al. 2003, 362) 

 

Gibson, Tesone & Blackwellin (2003) mukaan johtamisen muotivillityksille (mana-

gement fad) on ominaista, että ne jäävät tavalla tai toisella elämään organisaatioihin 

– aivan kuten tulosjohtaminen Vanhala et al. (2003) mukaan jätti jälkeensä mm. 

tavoitteiden systemaattisen käytön ja kehityskeskustelut. Ottaen huomioon tavoite- 

ja tulosjohtamisen pitkät perinteet Suomessa, on perusteltua kohdistaa tutkimusta 

siihen, ovatko ne osaltaan olleet tasoittamassa tietä tasapainotetun tuloskortin po-

sitiiviselle vastaanotolle organisaatioissa. 

 

”Tavoitejohtamisen periaatteet purivat suomalaisessa yritysmaaperässä käsittämättömän 

hyvin. Leviämisessä oli herätysliikkeen vyöryä. Tämä menestyskierre rohkaisi eräitä suoma-

laisia kehittelemään jotak in vieläk in selkeämpää, kokonaisvaltaisempaa ja sujuvampaa. 

1980-luvun alkupuolella ruvettiin Suomessa puhumaan tulosjohtamisesta ja sekin levisi kuin 

kulovalkea. … Yhä tänään, vuonna 2002, tulosjohtaminen tukevasti hallitsee lukuisien yri-

tysten ja muiden organisaatioidemme johtamisen järjestelmällisyyttä.” (Näsi & Aunola 2002, 

35) 

 

Marr (2005) mukaan tasapainotetusta tuloskortista on suosionsa myötä tullut lähes 

synonyymi suorituskyvyn mittaukselle ja johtamiselle. Tavoitejohtamista ei tasapai-

notetun tuloskortin tavoin pidetä suorituskykymittaristona, mutta suorituskyvyn mit-

tauksella voidaan nähdä keskeinen rooli myös tavoitejohtamisessa. Esimerkiksi 

Uusi-Rauva (1996) näkee sen liiketoimintaprosessina, joka pyrkii parantamaan or-
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ganisaation suorituskykyä kiinnittämällä jatkuvaa huomiota organisaation päämää-

riin ja tavoitteisiin sekä yrittämällä saada koko organisaation henkilöstö tekemään 

samoin oman työnsä osalta. 

 

Suorituskyvyn mittausta käsittelevässä tutkimuksessa vähäiselle huomiolle jäänyt 

ja yksi tämänhetkisistä painopisteistä on se, miten mittareita organisaatioissa käy-

tetään (Bourne, Kennerley & Franco-Santos 2005). Dinesh & Palmer (1998) näke-

vät tavoitejohtamisen epäonnistumisen taustalla sen periaatteiden väärinymmärryk-

sen organisaatioiden keskuudessa. Malmi (2001) mukaan tasapainotetun tuloskor-

tinkaan käytön periaatteita ei täysin ymmärretä suomalaisissa organisaatioissa. Tut-

kimuksessaan Malmi havaitsi, että tasapainotettua tuloskorttia käytetään usein pelk-

känä informaatiojärjestelmänä ja sen käyttö muistutti tavoitejohtamista siltä osin 

kuin mittareita ja tavoitteita käytettiin. 

 

Tässä tutkimuksessa keskeinen kysymys on, minkälaista on tavoitejohtamiselle ja 

tasapainotetulle tuloskortille ominainen suorituskyvyn mittauksen käyttö? Voi-

daanko organisaation Malmin tutkimukseen viitaten sanoa käyttävän esimerkiksi ta-

sapainotettua tuloskorttia, jos sen tunnusmerkit eivät täyty vai onko silloin kyse jos-

tain muusta? Näiden kysymysten taustalla on suositusten antaminen organisaati-

oille niiden tasapainotetun tuloskortin käytön – ja laajemmin ottaen niiden toimin-

nanohjauksen ja mittareiden käytön – kehittämiselle. Tämän tutkimuksen suoritus-

kyvyn mittausta ja mittareiden käyttöä koskeva keskustelu ulotetaan 1990- ja 2000-

luvuilta kohti 2010-lukua, jossa yritykset investoivat kymmeniä ja satoja miljoonia 

euroja kehittyneisiin toiminnanohjausjärjestelmiin, joista muodostuu sydän kaikelle 

niiden toiminnalle varastonhallinnasta myyntiin ja henkilöstön johtamiseen. 

  

[ II ] Mitkä ovat tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohtamisen käsitteiden sisäl-

lölliset eroavaisuudet suorituskyvyn mittauksen näkökulmasta? 

 

c. Mitä ongelmia tavoitejohtamisen käyttöön liitetään? 

 d. Mitä suosituksia tasapainotetun tuloskortin käytölle annetaan? 
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Aivan kuten tavoitejohtamisen voidaan katsoa syntyneen Druckerin (1954) esittä-

mänä vastauksena Taylorismin kritiikkiin, pidetään tässä tutkimuksessa luonnolli-

sena lähtökohtana tasapainotetun tuloskortin käytön analysoimiselle ja kehittämi-

selle tavoitejohtamisen kohtaamia ongelmia ja kritiikkiä. Tavoitejohtaminen ja sille 

ominainen tavoitteiden / mittareiden käyttö toisin sanoen määritellään siihen liitetty-

jen ongelmien kautta, jotka tarjoavat vertailukohdan sille, minkälaista suorituskyvyn 

mittausta on tämän päivän käsitysten mukaan syytä välttää riippumatta käytetystä 

johtamisjärjestelmästä. 

 

Tasapainotettu tuloskortti ja sen käyttö sitä vastoin määritellään tiedeyhteisön esit-

tämien suositusten kautta. Niiden katsotaan toimivan suuntaviivoina sille, miten ta-

sapainotettua tuloskorttia tulee käyttää, jotta sen uskotaan parantavan organisaa-

tioiden suorituskykyä. Sen menetelmät ja käyttötarkoitukset ovat viimeisten 15 vuo-

den aikana muuttuneet merkittävästi ja Marr (2005) mukaan ei ole yksiselitteistä, 

mitä organisaatiot tarkoittavat sanoessaan käyttävänsä tasapainotettua tuloskorttia. 

Tasapainotettua tuloskorttia saksalaisissa, itävaltalaisissa ja sveitsiläisissä organi-

saatioissa tutkineet Speckbacher, Bischof & Pfeiffer (2003) tunnistivat sen käytössä 

kolme päätyyppiä, minkä lisäksi suurin osa vastanneista oli implementoinut sen epä-

täydellisesti suhteessa tiedeyhteisön suosituksiin. 

 

1.2 Tutkimusmetodi 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa pyritään laadulliselle tutkimukselle ominaisesti li-

säämään yritysten toimintaa koskevaa ymmärrystä (Koskinen, Alasuutari & Pelto-

nen 2005, 16) siitä, missä määrin tavoitejohtamisen periaatteet elävät edelleen suo-

malaisessa johtamiskentässä. Dahlsten et al. (2005) lähestyivät kysymystä ruotsa-

laisessa johtamiskontekstissa organisaatiokohtaisen keskustelun näkökulmasta ja 

jättivät tasapainotetun tuloskortin tarkastelun ulkopuolelle. Sen mukaanotto on kui-

tenkin perusteltua, koska esimerkiksi Johnsen (2001) kuvailee sitä tavoitejohtami-

sen innovatiiviseksi muunnelmaksi. Johnsenin tutkimuksessa tavoitejohtaminen on 

kuitenkin vain sivuhuomio ja lisäksi tasapainotettua tuloskorttia lähestytään jul-

kishallinnon näkökulmasta, kun tämä tutkimus kohdistuu yksityiseen sektoriin. 
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Dinesh & Palmer (1998) analysoivat tutkimuksessaan tasapainotettua tuloskorttia ja 

tavoitejohtamista keskenään, mutta tekevät sen akateemisista lähtökohdista, kun 

tämä tutkimus osallistuu niitä koskevaan liike-elämän keskusteluun. Näkökulmien 

ero näkyy selvimmin käytetyssä teoreettisessa viitekehyksessä sekä siinä, miten 

tavoitejohtaminen määritellään. Dinesh & Palmer käyttävät analyysinsa taustalla ih-

missuhdekoulukunnan ja rationaalisen koulukunnan välistä vastakkainasettelua ja 

määrittelevät tavoitejohtamisen tiedeyhteisön suositusten kautta. Tässä tutkimuk-

sessa teoreettinen viitekehys valittiin siitä näkökulmasta, mihin tavoitejohtamista ja 

tasapainotettua tuloskorttia pääosin käytetään organisaatioissa: strategiseen johta-

miseen ja suorituskyvyn mittaukseen. Tutkimuksen tarkoituksen ollessa suositusten 

antaminen organisaatioiden tasapainotetun tuloskortin käytön kehittämiselle, tavoi-

tejohtaminen määritellään siihen liitettyjen ongelmien ja kritiikin kautta. 

 

Tulosjohtaminen luo järjestelmien tarkastelulle suomalaisessa kontekstissa vielä 

omat piirteensä verrattuna kansainväliseen tutkimukseen. Malmi (2001) ei tutkimuk-

sessaan, jonka painopiste on tasapainotetussa tuloskortissa, tarkkaan määrittele 

suomalaisten organisaatioiden tavoitejohtamiselle ominaista tavoitteiden ja mittarei-

den käyttöä. Tässä tutkimuksessa se on yksi lähtökohta suositusten antamiselle ta-

sapainotetun tuloskortin käytön ja yleisemmin ottaen organisaatioiden suoritusky-

vyn mittauksen kehittämiselle. 

 

Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin 

vertailevan ja erottelevan analyysin keinoin sekä tekemällä käsitteistä merkitystul-

kintoja käytetyn aineiston tarjoamien vihjeiden perusteella. Käytetty tutkimusote on 

luonteeltaan teoreettinen ja deskriptiivinen ollen lähellä tulkitsevaa käsitetutkimusta. 

Perinteisen käsiteanalyysin painotuksen ollessa analyyttisessa tieteenfilosofiassa ja 

käsitteiden sisällössä sekä hierarkkisuudessa (ks. esim. Näsi 1980), tulkitseva kä-

sitetutkimus korostaa käsitteiden kontekstisidonnaisuutta ja niiden merkitysten tul-

kitsemista tutkijan valitsemasta teoreettisesta näkökulmasta (Takala & Lämsä 2001, 

378). 
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Tulkitsevassa käsitetutkimuksessa tutkimuksen aiheen valinta ja rajaus tapahtuvat 

tutkijan esiymmärryksen hahmottamassa ongelmakentässä, jossa teoreettinen vii-

tekehys tematisoi tutkimusongelman. Käsitteet ja niiden määritelmät ovat tiedon 

kohteita ja niiden merkitysten tulkinta kontekstuaalista, jolloin käsitteisiin liitettävät 

merkityksenannot vaihtelevat ja muuttuvat erilaisissa tilanne- ja käyttöyhteyksissä. 

Myös tutkijan valitsema teoreettinen näkökulma, josta käsite tematisoidaan, vaikut-

taa tulkintaan. Tutkimus etenee hermeneuttisena kehänä, jossa tulkinta ja aineisto 

(tulkittavat käsitteet) elävät tutkimuksen loppuun asti tutkijan uusien oivallusten ja 

uudelleen tulkintojen myötä, jolloin myös tutkimusongelmaa ja / tai tulkintaperspek-

tiiviä saatetaan joutua muokkaamaan tai vaihtamaan. Asetetun tutkimusongelman 

ratkaiseminen on havaintojen, vihjeiden, tuotettujen johtolankojen ja valitun teoreet-

tisen viitekehyksen perusteella tehtävän merkitystulkinnan tekemistä siitä käsit-

teestä, jota on haluttu tutkia. (Takala & Lämsä 2001, 379–381, 387) 

 

Tässä tutkimuksessa käsitteiden kontekstisidonnaisuus näkyy mm. siinä, että tavoi-

tejohtaminen määritellään siihen liitettyjen ongelmien ja kritiikin kautta organisaa-

tioiden tasapainotetun tuloskortin käytön kehittämisen näkökulmasta. Tasapainote-

tun tuloskortin yhteydessä tavoitejohtamista tarkastellaan myös suorituskykymitta-

ristona – ja toisaalta tasapainotettua tuloskorttia tavoitejohtamisen periaatteille ra-

kentuvana johtamisen muotivillityksenä. Kun perinteisen käsiteanalyysin tavoite on 

yleensä samamerkityksisten käsitteiden terminologinen selkeyttäminen niiden sisäl-

löllisiä eroja osoittamalla (ks. esim. Näsi 1980), tässä tutkimuksessa pyritään osoit-

tamaan kahden terminologisesti erimerkityksisen käsitteen sisällölliset yhtäläisyy-

det. Tulkitsevalle käsitutkimukselle ominaisesti käsitteet tematisoidaan tutkijan va-

litsemista teoreettisista näkökulmista, jotka aineiston tulkinnassa hermeneuttisesti 

sulautetaan toisiinsa uusien näkökulmien avaamiseksi.  

 

Tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohtamisen käsitteiden väliset sisällölliset yhtä-

läisyydet osoitetaan kuvaamalla niiden rakenne ja menetelmät strategisen johtami-

sen teoriaa vasten ja analysoimalla niitä vertailevasti keskenään. Tutkimuskohteena 

ovat käsitteiden evoluution ohella ne merkitykset, joissa ne liiketaloustieteestä ai-

koinaan organisaatioihin välittyivät. Koskinen et al. (2005, 15) mukaan uusi tieto vä-

littyy liike-elämään oppikirjojen ja johtamisoppaiden sekä koulutuksen, konsultoinnin 
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ja toimintatutkimuksen keinoin. Tässä tutkimuksessa käsitteiden sisällön kuvauk-

sessa käytetään aineistona kutakin johtamistekniikkaa edustamaan valittua johta-

misopasta tai -artikkelia, joita voi informaation lähteen lisäksi kohdella myös tutki-

muskohteena. Tällöin on kyse ns. näytenäkökulmasta dokumentteihin ja teksteihin. 

(emt. 148) Aineistovalinnat ja sen periaatteet esitetään tarkemmin seuraavassa lu-

vussa. 

 

Löydettyjä yhtäläisyyksiä tulkitaan strategisen johtamisen teorian synnyn ja kehityk-

sen sekä johtamisen muotivillitysten näkökulman kautta kartoittamalla tavoitejohta-

misen, tulosjohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin juuret strategiatutkimuksessa 

sekä selittämällä niiden muodostamaa jatkumoa tieteen kehittymisen perspektii-

vistä. Tämä kokonaisuus muodostaa tutkimuksessa sen ensimmäisen osan, joka 

hyväksyttiin kandidaatintutkielmana vuoden 2007 helmi-maaliskuun vaihteessa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan lai-

toksella. 

 

Kandidaatintutkielma rakensi tutkijan esiymmärryksen ja hahmotti tutkimuksen on-

gelmakentän, joka edellä kuvattiin. Kun tutkimusprosessi jatkui lokakuussa 2008 pro 

gradu -tutkielmana, tutkimusongelmia muokattiin ja tulkintaperspektiiviä laajennet-

tiin strategisesta johtamisesta suorituskyvyn mittaukseen kandidaatintutkielman tu-

losten perusteella. Tutkimuksen toisessa osassa tavoitteena on kuvata Tasapaino-

tetulle tuloskortille ja tavoitejohtamiselle ominainen suorituskyvyn mittauksen käyttö 

ja tehdä erottelua käsitteiden välille. Erottelun ja analyysin pohjaksi tehdään perin-

teistä käsiteanalyysiä suorituskykymittariston (performance measurement system) 

ja suorituskyvyn johtamisjärjestelmän (performance management system) käsittei-

den erottamiseksi toisistaan. 

 

Tämän jälkeen määritellään tasapainotetulle tuloskortille ja tavoitejohtamiselle omi-

nainen suorituskyvyn mittauksen käyttö, jota kuvataan suorituskyvyn mittauksen 

teoriaa vasten ja analysoidaan erottelevasti keskenään. Suorituskyvyn mittauksen 

käytön määrittely perustuu tiedeyhteisön kollektiiviseen käsitykseen tasapainotetun 

tuloskortin käytölle annetuista keskeisistä suosituksista ja tavoitejohtamisen käyt-
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töön liitetyistä keskeisistä ongelmista ja kritiikistä. Suositusten ja ongelmien keskei-

syydellä viitataan siihen, että tavoitteena ei ollut pyrkiä kuvaamaan kaikkia mahdol-

lisia tiedeyhteisössä esiintyviä näkemyksiä vaan aineiston koon määräytymisessä 

noudatettiin sen kyllääntymisen periaatetta (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998, 62–

64). Aineistona käytetään tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita, joita käsitel-

lään taulukoimalla, mikä on yleistä kun laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan useita 

tapauksia (Koskinen et al. 2005, 46). 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenteen tiivistää vielä kuva 13 seuraavalla sivulla. Esityksestä on jä-

tetty pois luku 2, tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset valinnat, jossa seu-

raavaksi käydään läpi tutkimusotteen valinta ja sen metodologinen toteutus. Lu-

vussa 3 tarkastellaan strategisen johtamisen sisältöä, syntyä ja kehitystä luvussa 4 

tapahtuvaa tasapainotetun tuloskortin, tulosjohtamisen ja tavoitejohtamisen raken-

teen ja menetelmien analyysia ja tulkintaa ajatellen. Muotivillityskeskustelun (luku 

4) olisi rakenteellisesti voinut sijoittaa myös luvun 3 yhteyteen, mutta järjestelmien 

vertailun ja analyysin yhteydessä esitettynä se taustoittaa ja korostaa valittua tulkin-

nallista näkökulmaa. 

 

Käsitteiden sisällöllisiä yhtäläisyyksiä tarkastelleesta osiosta I edetään niiden sisäl-

töjen erotteluun ja osioon II, jonka aloittaa suorituskyvyn mittauksen teoria. Luvussa 

5 tehdään rajanvetoa suorituskykymittariston ja suorituskyvyn johtamisjärjestelmän 

käsitteiden välille luvussa 6 tapahtuvan tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohtami-

sen käsitteiden erottelun, analyysin ja tulkintojen pohjaksi. Luvussa 7 vedetään yh-

teen tutkimuksen tulokset ja liitetään ne käsitteistä luotujen merkitystulkintojen 

ohella osaksi tasapainotettua tuloskorttia ja tavoitejohtamista koskevaa laajempaa 

liike-taloudellista ja tieteellistä keskustelua. 

___________________ 

3 TAJO = tavoitejohtaminen, TUJO = tulosjohtaminen. 
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne ja kulku. 
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2 TIETEENFILOSOFISET JA METODOLOGISET VALINNAT 

 

Metodilla ja metodologialla viitataan tässä tutkimuksessa sääntöjen ohjaamaan me-

nettelytapaan, jonka avulla tieteessä etsitään tietoa ja pyritään ratkaisemaan käy-

tännön ongelmia (Tamminen 1993, 51–52). Tutkimusongelmat voidaan usein prob-

lematisoida eri näkökulmista ja ratkaista eri metodein, jolloin tutkijan tehtävänä on 

tieteenfilosofisesti ja metodologisesti perusteltujen valintojen tekeminen. Tässä lu-

vussa kuvataan ja perustellaan tämän tutkimuksen metodologiset valinnat ja niiden 

tieteenfilosofiset taustat. Tutkimuksessa käytetyn metodin, ts. tutkimusotteen, ku-

vaamisen yhteydessä kuvataan myös itse tutkimusprosessi ja siihen liittyvät aineis-

ton keruun ja käsittelyn periaatteet. 

 

2.1 Tutkimusotteen valinta 

 

Suomalaisessa liiketaloustieteessä tutkimusotteiden perusryhmittelyksi on vakiintu-

nut Neilimo & Näsi (1980) esittämä nelijako käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, 

päätöksentekometodologiseen ja toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen, jota 

Kasanen, Lukka & Siitonen (1991) myöhemmin täydensivät konstruktiivisella tutki-

musotteella. 

 

Tutkimusotteiden suhteelliset asemat on tässä esityksessä (kuva 2) määritetty neli-

kentässä niiden teoreettisuuden / empiirisyyden sekä deskriptiivisyyden / normatii-

visuuden perusteella. Teoreettisen tutkimuksen kohteena ovat tieteenalan käsittei-

siin, näkökulmiin tai teorioihin liittyvät ongelmat ja sen aineisto koostuu aiemmasta 

tutkimuksesta. Empiirisen tutkimuksen kohteena on jokin reaalimaailman ilmiö, josta 

kerätään tietoa jollakin menetelmällä. (Uusitalo 1991, 60) Deskriptiivinen tutkimus 

on luonteeltaan kuvailevaa, selittävää tai ennustavaa ja pyrkii vastaamaan kysy-

myksiin ”miten on?” ja ”miksi on?”. Normatiivisuudella viitataan tutkimukseen, jolla 

on eksplisiittisesti tavoitehakuinen luonne ja joka pyrkii vastaamaan kysymykseen 

”miten pitäisi toimia?”. (Lukka 1991, 167) 
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Kuva 2. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat. (Kasanen, Lukka & Siito-

nen 1991, 302) 

 

Tätä ryhmittelyä ei tule nähdä ehdottomana valintatilanteena viiden tutkimusotteen 

välillä, koska tutkimuksissa usein käytetään useampaa kuin yhtä tutkimusotetta. Li-

säksi Näsi (1980, 33) mukaan käsiteanalyyttinen tutkimusote on jossain muodossa 

kaikkien tutkimusotteiden taustalla apuvälineenä käsitejärjestelmiä ja teoriakehik-

koja luodessa, mutta se voidaan nähdä myös itsenäisenä tutkimusotteena. Nämä 

havainnot käyvät ilmi esimerkiksi Laitilan kuvauksesta diplomityönsä metodologi-

asta: 

 

”Tutk imuksen työskentelytapa eli tutkimusote on useiden tutkimusotteiden yhdistelmä. Sen 

alkuosa, eli asiantuntijatyön analysointi ja mittaukseen liittyvän teorian käsittely on otteeltaan 

käsiteanalyyttinen. Täten määritellään käsitejärjestelmä ja teoriakehikko, jota käyttäen em-

piirinen aineisto kerätään ja käsitellään. Case-organisaation ja sen tutkimustoiminnan ana-

lysointi sekä menestystekijöiden ja mittariston määrittely sisältää piirteitä sekä toiminta-ana-

lyyttisestä että konstruk tiivisesta tutk imusotteesta.” (Laitila 2002, 9) 

 

Yksittäisen tutkimusotteenkaan kohdalla rajanvedot teoreettisuuden ja empiirisyy-

den sekä deskriptiivisyyden ja normatiivisuuden välillä eivät ole täysin mustavalkoi-

sia. Esimerkiksi käsiteanalyyttinen ja päätöksentekometodologinen tutkimusote 

ovat perusluonteeltaan teoreettisia, mutta niissäkin empiria on usein välillisesti mu-

kana esimerkiksi muiden tutkimusten kautta (Lukka 1986, 137). 
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Toisaalta Neilimo & Näsi (1980, 33–34) mukaan päätöksentekometodologisen tut-

kimusotteen tavoitteen ollessa jonkin määrätyn ongelman ratkaisevan metodin ke-

hittäminen, sen toimivuuden todistamisessa saattaa olla suoraakin empiiristä aineis-

toa mukana sovellusesimerkin muodossa. Nomoteettinen, toiminta-analyyttinen ja 

konstruktiivinen tutkimusote ovat empiirisiä tutkimusotteita, joissa reaalimaailman 

havaintoaineisto on keskeisesti mukana, mutta niissäkin käytetään teoreettista 

päättelyä muodostettaessa hypoteeseja ja viitekehyksiä sekä tulosten arvioinnin yh-

teydessä (Lukka 1986, 135). 

 

Tutkimusotteen valinnassa kyse on ennen kaikkea tutkijan tekemistä perustelluista 

valinnoista, koska tutkimuskohdetta on usein mahdollista lähestyä eri näkökulmista 

eri tutkimusotteita käyttäen. Korsman (1999, 9) mukaan tutkimusotteen valinta liike-

taloustieteessä riippuu siitä, millainen tiedon taso on lähtötilanteessa, minkälaista 

aineistoa on saatavissa ja minkälaisiin tuloksiin pyritään. Esimerkiksi suorituskyvyn 

mittauksen käyttöä suomalaisissa organisaatioissa tutkineen Lönnqvistin käyttämän 

tutkimusotteen ratkaisi aineistonkeruumenetelmä: 

 

”Tämän lisensiaatintutkimuksen keskeisenä lähtökohtana oli Tampereen teknillisen korkea-

koulun teollisuustalouden laitoksella toteutettavaan Osaavan organisaation tunnusluvut -tut-

k imusprojektiin liittyvä kyselytutkimus. Tällöin kyselytutkimus menetelmänä käytännössä rat-

kaisi tutkimusotevalinnan; tutkimuksessa käytetään nomoteettista tutkimusotetta … Tutki-

musaihetta – suorituskyvyn mittauksen käyttöä – olisi sinänsä voinut tutkia monilla muillakin 

tutk imusotteilla.” (Lönnqvist 2002, 6) 

 

Korsman (1999) viitaten tämän tutkimuksen tutkimusotevalintaa ohjasi tiedon taso 

lähtötilanteessa. Tiedonhaku kohdistettiin tutkimuksissa yleisesti käytettyyn 

ABI/Inform Global -tietokantaan, jossa haettiin tasapainotettua tuloskorttia ja tavoite-

johtamista, ja tarkemmin ottaen niiden teoreettista tai empiiristä yhteyttä, tarkaste-

levia tieteellisiä julkaisuja. Hakusanoja ”management by objectives” ja ”balanced sco-

recard” sekä rajausta ”Scholarly journals, including peer-reviewed” käyttämällä saatiin 

hakutulokseksi ainoastaan neljä kyseiset hakuehdot täyttävää artikkelia. Tiedon-

haku kohdistettiin oletusarvona olleisiin artikkeleiden ”Citation and abstract” hakukent-

tiin. 
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Laajentamalla tiedonhaku artikkeleiden ”Citation and document text” hakukenttiin saa-

tiin hakutulokseksi 32 artikkelia. Haun kohdistaminen artikkeleiden koko teksteihin 

toi esille sen tietokannan tunnistaman julkaisujen perusjoukon, jossa tavoitejohta-

minen ja balanced scorecard esiintyvät fraaseina samassa tekstissä. Nämä hakueh-

dot tuottivat osumia, joissa balanced scorecard ja / tai tavoitejohtaminen saatettiin 

mainita esimerkiksi lähdeluettelossa tai viittauksena ensimmäisen tiedonhaun tuot-

tamiin artikkeleihin. Tutkimuksen tiedonhaun tavoitteiden kannalta julkaisujen rele-

vanssi toisin sanoen heikkeni, kun haku laajennettiin niiden koko teksteihin ja haku-

termien etäisyys toisiinsa nähden kasvoi. Näistä 32 julkaisusta, jotka sisälsivät myös 

ensimmäisen haun tuottamat 4 osumaa, tasapainotetun tuloskortin ja tavoitejohta-

misen välinen teoreettinen tai empiirinen yhteys tuotiin sivuhuomionakin esille vain 

muutamissa4 ja tarkastelun keskiössä se oli ainoastaan yhdessä5. 

 

Tasapainotetun tuloskortin ollessa edelleen ajankohtainen ilmiö6, tavoitejohtamista 

käsittelevät julkaisut painottuvat ajallisesti 1970- ja 1980-luvuille, minkä kuva 3 ha-

vainnollistaa tuoreiden tutkimusten puutteena.  Esimerkiksi vuosilta 1997–2001 ta-

voitejohtamista (MBO) koskevia lehdistö- ja tutkimusartikkeleita löytyy ABI/Inform 

Global -tietokannasta vain 22 kappaletta (Miller, Hartwick & Le Breton-Miller 2004, 

9). 

 

 

 

 

___________________ 

4 ks. esim. Malmi (2001) tai Wisniewski & Olafsson (2004). 

5 Dinesh & Palmer (1998). 

6 Tasapainotettu tuloskortti on saanut osakseen runsaasti tutkijoiden huomiota viimeisten 15 vuoden 

aikana, kun mm. kilpailevia viitekehyksiä on julkaistu (ks. esim. Edvinsson & Malone 1997, Kaplan & 

Norton 2000 tai Neely, Adams & Kennerley 2002), kritiikkiä on esitetty (ks. esim. Brignall 2003, 

Nürreklit 2003 tai Voelpel, Leibold, Eckhoff & Davenport 2006), implementoinnin ongelmia on kartoi-

tettu (ks. esim. Bourne, Neely, Platts & Mills 2002 tai Johanson, Skoog, Backlund & Almqvist 2006) 

ja mittariston suunnittelua ja erityyppisiä mittaristomalleja on tutkittu (ks. esim. Kaplan & Norton 1993, 

Bourne, Mills, Wilcox, Neely & Platts 2000 tai Dalton 2004). 
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Vuosina 2002–2008 tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä ja tietokannan indek-

soinnin7 tavoitejohtamiseen yhdistämiä artikkeleita on omien havaintojeni mukaan 

maaliskuun alkuun mennessä julkaistu vain kahdeksan kappaletta. 

 

 

Kuva 3. Tavoitejohtamista koskevat julkaisut. (Lähde: Miller et al. 2004, 8) 

 

___________________ 

7 Käytin hakusanana ”Citation and abstract” hakukentissä ”management by objectives”  

-fraasia, minkä jälkeen kohdistin hakua tietokannan indeksoinnin tunnistaman (Suggested Topics) 

tavoitejohtamisen käsitteen (Management by objectives) mukaisesti. Rajasin hakutuloksia ehdolla 

”Scholarly journals, including peer-reviewed”, mikä tuotti haun tulokseksi 307 artikkelia. Vuosina 

2002–2008 näistä oli julkaistu 15 kappaletta, joista kahdeksaa voitiin pitää tieteellisen tutkimuksen 

kriteerit täyttävinä. 
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Nämä hakutulokset selkeästi osoittavat sen, että tasapainotetun tuloskortin teoreet-

tista tai empiiristä yhteyttä tavoitejohtamiseen ei ole juurikaan tarkasteltu. Tutkimus-

kohdetta koskevan aiemman tutkimuksen ollessa vähäistä, oli ilmiötä ymmärtämään 

pyrkivän ja aiempaa tutkimusta kokoavan teoreettisen lisätutkimuksen tekeminen 

perusteltua. Näin ollen valinta tutkimusotteiden välillä kohdistui käsiteanalyyttisen ja 

päätöksentekometodologisen tutkimusotteen välille, minkä tutkimuksen tavoitteet 

(vrt. tulokset) ratkaisivat. 

 

Deskriptiivisyyden ja normatiivisuuden ero voidaan nähdä tiedon ja tutkimusotteen 

käyttötarkoituksessa. Deskriptiiviset tutkimukset pyrkivät kuvailemaan ilmiötä luo-

malla käsitteitä, kuvaamalla prosesseja tai muulla tavalla lisäämällä sen ymmärtä-

mistä. Normatiiviset tutkimukset pyrkivät löytämään tuloksia, joita voidaan käyttää 

ohjeina toimintaa kehitettäessä tai uutta suunniteltaessa. (Olkkonen 1993, 44) 

 

Normatiivisen päätöksentekometodologisen tutkimusotteen mukaisesti toteutetun 

tutkimuksen tarkoituksena on tavallisesti rakentaa malleja tai kehittää metodeja eks-

plikoitujen ongelmien ratkaisemiseksi (Lukka 1986, 135). Sen taustalla voidaan 

nähdä mm. mikrotalousteoria, päätösteoria ja peliteoria, ja se keskittyy lopullisen 

päätössisällön sijaan enemmänkin sellaisen metodin etsintään, joka käyttönsä 

kautta tuottaa määritellyssä tilanteessa parhaan tai tyydyttävän ratkaisun (Neilimo 

& Näsi 1980, 30). 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ymmärryksen lisääminen tasapainotetun tulos-

kortin ja tavoitejohtamisen välisestä teoreettisesta yhteydestä, mihin pyrittiin mm. 

niiden prosesseja (rakennetta ja menetelmiä) kuvaamalla. Tutkimuksen tavoitteet 

puolsivat siis selvästi deskriptiivisen käsiteanalyyttisen tutkimusotteen valintaa. Tut-

kimuksen tulosten perusteella annetaan myös normatiivisuuteen viittaavia suosituk-

sia tasapainotetun tuloskortin käytön kehittämiselle, mutta Neilimo & Näsi (1987, 

32) mukaan käsiteanalyyttisen tutkimuksen tulokset saattavat olla sekä toteavia että 

suosittelevia. Vehmasen (1995, 107) mukaan monet normatiiviset suositukset pe-

rustuvatkin deskriptiiviseen tietoon. 
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2.2 Tulkitsevan käsitetutkimuksen toteutus 

 

Teoreettiseen analyysiin ei Tuomi & Sarajärvi (2002) mukaan ole empiirisen analyy-

sin tavoin olemassa varsinaista metodia ja usein havaintoaineiston tarkastelu kirjoi-

tetaan raportin etenemisen sisään itse argumentaatioon ilman, että aineiston kerää-

mis- ja analyysimetodista keskustellaan. Teoreettista tutkimusta voidaan kuvailla 

esimerkiksi aikaisempaan tutkimukseen kohdistuvaksi ja perustuvaksi tutkijan aivo-

toiminnaksi (Töttö 2004, 10), jonka metodina on ajattelun metodi (Neilimo & Näsi 

1987, 32). Huuskosen (1992) mukaan ajatteluprosessia ei voi formalisoida jonkin 

tietyn ja luotettavan kaavan mukaiseksi, joten käsitetutkimuksessa täytyy käyttää 

pohdintaa, keksimistä ja luovuutta. 

 

Takala & Lämsä (2001, 372) ovat jakaneet käsitetutkimuksen kahteen päähaaraan 

(kuva 4), joita ovat perinteinen käsiteanalyysi ja tulkitseva käsitetutkimus. Tätä kä-

sitetutkimusten jaottelua käyttäen tämän tutkimuksen metodi tarkentuu lähemmäksi 

tulkitsevaa käsitetutkimusta kuin perinteistä käsiteanalyysia (vrt. käsiteanalyyttinen 

tutkimusote, kuva 2). 

 

 

Kuva 4. Käsitetutkimuksen päähaarat. (Lähde: Takala & Lämsä 2001, 372)  

 

Käsiteanalyyttisen tutkimusotteen avulla pyritään normaalisti kehittämään käsite-

järjestelmiä, joita tarvitaan ilmiöiden kuvaamisessa ja tunnistamisessa (Olkkonen 

1993, s. 65).  
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Käsiteanalyyttisen tutkimusotteen (vrt. perinteinen käsiteanalyysi, kuva 4) tarkoi-

tuksena on kehittää käsitejärjestelmiä. Aineistona ovat yleensä muut käsiteratkai-

sut, empiirinen tieto kohdeilmiöstä ja kohdeilmiötä koskevat teoriat. Metodina käy-

tetään ajattelun metodia ja analyysillä ja synteesillä luodaan uusia käsitteitä. Tu-

loksena syntyneen käsitteistön toimivuutta koetellaan sovellusalueen tapauksilla ja 

vertaamalla sitä päättelyn avulla muihin käsiteratkaisuihin. (Olkkonen 1993, s. 61–

67) 

 

Siinä merkityksessä kuin käsiteanalyysissä perinteisen näkökulman mukaan pyri-

tään selkiyttämään epäselvää terminologiaa osoittamalla eroja käsitteiden sisäl-

lössä, tätä tutkimusta voidaan pitää käänteisenä käsiteanalyysinä. Tutkimuksessa 

pyritään osoittamaan kahden terminologisesti eri merkityksen omaavan käsitteen 

välinen sisällöllinen yhteys. Aikaisempia vastaavasta metodologisesta näkökul-

masta toteutettuja tutkimuksia ei löytynyt, joten tutkimuksen metodologiset valinnat 

jouduttiin tekemään parhaiten tutkimusongelmaan sopivien tutkimusotteiden poh-

jalta. 

 

Tutkittavia käsitteitä pyritään usein selkeyttämään (Näsi 1980, 14) esimerkiksi tutki-

malla niiden ominaisuuksia ja piirteitä, sisällön eroamista jostakin lähikäsitteestä 

sekä käsitteiden välisiä suhteita ja niiden muodostamia verkostoja ja käsitejärjestel-

miä. Tässä tutkimuksessa 1) kuvataan ja verrataan tavoitejohtamisen ja tasapaino-

tetun tuloskortin sisältöä ja menetelmiä sekä 2) pyritään löytämään käsitteiden väli-

set keskeiset erot strategisen johtamisen ja suorituskyvyn mittauksen näkökulmista 

 

Käsiteanalyyttinen tutkimusote on historiallisesti vanhin ja tyypillisesti sen doktrii-

nipohja on pääosin aiempaa käsiteanalyysiä, mutta voi sisältää myös empiriapai-

notteisia kokemuksia ja tutkimustuloksia (Neilimo & Näsi 1987, s. 32). Tavoitejohta-

mista ja tasapainotettua tuloskorttia koskevaa aiempaa käsiteanalyysia tarkastel-

laan yllä mainitun mukaisesti, mutta empiriapainotteisten kokemusten tai tutkimus-

tulosten esille tuomisen sijaan tutkimuksen loppuosa rakentuu teoreettisen havain-

toaineiston tarkastelun ympärille. Teoreettisille tutkimuksille ominaisesti, ajattelun 

metodin eli analyysin ja synteesin avulla, tarkastelun kohteena olevaa teoreettista 

ongelmaa pyritään hallitsemaan hajottamalla se ensin osiin (tutkimuksen osa I). 



 

 

- 23 - 

Syntetisoivan teoreettisen tutkimuksen mukaisesti tässä tutkielmassa yritetään 

muodostaa myös kokonaiskuvaa yhdistelemällä aiemmin erillisiä ja/tai yhteensovit-

tamattomia teorioita tai empiirisiä havaintoja (tutkimuksen osa II). (Uusitalo 1996, s. 

60-61) Erillään olevat tiedonpalaset eivät yhdisty mekaanisesti vaan merkitysten ar-

vioiminen edellyttää kokonaiskuvan ymmärtämistä. (Uusitalo 2001, 23, ks. myös Nii-

niluoto 1983, 156–165)  

 

Niiniluoto (1980, 22) on havainnollistanut teoreettisen (filosofisen) tutkimuksen ete-

nemistä jakamalla sen osiin. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on problematisointi, 

tutkimusongelman herättäminen. Toinen vaihe on eksplikointi, jonka tehtävänä on 

tehdä epäselviä, monimielisiä tai implisiittisesti (epäsuorasti) omaksuttuja näkemyk-

siä selkeäksi sekä eritellä ja muotoilla niitä. Kolmantena vaiheena on argumentaa-

tio, jossa arvioidaan eksplikaation tuloksena saatujen näkemysten pätevyyttä etsi-

mällä niille perusteluja tai vastaväitteitä. (ks. myös Haaparanta ym. 1995, 93.) 

 

Tässä tutkimuksessa problematisoinnin kohteena on krittiisen näkökulman tuomi-

nen tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin tarkastelun kautta suorituskyvyn 

mittausta ja johtamista koskevaan keskusteluun 2010-luvulla. Tutkimusongelmaksi 

nousee näiden kahta eri johtamisen vuosikymmentä leimanneiden käsitteiden ver-

tailu ja erottelu tavoitteenaan antaa suosituksia suorituskyvyn mittareiden käytölle 

organisaatioissa. Eksplikoinnissa voidaan käyttää apuna käsiteanalyysiä (Niiniluoto 

1980, 22), jonka tehtävänä on erottaa olennaiset piirteet epäolennaisista. Analyy-

sissä määritellään käsitteiden yhtäläisyyksiä ja eroja ja pyritään rakentamaan suo-

rituskyvyn johtamisen ja mittaristojen yleistymiselle siltaa 1990-luvulta aina 2010-

luvulle. 

 

Käsillä olevaa tutkielmaa voi kuvailla myös kirjallisuusselvitykseksi, jossa  

on valittu lähinnä hermeneuttinen ja kvalitatiivinen lähestymistapa tekstianalyysiin. 

Tavoitteena ei ole tehdä täydellistä kategorisointia tai niiden laskemista vaan ym-

märtää aiheen termistöä ja hyödyntää sitä tutkimusongelman näkökulmasta käsin 

tarvittaessa valikoivastikin. Aiempia tutkimustuloksia ja teoriaan liittyviä määritelmiä 

ei tässä työssä pyritä koettelemaan todentamalla eli verifioimalla vaan ote on lä-

hinnä argumentoiva (ks. Metsämuuronen 2005, s. 204). 
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Käsiteanalyyttisen tutkimuksen metodina toimii systemaattinen ajattelu (Näsi 1980, 

8). Tämän vuoksi käsiteanalyyttisen tutkimuksen validiteetti on selvästi subjektiivi-

nen kysymys siitä, onko tutkimus laajentanut ymmärrystä ja näkemystä ongelma-

alueesta, sekä onko tutkija tehnyt oikeita havaintoja ja tulkinnut lähdeaineistoa oi-

kein. Sekundääriaineiston vuoksi lähdekritiikki sekä lähdeaineiston valinta ovat kes-

keisiä seikkoja käsiteanalyysiä tehtäessä ja arvioitaessa. 

 

Käsiteanalyysi voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä ja eri käsiteanalyysimene-

telmien vaiheiden määrä vaihtelee kolmesta kahdeksaan. (Knafl ym 1993, 39–46.) 

Tämän tutkimuksen voi kuvata jakautuvan kolmeen osaan yllä kuvaillun mukaisesti: 

problematisointiin, eksplikointiin ja argumentointiin. Perinteisessä käsiteanalyysissa 

käsite tulee myös määritellä riittävän tarkasti kuvaamalla käsitteen ominaisuudet ja 

määrittelemällä käsitteen rajat, ehdot ja edellytykset sekä tulokset (ks. myös Morse 

1996, 385–390 ja Paley 1996, 572–578). Tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tu-

loskortin ominaispiirteet on kuvattu tässä tutkielmassa strategisen johtamisen ja 

suorituskyvyn mittauksen näkökulmista. Jennifer Georgen ja Gareth Jones (2000) 

korostavat teorian kehittämisessä käsitteen kehittymisen ajallisten ulottuvuuksien 

huomioimista. Heidän mukaansa ajalliset ulottuvuudet vaikuttavat teorian keskeisiin 

ulottuvuuksiin, ts. mitä teorian rakenteet ovat ja kuinka ja miksi ne liittyvät toisiinsa 

(emt. 658). Tätä näkökulmaa tutkimukseen on tuotu liikkeenjohtamisen  muotivilli-

tyskeskustelun kautta. 

 

Rogersin (1993, 75–77) mukaan käsitteet muodostuvat tietyssä ajan ja kontekstin, 

kuten tieteenalan, yhteiskunnan, kulttuurin tai teorian syklissä. Analyysin avulla voi-

daan tunnistaa käsitteen nykyinen konsensus tai ”state of art”, jolloin analyysi auttaa 

ymmärtämään käsitettä jossain nimenomaisessa kontekstissa, jossa sitä käytetään 

(ks. myös Rogers 1989). Tämän tutkimuksen tarkastelukenttä on liikkeenjohtaminen 

ja suorituskyvyn mittaamisen/johtamisen kriittinen tarkastelu organisaatioissa johta-

misen muotivillityskeskustelun kautta. 

 



 

 

- 25 - 

Käsitteillä on kaksi merkitystekijää. Ensiksi ovat ne oliot ja asiat, joihin käsitteet viit-

taavat. Nämä muodostavat käsitteen alan (ekstensio, denotaatio). Tavoitejohta-

mista ja tasapainotettua tuloskorttia lähestyttäessä keskeisiksi ajattelua ohjaaviksi 

käsitteiksi nousivat strategia, strateginen johtaminen, suorituskyvyn johtaminen ja 

mittarit. Toiseksi on käsitteen sisältö, joka muodostaa käsitteen mielen (intensio, 

konnotaatio). Intensiolla tarkoitetaan muita käsitteitä, joiden avulla käsitteen merki-

tys annetaan. Käsitteen intensio ei ole kiinteä vaan osittain sopimuksenvarainen ja 

muuttuva. Käsitteen analysointi tarkoittaa sen mielen eli intension erittelyä. Tällöin 

pyritään tunnistamaan intensioon kuuluvat käsitteet ja osoittamaan niiden keskinäi-

nen suhde. (Kakkuri-Knuutila 2002, 335 ks. myös Niiniluoto 1980, 115–123.) Käsit-

teiden sisältöä tarkastellaan tutkimuksessa strategisen johtamisen prosessin ja joh-

tamisen muotivillitysten sisältöjen kautta, joiden avulla pyrittiin luomaan myös uutta 

tulkintaa niiden välisille suhteille. 

 

2.2.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rakentaminen oli suurelta osin Hammersley 

& Atkinsonia (1995) mukaillen tutkijan uteliaisuutta jotain ilmiötä kohtaan, josta edet-

tiin kohti tutkimusongelmia ja ilmiön eri aspekteja. Tutkielma sai alkunsa kandidaa-

tintutkielmana, jona se valmistui ja hyväksyttiin vuoden 2007 helmi-maaliskuun vaih-

teessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja kansainvälisen liiketoi-

minnan laitoksella. Olin aiemmin törmännyt Castellano & Roehmin (2001) Yritysta-

lous-lehdessä julkaistuun ja suomennettuun ”Tulos- ja tavoitejohtamisen ongelmia” 

-artikkeliin, joka käynnisti tutkimusprosessin vuoden 2006 marraskuun alun tienoilla. 

Artikkelissaan Castellano & Roehm (2001, 37) tuovat esille havaitsemiaan tavoite- 

ja tulosjohtamisen ongelmia laatujohtamisen näkökulmasta ja väittävät, että kysei-

siä johtamismenetelmiä käytetään organisaatioissa edelleen sitkeästi laatuasian-

tuntijoiden varoituksista huolimatta. Artikkeli herätti halun tutkia lähemmin sitä, mistä 

tavoite- ja tulosjohtamisessa on kyse, mikä niiden suhde toisiinsa on, ja mikä niiden 

asema organisaatioissa ja tieteellisessä keskustelussa 2000-luvulla on. 
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Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä muodostivat alkuperäisen kandidaatintut-

kielman, joka vastasi niihin. Painopiste oli tuolloin strategisessa johtamisessa, jär-

jestelmien välisessä vertailussa sekä mainitun teoreettisen viitekehyksen, ts. tulkin-

tahorisontin, luomisessa. Ehdotin tuolloin, että: 

 

”Jatkotutkimusta olisi tämän tutkimuksen lopputulemien kannalta syytä kohdistaa sen tutki-

miseen, onko BSC-järjestelmät implementoitu ja toteutettu yrityksien käytännöissä tavalla, 

jossa on havaittavissa piirteitä tavoitejohtamisjärjestelmistä.” 

 

Kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen tutkimustyö seisoi vuoden 2007 helmi-

maaliskuusta loka-marraskuun vaihteeseen, jolloin tein päätöksen viedä sen lop-

puun gradututkimuksessa.  

 

Jatkotutkimusehdotukseen liittyen organisaation toimijoille asetetut mittarit oli aiem-

massa tutkimustyössä tunnistettu keskeiseksi elementiksi, jonka avulla visio ja stra-

tegia pyrittiin jalkauttamaan ja saattamaan konkreettiseksi toiminnaksi. Tarkaste-

luun otettiin mukaan suorituskyvyn mittaus järjestelmien toisena luonteena, joka luo 

sillan organisaatioiden käytäntöjen tutkimiseen. 

Vastausta haettiin analysoimalla kutakin johtamistekniikkaa sellaisen kirjallisen läh-

teen avulla, jonka voidaan suomalaisessa tarkastelussa katsoa edustavan senhet-

kisiä organisaatioille suunnattuja näkemyksiä. Valinnat perustellaan tarkemmin seu-

raavassa luvussa.  

 

Kysymykseen vastataan analysoimalla menetelmäoppaita ja -artikkeleita sekä hyö-

dyntämällä olemassa olevia mittareiden käyttöön liittyviä tutkimuksia molempien 

johtamistekniikoiden osalta.  

 

2.2.2 Aineiston keruu ja käsittely 

 

Tavoitejohtamisen ollessa suosituimmillaan 1970-luvulla, jolloin se myös Suomeen 

rantautui, kaksi keskeisintä tavoitejohtamiskirjailijaa olivat Näsin & Aunolan (2002, 

34) mukaan Odiorne ja Humble. Tässä tutkielmassa tavoitejohtamista tarkastellaan 

Humblen (1975) suomennetun tavoitejohtamisoppaan kautta. Johtamistekniikat 
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usein muuntuvat ja muuttavat muotoaan alkuperäisestä asustaan mm. yhteiskun-

nan ja tieteen kehittymisen seurauksena, kun useat eri kirjoittajat ja tahot käyvät 

keskenään dialogia. Tarkoituksena ei ollut tehdä synteesiä johtamisjärjestelmien 

erilaisista versioista ja kehittymisestä vaan valita kunkin osalta yksi keskeinen sen-

hetkisiä käsityksiä edustava lähde. Esimerkiksi tavoitejohtamisen isänä pidetyn 

Druckerin (1954) ajatuksia tavoitejohtamisen periaatteista ei voida pitää edustavana 

siinä mielessä kuin tavoitejohtaminen tänä päivänä ymmärretään, johon useat eri 

kirjoittajat ovat olleet vaikuttamassa omalla kontribuutiollaan (Thomson 2003, 149).  

 

Tulosjohtamista edustamaan valittiin sen suomalaisten luojien Santalaisen, Vouti-

laisen ja Porenteen (1990) esittelemä tulosjohtamisen toinen ja samalla viimeinen 

versio. Toinen versio valittiin tulosjohtamisen osalta ensimmäisen (1981) sijaan 

siksi, koska tutkielman tavoitteena on tarkastella tavoitejohtamisen näkymistä mah-

dollisimman lähellä 2000-lukua. 

 

Kaplan & Norton esittelivät tasapainotetun tuloskortin ensimmäisen version vuonna 

1992, ja sen teoreettisessa evoluutiossa, joka muodostaa oman tutkimuskenttänsä, 

on tunnistettavissa kolme sukupolvea (Cobbold & Lawrie 2002). Tarkastelun koh-

teeksi valittiin tutkielman strategisen lähestymistavan vuoksi sen toinen sukupolvi, 

jossa strategisten tavoitteiden asettamisen merkitys korostui verrattuna ensimmäi-

seen sukupolveen (emt. 2). Lähteenä käytettiin Kaplan & Nortonin artikkelia 

(1996a), joka käsitteli tasapainotetun tuloskortin sisältöä ja menetelmiä strategioi-

den laadinnan, toimeenpanon ja ohjauksen näkökulmasta. Tasapainotetun tulos-

kortin kolmanteen sukupolveen palataan liiketoiminnan suorituskyvyn mittauksen 

yhteydessä luvussa 5 Mittaristot ja mittareiden käyttö. 
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OSA I: JÄRJESTELMIEN VERTAILU 
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3 STRATEGINEN JOHTAMINEN 

 

Tavoitejohtamista, tulosjohtamista ja tasapainotettua tuloskorttia tarkastellaan seu-

raavassa luvussa 4 strategisina johtamisjärjestelminä, joten tässä luvussa määritel-

lään ensin niiden ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet, kuten strategia ja stra-

teginen johtaminen. Luvun lopussa luodaan katsaus liikkeenjohdon tutkimusperin-

teeseen, hahmotetaan tavoitejohtamisen, tulosjohtamisen ja tasapainotetun tulos-

kortin juuret strategiatutkimuksessa sekä selitetään niiden muodostamaa jatkumoa 

tieteen kehittymisen perspektiivistä. 

 

3.1 Strategia 

 

Strategian käsite juontaa juurensa sotilaallisiin, poliittisiin ja taloudellisiin kontekstei-

hin, joissa se on kehittynyt läpi historian (Määttä 2005, 37). Organisaatioihin ja liike-

taloustieteeseen se omaksuttiin nykyisessä merkityksessään 1960-luvulla, jonka jäl-

keen se on vakiinnuttanut asemansa kuluneiden vuosikymmenten aikana. Se, mitä 

strategialla ja sen nykyisellä merkityksellä tarkoitetaan, ei ole yksiselitteistä, koska 

erilaisia määrittelyjä ja tulkintoja on olemassa lukuisia. (Näsi & Aunola 2002, 11) 

Asiaa voidaan havainnollistaa seuraavien esimerkkien avulla, jotka tuovat esille kä-

sitteen monikerroksisuutta. 

 

Mintzbergin (1987) klassinen strategiatyypittely tunnistaa strategian viisi olemusta (5 P). 

Strategia on tiettyä tilannetta, tarkoitusta ja tavoitteita ajatellen tietoisesti laadittu (toi-

minta)suunnitelma (plan), joka useimmiten syntyy tietoisen ja etukäteen määritellyn vaiheit-

taisen prosessin (pattern) tuloksena. Se on yrityksen ja sen ihmisten näkökulma (perspec-

tive) ja toimintamalli (ploy), joka määrittää yrityksen ulkoisen (markkinat, kilpailijat, jne.) ja 

sisäisen maailman (tuotteet, toimintaperiaatteet, organisaatiorakenne, jne.) ja niiden väliset 

suhteet (position). (Mintzberg 1987, 11–17) 

 

Hax (1990) on tiivistänyt strategian olemuksen kuuteen kohtaan. 1) Strategia on yrityksen 

integroiva päätöksentekomalli, joka synnyttää yrityksen tulevaisuutta koskevia suunnitelmia. 

2) Strategia varmistaa yrityksen toiminta-ajatuksen toteutumisen pitkällä tähtäyksellä. 3) 

Strategia määrittää yrityksen toiminta-alueen eli rajaa täsmällisesti mm. yrityksen bisneksen, 

markkinat ja kilpailijat. 4) Strategia täsmentää SWOT-analyysin tulokset toimintaohjelmiksi, 
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ja tuottaa yrityksen ydinkyvykkyyksien ja toimialakohtaisten mahdollisuuksien perusteella 

yritykselle kilpailuetua kaikissa sen liiketoiminnoissa kilpailijoihinsa nähden. 5) Strategia on 

jäsentelysysteemi yrityksen eri tasojen johtamista varten. Yleensä erotellaan kolme yritysta-

soa ja niitä vastaavat strategiatasot: yritysstrategia (kokonaisuuden hallinta), liiketoiminta-

strategia (yksiköt ja niiden konkreettinen osaaminen) ja funktionaalinen strategia (toiminto-

kohtainen osaaminen, esim. markkinointi). 6) Strategia määrittää yrityksen suhteet sidosryh-

miin. (Hax 1990, 34–36) 

 

Lukuisat strategiakirjoittajat ovat esittäneet aina 1960-luvulta lähtien omia tulkinto-

jaan siitä, mitä he itse tarkoittavat strategialla, ja tehneet synteesejä siitä, mitä muut 

sillä tarkoittavat. Eri kirjoittajien näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että tietä 

yhtenäisyyteen ei ole. (Näsin & Aunola 2002, 12–14) Esimerkiksi Mintzberg korosti 

jo 1987, että ei ole olemassa yhtä ainoaa hyväksyttävää tulkintaa siitä, mikä strate-

gia ja sen rooli yrityksissä on (Mintzberg 1987, 20). 

 

Vuosikymmeniä jatkunutta strategiakeskustelua voidaan kuvailla ideoiden ja lausu-

mien joukoiksi, jotka edustavat väljää yksimielisyyttä, mutta eroavat mm. terminolo-

gialtaan ja löydöstensä osalta. Vaikka strategiakeskustelu velloo laajana ja epäsel-

vänä, se johdattaa lukijan organisaatioiden perimmäisten kysymysten äärelle, ja 

avaa uusia ovia kasvattamalla strategista ymmärrystä. Strategia on moniulotteinen 

ilmiö niin käsitteenä kuin käytännössäkin, ja siihen on olemassa useita hyviä tulkin-

toja. (Näsi & Aunola 2002, 10–14) 

 

Merkityssuhteet 

 

Strategiaa koskevaa moniselitteisyyttä Määttä on lähestynyt väitöskirjassaan tulkin-

tahorisonttien avulla, joilla hän viittaa strategian ja strategisen informaation i) teki-

jöihin, ii) olemukseen ja iii) tekemiseen liittyvien perusoletusten muodostamaan ko-

konaisnäkökulmaan: 

 

”Tulk intahorisontti on eräänlainen traditiossa kumuloitunut kokemus- tai tietovarasto, joka 

sisältää kaikki tiettyyn hetkeen mennessä koetut merkityssuhteet ja niiden muodostamat 

merk ityssuhteiden verkostot eli perusoletukset.” 
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Määttä puhuu tulkintahorisonteista monikkomuodossa, koska oletukset strategian 

ja strategisen informaationa olemuksesta, tekijöistä ja tekemisestä on perusteltu ja 

tulkittu eri tavoin liiketaloustieteen traditiossa ja organisaatioiden käytännöissä. 

(Määttä 2005, 32) Strategian käsitteen monitulkintaisuus heijastuu varsinkin sen 

olemuksen ja tekemisen välille epäselvinä rajanvetoina ja päällekkäisyyksinä, mikä 

voidaan havaita seuraavassa. 

 

i) tekijät 

 

Mantere määrittelee strategian ja strategiaprosessit sosiaalisiksi käytännöiksi, jotka 

vaikuttavat välillisesti tai välittömästi suureen joukkoon toimijoita (Mantere 2003, 

188). Strategian ja strategisen informaation keskeisiä toimijoita yleisesti ottaen ovat 

organisaatioiden ihmiset. Strategian tekijänä nähdään useimmiten organisaation 

ylin johto ja muut sen toteuttajina. (ks. esim. Chaffee 1985, 90 tai Johnson & Scholes 

1988, 40) 

 

ii) olemus 

 

Strategiaan ja sen tekemiseen liitetään usein oletuksina mm. tietoisuus, suunnitel-

mallisuus ja analyyttisyys. Määritelmissä esiintyvien eripituisten luetteloiden ja kri-

teerien muodossa nousee selkeästi esille sen normatiivinen ja tiedostettu luonne, 

mutta strategia voi olla olemassa myös tiedostamattomana. On toisin sanoen ole-

tettavaa, että strategian ja strategisen informaation olemassaolo on organisaatioi-

den toiminnan kontekstissa mahdollista myös silloin, kun se ei muodoltaan täytä 

liiketaloustieteen määritelmiä ja kriteereitä. (Määttä 2005, 37–39, 43) Strategian ole-

mus voidaankin nähdä sekä abstraktina (moniselitteinen ilmiö) että konkreettisena 

(kirjallinen suunnitelma). Esitettyyn Mintzbergin (1987) strategian määritelmään vii-

taten, strategian olemus voi olla niin filosofinen (maailmankuva) kuin operatiivinen 

(suunnitelma). Strategia voidaan selkeästi nähdä myös reviirinä (toiminta-alue). Toi-

senlaisilla vastakkainasetteluilla sen olemus viittaa sekä historiaan (menneisyyden 

kokemuksiin perustuva toimintamalli) että tulevaisuuteen (tulevaisuutta koskeva 
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suunnitelma). (Hax 1990, 38) Ja vaikka strategiakirjoittajat eivät olisi strategiailmi-

össä mistään muusta samaa mieltä, sen kompleksista luonnetta on hankala kiistää 

(Chaffee 1985, 96).  

 

iii) tekeminen 

 

Strategian tekemiselle on ominaista, että se pyrkii jäsentämään kokonaisuutta ja 

siihen liittyviä organisaation kannalta tärkeitä asioita (Määttä 2005, 44). Tätä voi-

daan havainnollistaa esimerkiksi organisaation perustehtävän avulla. Perustehtävä 

ilmaisee organisaation toimijoiden sen hetkisen näkemyksen siitä, mikä on toimin-

nan kannalta oleellista ja mihin tulee pyrkiä (Wiili-Peltola 2001, 387). Organisaatioi-

den perustehtävään ja sen toteuttamiseen liittyvät valinnat, joita organisaatio ja sen 

toimijat jatkuvasti tietoisesti tai tiedostamattaan tekevät, ovat strategian tekemistä 

kuvaavia keskeisiä elementtejä. Valintoja tehdään sekä omaehtoisesti että ulkoisten 

tekijöiden vaikuttamina, ja ne ilmenevät erilaisina aikomuksina, tavoitteina ja toimin-

tana. (Määttä 2005, 36–37) 

 

Strategia liittyy sekä organisaatioiden sisäiseen että ulkoiseen toimintaympäristöön, 

ja sen tekemiseen liittyy epävarmuutta ja epäselvyyttä, koska strategiaa koskevat 

valinnat eivät ole helppoja ja niiden tueksi käytettävissä oleva informaatiota on 

yleensä epätäydellistä. Strategian tekemiseen liittyvän epävarmuuden ja epäselvyy-

den vähentämiseksi organisaatioiden toimijat muodostavat erilaisia tulkintoja, ra-

kenteita ja käsitteellisiä viitekehyksiä, joiden avulla ne pyrkivät tekemään strategista 

informaatiota. Strateginen informaatio on johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja tilantee-

seen tehtyä tietoa, jolla on merkitystä informaation tulkitsijalle. (Määttä 2005, 36–

38, 44) 

 

3.2 Strateginen johtaminen 

 

Näsin & Aunolan mukaan strateginen johtaminen voidaan ymmärtää sekä laajassa 

että suppeassa merkityksessä. Laajassa merkityksessä strategisella johtamisella 
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voidaan tarkoittaa kaikkea johtamista, joka koskettaa strategiaa. Suppeassa merki-

tyksessä strateginen johtaminen viittaa prosessimalliin, joka suunnittelun, organi-

soinnin, viestinnän, motivoinnin ja valvonnan keinoin ”käsittelee” strategiaa. Puhut-

taessa strategisesta johtamisesta suppeassa merkityksessä se on toisin sanoen jo-

tain, joka viittaa prosesseihin, jotka liittyvät strategiaan. Usein käsitteellä tarkoite-

taankin samaa kuin ilmauksella strategiaprosessit. (Näsi & Aunola 2002, 16, 20) 

Tässä tutkielmassa strategista johtamista tarkastellaan erityisesti strategiaproses-

sien kontekstissa.  

 

3.2.1 Sisältö ja muoto 

 

Strategisen johtamisen sisältö ja muoto määritellään tässä tutkielmassa erityisesti 

sen sisältämien prosessien kautta. Strategisen johtamisen sisällöllä ja muodolla vii-

tataan näin ollen sen sisältämiin prosesseihin (sisältö) ja siihen, miten ne on järjes-

tetty sisäisesti ja suhteessa toisiinsa (muoto). 

 

Aloitetaan strategisen johtamisen sisällöstä. Strategisen johtamisen sisällön todet-

tiin viittaavan sen sisältämiin prosesseihin, mutta prosessit itsessään eivät viittaa 

sisältöön vaan tekemisen muotoon, ts. tapahtumaketjuun / vaiheisiin (Nurmi, Re-

kiaro, Rekiaro, Sorjanen 2001, 358). Strateginen johtaminen on siis sen suppeassa 

merkityksessä määrämuotoista (prosessi) ja ohjeistettua strategian tekemistä. Mää-

ritettäessä strategisen johtamisen sisältöä katseet luodaan siis jälleen kerran stra-

tegian suuntaan. Seuraavassa tarkastellaan sitä, mitä strategisen johtamisen sisäl-

löllä käsitetään nykyisessä merkityksessään.  

 

Näsi ja Aunola ovat kuvailleet strategista johtamista i) oppirakennelmaksi, ii) ideoi-

den ja lausumien joukoksi ja iii) lausejärjestelmäksi, jossa on määritelmiä ja periaat-

teita, ja nämä kolme lähestymistapaa kuvaavat hyvin strategisen johtamisen sisäl-

lön olemusta. Aihetta käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia ja teoriaa on tarjolla run-

saasti, kaikkea näyttää voivan yhdistellä, ja eri strategiakirjoittajilla on ollut erilaisia 

näkemyksiä siitä, miten ”palasia” yhdistellään erilaisiksi teorioiksi ja kokonaisuuk-
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siksi. Kuvaavaa on, että ”palaset” on pyritty aina loksauttamaan paikalleen mahdol-

lisimman loogisesti niin, että luotu tekniikka, viitekehys tai teoria on mahdollisimman 

havainnollinen ja uskottava. (Näsi & Aunola 2002, 12, 57–58, 136) 

 

Palautetaan vielä mieleen strategisen johtamisen perimmäinen tavoite, jonka todet-

tiin olevan yrityskokonaisuuden toiminnan hallinta ja optimointi, niin saadaan viite-

kehys strategisen johtamisen sisällölle eli sille, miten tavoitteeseen pyritään. Strate-

giseen johtamiseen kuuluvat strategiakirjoittajien varsin yhteneväisen näkemyksen2  

mukaan:  

 

1) erilaiset analyysit 

2) vision, mission tai arvojen selkiyttäminen / kehittäminen 

3) tavoitteiden ja päämäärien asettaminen 

4) strategisten vaihtoehtojen tunnistaminen ja arviointi edellisten saavuttamiseksi 

5) strategian valinta ja täsmentäminen toimintaohjelmiksi 

6) valitun strategian toimeenpano. 

 

3.2.2 Vaiheistus 

 

Strateginen johtamisen voidaan tyypillisesti nähdä etenevän edellä esitetysti erilais-

ten analyysien tuottaman (sisäiset ja ulkoiset) tiedon ja yrityksen toiminnan perus-

oletusten ohjaamana erilaisten tavoitteiden ja päämäärien asettamiseen. Tunnistet-

tuja strategisia vaihtoehtoja arvioidaan asetettuja tavoitteita vasten, jonka jälkeen 

valittu strategia täsmennetään toimintaohjelmiksi, joille määritetään normaalisti bud-

jetit. Tästä kokonaisuudesta voidaan käyttää myös nimeä strategian laadintapro-

sessi, jota havainnollistaa kuva 5. 

 

 

 

 

 

___________________ 

2 ks. esim. Johnson, Scholes & Whittington 2005, 16 tai Näsi & Aunola 2002, 139. 
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Kuva 5. Laadintaprosessi alavaiheineen. (Lähde: Näsi & Aunola 2002, 141) 

 

Näsi & Aunolan (2002) mallinnuksessa laadintaprosessi nähdään yhtenä strategia-

prosessin päävaiheena, joka jakautuu kuvan osoittamalla tavalla neljään alavaihee-

seen, joita yllä selitettiin. 

 

Strategian laadintaa seuraa sen toimeenpano. Toimeenpanoprosessi voidaan jä-

sentää esimerkiksi kuvan 6 esittämällä tavalla neljään alavaiheeseen: organisoin-

tiin, viestintään, motivointiin ja valvontaan. Laadinta- ja toimeenpanovaiheita yhdis-

tävänä tekijänä toimii budjetointi (Näsi & Aunola 2002, 138), joka ei ole mukana 

esityksessä. 

 

 

Kuva 6. Toimeenpanoprosessi alavaiheineen. (Lähde: Näsi & Aunola 2002, 141)  
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Strategisen johtamisen perusidea siis on, että strategisesta suunnittelusta ja sen 

tuottamista suunnitelmista edetään niiden toimeenpanoon ja toteutuksen valvon-

taan. Kyseinen kokonaisprosessi on jaettu eri strategiakirjoittajien toimesta vaihte-

levaan määrään pää- ja alavaiheita. 

 

Kuva 7 muodostaa Näsin ja Aunolan (2002) näkemyksen strategisen johtamisen 

kokonaisprosessista yhdistämällä edellä kuvatut kaksi päävaihetta: strategioiden 

laadinnan ja toimeenpanon. 

 

 

Kuva 7. Kokonaisprosessi päävaiheineen. (Lähde: Näsi & Aunola 2002, 138) 

 

Johnson & Scholes (2005) ovat erottaneet kuvan 7 esittämän laadintaprosessin 

kahdeksi erilliseksi päävaiheeksi (strategiseksi analyysiksi ja strategiseksi valin-

naksi) ja nimenneet toimeenpanoprosessin strategian implementoinniksi. Kuva 8 

esittää strategisen johtamisen kolme päävaihetta tämän jaottelun mukaisesti. Pe-

rusidealtaan molemmat mallinnukset ovat samanlaiset, mutta ”palaset” on järjestelty 

eri tavoin sen mukaan, mitä seikkoja on haluttu korostaa tai täsmentää. 
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Kuva 8. Kokonaisprosessin kolme päävaihetta. (Muokattu lähteestä: Johnson, Scholes & 

Whittington 2005, 16) 

 

Päävaiheiden vaiheistus etenee kuvassa 8 siten, että strategiset analyysit ensin kar-

toittavat mahdollisia ja vaihtoehtoisia strategioita organisaation sisäisten ominai-

suuksien ja rakennetekijöiden sekä ulkoisen toimintaympäristön olemuksen perus-

teella. Strategisessa valinnassa edellisen vaiheen analyysien tuottamaa informaa-

tiota jälleen analysoidaan, jota seuraa päätöksenteko ja käytettävän strategian va-

linta. Valitun strategian implementoinnissa huomioonotettavia seikkoja ovat resurs-

sit, suunnittelu ja muutoksen johtaminen.  (Johnson, Scholes & Whittington 2005, 

16–20) 

 

Johnson, Scholes & Whittington ovat liittäneet kuvan 8 esittämiin kolmeen päävai-

heeseen kuhunkin kolme alavaihetta, jolloin lopputulos näyttää kuvan 9 mukaiselta 

seuraavalla sivulla. Esitetyistä strategiamalleista voidaan huomata, että pää- ja ala-

vaiheilla operoimalla strategiaprosessointi pyritään tekemään hallittavaksi, kun vai-

heet voidaan sitoa esimerkiksi yksiköihin, ihmisiin ja aikatauluihin. Kyse on erilai-

sista hierarkioista, jotka kuvaavat erilaisia rakenteita, jotka etenevät yleisestä erityi-

seen. (Näsi & Aunola 2002, 141–142) 
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Kuva 9. Kokonaisprosessi pää- ja alavaiheineen (Lähde: Johnson, Scholes & Whittington 

2005, 16) 

 

Otetaan esimerkkinä strateginen valinta, joka on yksi kolmesta päävaiheesta ku-

vassa 9, ja koostuu kolmesta alavaiheesta. Alavaiheet täsmentävät päävaihetta 

tässä tapauksessa siten, että strateginen valinta etenee i) strategisten vaihtoehtojen 

tunnistamisesta ii) niiden arviointiin ja iii) valintaan. Edelleen kuhunkin alavaihee-

seen liittyy erilaisia tekniikoita, joita käytetään työkaluina alavaiheisiin liittyvien toi-

mintojen suorittamisessa. Näiden tekniikoiden käyttöä ja sisältöä ei tässä yhtey-

dessä ole oleellista käsitellä lähemmin, mutta esimerkkeinä voidaan mainita muuta-
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mia. Strategisten vaihtoehtojen tunnistamisessa voidaan käyttää apuna mm. Porte-

rin geneerisiä strategioita, strategiakelloa tai ekspansio / diversifikaatioavaruutta. 

Vaihtoehtojen arvioinnissa voidaan päätöksenteon välineenä hyödyntää mm. eva-

luaatiokriteereitä, portfolioanalyysiä, elinkaarianalyysiä tai päätöspuuta. Strategian 

valinta voidaan suorittaa esimerkiksi tuotto-, riski- ja rahoitusanalyysien perusteella. 

(Lähde: Johnson, Scholes & Whittington 2005, 16–20) 

 

Strateginen johtaminen voidaan kaiken edellä esitetyn perusteella nähdä suurelta 

osin analyysinä ja päätöksentekona. Suppeassa merkityksessään se perustuu for-

maaliin ja analyyttiseen sekä loogisesti ja kronologisesti etenevään prosessiin, 

jonka tarkoituksena on tuottaa strategioita, joita täsmennetään toimintaohjelmiksi, 

joille määritetään resurssit ja toimeenpannaan.  Sen tavoitteena on yrityksen toimin-

nan kokonaisuuden hallinta ja optimointi, mikä tapahtuu ottamalla haltuun yrityksen 

sisäinen ja ulkoinen maailma erilaisten tekniikoiden ja menetelmien avulla. Taustalla 

on erilaisiin päämääriin ja ongelmiin liittyvien ratkaisu- ja toimenpidevaihtoehto jen 

analysointi ja sitä seuraava valinta.  

 

Valitun strategian toimeenpano ja toteutus nähdään usein sen laadinnasta erotet-

tuna omana prosessinaan, jossa myös vastuut on erotettu. Käytännön tekeminen ja 

toteutus toisin sanoen nähdään omana ongelmanaan, johon on olemassa omat ana-

lyyttiset menetelmät ja järjestelmät, kuten budjetointi, palkkaus- ja palkitsemisjärjes-

telmät ja projektinhallinta. (Määttä 2005, 104–108) 

 

3.3 Strategiatutkimuksen synty ja kehitys 

 

Seuraavaksi tarkastellaan miten strateginen johtamisen teoria, jota edellä on esi-

telty, on saanut nykyisen muotonsa. Tarkastelun pohjana käytetään Näsin ja Auno-

lan (2002) kuvausta strategiatutkimuksen kehittymisestä (kuva 10), jolle he esittävät 

kaksi lähestymistapaa. 
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Kuva 10. Strategiatutkimuksen kehitys ja kaksi lähestymistapaa (Lähde: Näsi & Aunola 

2002, 137) 

 

Katkoviivan yläpuolinen osio hahmottaa strategisen johtamisen juuret liikkeenjoh-

don tutkimusperinteessä. Katkoviivan alapuolinen osio kuvaa tavoitejohtamisen ja 

tasapainotetun tuloskortin muodostaman teoreettisen jatkumon. Tätä asetelmaa tul-

kitaan ja selitetään seuraavassa liikkeenjohtamistiedon olemukselle, synnylle ja le-

viämiselle ominaisten piirteiden avulla. Samaan tulkintaan voidaan liittää myös muo-

tivillityskeskustelu, jota käsitellään luvussa 4 tavoitejohtamisen järjestelmäkuvauk-

sien yhteydessä. 

 

3.3.1 Liikkeenjohtamistiedon olemus 

 

Liikkeenjohtamistietoa voidaan luokitella ohjeisiin, käsitejärjestelmiin sekä teorioihin 

ja malleihin, joiden ominaispiirteet seuraavassa tunnistetaan. 
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i) ohjeet ja reseptit 

 

Yleiset tai tilannekohtaiset ohjeet ja reseptit muodostavat huomattavan osan liik-

keenjohtamistiedosta. Usein ne vetoavat intuitiivisesti arkijärkeen, mutta monet hy-

viltäkin kuulostavat ohjeet ovat itse asiassa varsin epäselviä ja tulkinnanvarais ia 

sekä teoriassa että käytännössä, mutta erityisesti yritettäessä soveltaa niitä käytän-

töön. Erilaisia ohjeita ja reseptejä kohtaan voidaan esittää perustellusti kritiikkiä, ja 

niihin tuleekin suhtautua kriittisesti, mutta se ei tarkoita niiden täydellistä kyseen-

alaistamista ja kieltämistä. Niihin tulee suhtautua suuntaa-antavina ehdotuksina ja 

ideoina siitä, mikä on tärkeää ja harkinnanarvoista. (Vanhala et al. 2002, 365–366) 

 

Esimerkiksi liikkeenjohto-opin (kuva 6) viisaus klassisena johtamis- ja organisaatio-

oppina koostui tilannekohtaisista ohjeista ja toimintasäännöistä (Vanhala et al. 

2002, 353). Termin englanninkielinen vastine, business policy, kuvaakin sen luon-

netta suomennostaan paremmin. 

 

ii) käsitejärjestelmät 

 

Käsitejärjestelmät (taksonomiat) luettelevat, nimeävät ja kuvaavat tietyn tilanteen tai 

kohdeilmiön osailmiöitä. Yleisesti ottaen käsitejärjestelmät toisin sanoen pyrkivät ot-

tamaan kohdeilmiön käsitteellisesti haltuun ja kasvattamaan sitä koskevaa ymmär-

rystä. Joissakin tapauksissa lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ilmiön uu-

dessa käsitteellistämisessä on kyse vain alan kirjallisuudesta tutulle ilmiölle annet-

tavasta uudesta nimestä. Joskus alkuperäinen idea voi uudelleen käsitteellistämi-

sessä myös hämärtyä ja vesittyä. (Vanhala et al. 2002, 366–367) 

 

Otetaan esimerkkinä käsitejärjestelmistä erilaiset strategian määritelmät, joita 

edellä käsiteltiin, ja jotka pyrkivät käsitteellistämään strategiailmiötä ja sen osailmi-

öitä. Esimerkiksi Mintzberg esitti strategian viiden P:n mallissaan jo alustavia tulkin-

toja osailmiöiden (5 P) välisistä yhteyksistä (Mintzberg 1987, 18). 

 

 



 

 

- 42 - 

iii) teoriat ja mallit 

 

Teoriat ja mallit jäsentävät ja kuvaavat kohdeilmiötä ja sen osailmiöitä aivan kuten 

käsitejärjestelmätkin, mutta sillä lisäyksellä, että ilmiöiden välille pyritään osoitta-

maan erilaisia syy-seuraus-suhteita, ts. mekanismeja. Varsinkin teorioille on omi-

naista, että ne ovat eri tavoin koeteltuja, ja niiden avulla pyritään paitsi jäsentämään 

ja ymmärtämään yksittäisiä ilmiöitä myös ennustamaan niitä ja vaikuttamaan niihin. 

Mallit nähdään tässä yhteydessä teorioiden alustavina ja vähemmän koeteltuina 

versioina. Erilaisia johtamistekniikoita ja -malleja käytetään nykyään laaja-alaisesti, 

mutta aina ei tiedosteta sitä, että vahvat teoriat ja mallit ovat joko erittäin yleisiä tai 

spesifejä, ja edellyttävät siksi arvostelukykyistä ja tilanteen tuntevaa soveltamista. 

(Vanhala et al. 2002, 367–368) 

 

3.3.2 Liikkeenjohdon tutkimusperinne  

 

Edellä esiteltiin kolme tapaa jäsentää liikkeenjohtamistietoa, jota liikkeenjohtamis - 

ja organisaatiokirjallisuus on eriytyneesti kodifioinut vasta 1900-luvun alusta lähtien. 

Vanhala et al. (2002, 350–352) mukaan erilaiset johtamiskäsitykset ja -periaatteet 

eivät synny tyhjästä tai sattumanvaraisesti: 

 

”Niitä voidaan ymmärtää tutkimalla, mitkä syyt ja olosuhteet tekevät niistä kulloinkin tarpeel-

lisia ja hyödyllisiä tietyn ajan ihmisille ja yhteisöille. Eri ajankohtina on tyypillistä, että tietyt 

ongelmat yhteiskunnassa ja tuotantoelämässä muodostuvat yleisiksi ja k riittisiksi yhteisön 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta.” 

 

Tämän käsityksen mukaan liikkeenjohtamistieto tarjoaa ratkaisuehdotuksia erilaisiin 

ongelmiin, ja 1900-luvun alkupuolella alkanut liikkeenjohdon tutkimusperinne liite-

tään yleisesti 1800-luvun lopulla alkaneeseen teollistumisen kasvukauteen. Yritys-

ten ja organisaatioiden määrän lisääntyessä myös tietyntyyppiset ongelmat yleistyi-

vät, ja organisaatio- ja johtamisongelmien ratkaisujen tuottaminen eriytyi omaksi eri-

koisalakseen. Liikkeenjohdon tutkimusperinne syntyi tarkastelemaan yritysten sisäi-

siä toimintoja sekä niiden ohjausta ja kontrollointia. Kun länsimaisten yritysten toi-
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mintaympäristö alkoi toisen maailmansodan jälkeen muuttua yhä monimuotoisem-

maksi, liiketaloustieteilijöiden mukaan sitä tuli tarkastella systemaattisesti, mikä ta-

pahtui luomalla yrityksille ja organisaatioille jonkinlainen toimintaa ja kehittämistä 

ohjaava strategia. Näin liikkeenjohdon tutkimusperinne loi taustaa strategiselle joh-

tamiselle liikkeenjohdon käytäntönä ja tutkimusalana. (Vanhala et al. 2002, 352, Ro-

lin, Kakkuri-Knuuttila & Henttonen 2006, 157) 

 

Strategiatutkimus tutkii yritysten strategioita, organisaatio- ja johtamismalleja sekä 

päätöksentekoprosesseja (Rolin et al. 2006, 155), ja sen juuret mm. Czarniawska & 

Sevon (2003, 132) tunnistavat liikkeenjohto-opissa: 

 

”The academic literature constituting the field of strategy is relatively new. In the 1960s, the 

subject was included in the broader topic of general management; it was called ’business 

policy’, or long-range or corporate planning, labels that changed first to strategic planning 

and later to strategic management.”  

 

Tämä näkemys tukee Näsin & Aunolan kuvausta (kuva 10) strategiatutkimuksen 

kehityksestä, jossa liikkeenjohto-opista on eri vaiheiden ja termien kautta saanut 

alkunsa ja muotoutunut strategisen johtamisen käsite, jota tänä päivänä käytetään. 

Havainnollisuuden vuoksi tämä kehityskulku on poimittu kuvasta 10 omaksi osiok-

seen (kuva 11), jossa nuolet kuvaavat käsitteiden välisiä vaikutussuhteita. Seuraa-

vassa tulkitaan liikkeenjohto-opista lähtevien kahden nuolen merkitystä, jotka pää-

tyvät pitkän tähtäyksen suunnitteluun ja strategiseen johtamiseen. 

 

Kuva 11. Strategisen johtamisen juuret. (Muokattu lähteestä: Näsi & Aunola 2002, 137) 
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Liikkeenjohto-opin edustajista Näsi & Aunola (2002, 24) näkevät varsinkin liikkeen-

johtamisen ja yleisen hallinnon perustehtäviä (planning, organizing, commanding, 

coordinating, controlling) systematisoineen Fayolin (1916, 1955) vaikuttaneen stra-

tegiatutkimukseen aina näihin päiviin asti (vrt. esim. suunnittelu, organisointi, moti-

vointi ja valvonta). 

 

Liikkeenjohto-oppia seuranneista kehitysvaiheista ensimmäisen, pitkän tähtäyksen 

suunnittelun (long-range planning), katsotaan saaneen alkunsa 1950-luvulla ja var-

sinkin Druckerin julkaiseman ”The Practice of Management” -teoksen (1954) myötä 

(Näsi & Aunola 2002, 24), jossa on nähtävissä vaikutteita useiden uranuurtajien 

(Barnard, Fayol, Follett, Taylor, Urwick, Schumpeter, Mayo) töistä (Thomson 2003, 

146). 

 

Seuraava vaihe oli 1960-luvulla esitelty strateginen suunnittelu (strategic planning), 

jossa lähinnä terminologian katsottiin muuttuneen edeltäjäänsä verrattuna eri kirjoit-

tajien ja teoksien välillä, kun strategian käsite oli omaksuttu liikkeenjohtamisen ter-

minologiaan. Samasta asiasta käytettiin paikoittain vielä nimitystä yrityssuunnittelu 

(corporate planning) ajanjaksolla 1965–1975 kunnes hallitseva kokonaisuus, jota 

tänä päivänä kutsutaan strategiseksi johtamiseksi, palautettiin 1980-luvulla jälleen 

liikkeenjohto-opin formaattiin. (Näsi & Aunola 2002, 24, 136–137) 

 

3.3.3 Moniparadigmaattisuus 

 

Tiedon ja tutkimustulosten odotetaan palvelevan käytännön päämääriä, ja yhteis-

kuntatieteelliselle tutkimukselle asetettavia keskeisiä vaatimuksia ovat mm. sovel-

lettavuus, kaupallinen hyödynnettävyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Vanhala 

et al. 2002, 350–352, Rolin et al. 2006, 7). 

 

Liikkeenjohtamistieto heijastaa edellä esitettyjen vaatimusten seurauksena sitä yh-

teiskuntaa ja kontekstia, jossa se syntyy, ja yhteiskunnan realiteettien muuttuessa 

myös liikkeenjohtamistiedon on sopeuduttava vastaamaan uusia olosuhteita. Tarvi-

taan toisin sanoen uusia käsitteellisiä kehikoita ja teorioita, joiden avulla muuttunutta 
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todellisuutta pyritään ymmärtämään. Esimerkiksi 1900-luvun viimeisiä vuosikymme-

niä leimasivat mm. yritysten ja markkinoiden kansainvälistymisen ja kansainvälisty-

miskehitystä kiihdyttävän nopean teknologisen kehityksen seurauksena nopeat ja 

merkittävät muutokset sosiotaloudellisissa realiteeteissa ja yrityksiä ja organisaa-

tioita koskevissa käsityksissä. Liikkeenjohtamistietoon nämä muutokset heijastuvat 

paikoittain aikaisempien teorioiden hylkäämisenä (esim. Taylorin tieteellisen liik-

keenjohdon menetelmät), kun niiden taustalla olleet perusoletukset, kuten ihmiskä-

sitykset, eivät enää vastanneet muuttunutta todellisuutta. Toisaalta yhteiskunnalliset 

ja paradigmaattiset muutokset johtivat räjähdysmäiseen uusien käsitteellisten kehi-

koiden ja teorioiden syntyyn liikkeenjohtamis- ja organisaatiokirjallisuudessa. (Czar-

niawska & Sevón 2003, 131) 

 

Kuhn viittaa paradigmalla tiedeyhteisössä vallitseviin uskomuksiin3 ja esimerkkeihin 

hyvistä tutkimuksista, jotka toimivat malleina paradigman piirissä työskenteleville 

tutkijoille (Kuhn 1996, 182–186). 

 

Moniparadigmaattisuus on yhteiskuntatieteille ominainen pysyvä olotila, joka leimaa 

myös strategiatutkimusta (Rolin et al. 2006, 13). Esimerkiksi Näsi (1986) löysi stra-

tegiatutkimuksessa seitsemän koulukuntaa, Mintzberg (1990) kymmenen, Karlöf 

(1986) kymmenen, Gilbert, Hartman, Mauriel & Freeman (1988), Chaffee (1985) 

kolme, Johnson & Scholes (1993) kuusi, Whittington (1993) neljä ja Mintzberg, Ahl-

strand & Lampel (1998) kymmenen (Näsi & Aunola 2002, 11–12). 

 

Paradigmakeskustelu osoittaa, että tiedeyhteisössä on erilaisia, kilpailevia ja osit-

tain toisiaan täydentäviä näkemyksiä strategiasta ja strategioinnista, ja että uudet 

teoreettiset oivallukset eivät välttämättä johda vanhojen teorioiden hylkäämiseen 

(Czarniawska & Sevón 2003, 131). 

 

 

 

___________________ 

3 i) Jollakin tieteenalalla yleisesti hyväksytyt tutkimustulokset, ii) tutkimuksen taustalla vaikuttavat 

filosofiset uskomukset ja iii) arvoperusteiset käsitykset tieteellisen tutkimuksen ominaisuuksista. 
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3.3.4 Imitointi ja ideoiden kierrättäminen 

 

Perinteisesti innovointi on liitetty arvostettuun uutta luovaan toimintaan ja imitointi 

vähempiarvoiseen toisten ideoiden ja tekojen jäljittelyyn, mutta tänä päivänä tässä 

ajattelussa on nähtävissä selkeä muutos. Se mitä pidetään ”uutena” ja ”innovatiivi-

sena” on itse asiassa usein yhdistelmä vanhoja ideoita, joita käytetään uudella ta-

valla. Tässä merkityksessä imitointi käsitetään passiivisen kopioinnin sijaan aktiivi-

sena ja uutta luovana toimintana, jossa yksilöt ja organisaatiot soveltavat olemassa 

olevaa tietoa siirtäessään sitä ajasta ja paikasta toiseen. Yksilöiden (ja organisaa-

tioiden) katsotaan muodostavan päättymättömiä, prosessimaisia imitointiketjuja, 

joissa ideoita muokataan eri tavoin niin, että niiden alkuperäinen tarkoitus joko säilyy 

tai muuttuu. (Czarniawska & Sevón 2003, 249–254, 262) 

 

Esimerkiksi DiMaggio & Powell (1991, 150) korostavat, että erilaisia teoreettisia mal-

leja ei kopioida yleensä suoraan ja kokonaisina vaan yleensä imitoinnissa keskity-

tään tiettyihin aspekteihin tai osiin, joita yhdistellään toisten mallien kanssa ja uuteen 

kontekstiin sopivaksi. 

 

Otetaan esimerkkinä tavoitejohtaminen, jonka yhtenä 1900-luvun suosituimmista 

johtamistekniikoista yleisesti katsotaan saaneen lähtölaukauksensa Druckerin kir-

jassaan ”The Practice of Management” (1954/1979) esittelemistä tavoitejohtamisen 

periaatteista. Tavoitejohtamisen juuret mm. Morgan ja Näsi & Aunola näkevät 

Fayolin (1949) määrittelemissä johtamisen viidessä perustehtävässä (planning, or-

ganization, command, coordination, control) (Morgan 1997, 17, Näsi & Aunola 2002, 

136–137). Sanotaan (Tarrant 1976, 77), että Drucker ei koskaan edes väittänyt itse 

keksineensä ideaa tavoitejohtamisesta vaan ainoastaan soveltaneensa aikaisem-

paa liikkeenjohtamisen tietoa uudella tavalla: 

 

”I didn’t invent the term … actually Alfred Sloan used it in the 1950s. But I put it in a central 

position, whereas to him it was a side-effect.” 

 

Ideoiden alkuperäinen tarkoitus voi muuttua myös väärinymmärryksen johdosta (Di-

Maggio & Powell 1991, 153). Siinä mielessä kuin tavoitejohtaminen tänä päivänä 
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ymmärretään, Druckerin katsotaan (Thomson 2003, 149) ainoastaan hahmotelleen 

sen periaatteita, jotka kiistatta antoivat lähtölaukauksen yhdelle 1900-luvun suosi-

tuimmista johtamistekniikoista, mutta tulkittuina ja väärinymmärrettyinä: 

 

”Although in The Practice of Management Drucker merely sketched the outlines of manage-

ment by objectives (MBO), his ideas, variously interpreted and misinterpreted, inspired one 

of the dominant management techniques of the 20th century and ’MBO, dignified with capital 

letters, became a movement of its own’.”  

 

3.3.5 Systeemiajattelu 

 

Systeemiajattelu on ymmärtämisen apuväline, jonka avulla voidaan kuvata moni-

mutkaisien järjestelmien vaikuttavia osia, niiden toiminnan yhteistulosta ja tätä 

kautta ymmärtää jonkin todellisen maailman osaa rakentamalla vuorovaikutusmal-

leja niistä asioista, jotka vaikuttavat tutkittavaan asiaan. Kuvaamalla järjestelmän 

systeemiseksi malliksi on mahdollista löytää ne keskeiset prosessit, joihin pyritään 

vaikuttamaan. (Mielonen 2007) 

 

Tavoitejohtamiseen tulee kuvassa 6 kolme nuolta: yksi liikkeenjohto-opista, toinen 

strategisesta suunnittelusta ja kolmas systeemiajattelusta. Kahden ensimmäisen 

nuolen merkitystä on jo edellä kuvattu, mutta ne todetaan tässä yhteydessä vielä 

lyhyesti. Samoin kuin strategisen johtamisen myös tavoitejohtamisen juuret ovat liik-

keenjohto-opissa ja erityisesti Fayolin määrittelemissä johtamisen perustehtävissä. 

Toisaalta tavoitejohtaminen edustaa strategisen suunnittelun vaihetta, jonka katso-

taan saaneen alkunsa Druckerin ”The Practice of Management” -teoksesta, jossa 

tavoitejohtamisen periaatteita hahmoteltiin. Systeemiajattelun vaikutus näkyy tavoi-

tejohtamisessa siinä, että kokonaisuuden hallinta ja optimointi (jota edellä kuvattiin 

strategisen johtamisen perimmäiseksi tavoitteeksi), pyritään saavuttamaan raken-

tamalla useita harmoniassa eläviä tukijärjestelmiä (Näsi & Aunola 2002, 138). Syn-

teesinä edellä esitetystä voidaan kuvan 6 mukaisesti todeta, että tavoitejohtaminen 

on liikkeenjohto-opin ja systeemiajattelun periaatteisiin nojaava strategisen johtami-

sen suuntaus. 
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4 TUTKITTAVIEN TEORIOIDEN KUVAUKSET 

 

Tässä luvussa kuvataan tavoitejohtamisen, tulosjohtamisen ja tasapainotetun tulos-

kortin rakenne ja systematiikka strategisen johtamisen näkökulmasta niiden keski-

näisen vertailun mahdollistamiseksi. Tavoitejohtamisen yhteydessä nostetaan esille 

myös siihen liitetty kriittinen muotivillityskeskustelu, jolla pyritään herättelemään ky-

symystä siitä, tulisiko myös tasapainotettuun tuloskorttiin suhtautua nykyistä kriitti-

semmin tavoitejohtamisen periaatteille rakentuvana ohimenevänä muotivillityksenä. 

Tällä viitataan kuvan 10 katkoviivan alapuoliseen asetelmaan (kuva 12), jossa tu-

losjohtaminen ja tasapainotettu tuloskortti voidaan ajatella tavoitejohtamista 1980- 

ja 1990-luvuilla seuranneiksi toiseksi ja kolmanneksi ”aalloksi”. 

 

 

Kuva 12. Tavoitejohtamisen jatkumo Suomessa. (Muokattu lähteestä: Näsi & Aunola 2002, 

137) 

 

4.1 Tavoitejohtaminen 

 

Edellä on jo todettu, että tavoitejohtaminen ei alun perin varsinaisesti ollut teoria 

siinä mielessä kuin teoria liikkeenjohtamistiedon olemuksena käsitetään vaan 

joukko periaatteita, jotka väärinymmärrettyinä ja tulkittuina alkoivat elää omaa elä-

määnsä. Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteena eivät ole Druckerin (1954) al-

kuperäiset näkemykset tavoitejohtamisesta vaan painopiste on tavoitejohtamisessa 

siinä olemuksessa, jossa se löi itsensä läpi 1970-luvulla mm. Suomessa. 
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Esimerkiksi Pinder (1998, 393) näkee tavoitejohtamisen johtamistekniikkana työn-

tekijöiden motivoimiseen ja palkitsemiseen, ja määrittelee sen seuraavasti:  

 

“MBO is a managerial process whereby organizational purposes are diagnosed and met by 

joining superiors and subordinates in the support of mutually agreed goals and objectives, 

which are specific, measurable, time bounded and joined to an action plan; progress and 

goal attainment are measured and monitored in appraisal sessions which centre on mutually 

determined objective standards of performance.” 

 

Pinderin määritelmä liittää tavoitejohtamiseen keskeisesti suunnittelun, tarkkojen ja 

mitattavien tavoitteiden asettamisen, säännöllisen suoritusten mittaamisen ja arvi-

oinnin sekä ulkopuolisen valvonnan. 

 

Morganin mukaan (Morgan 1997, 18) tämän tyyppinen painotus rationaalisen suun-

nittelun, suoritusten mittaamisen ja ulkopuolisen kontrollin suuntaan vie tavoitejoh-

tamista kohti Taylorin tieteellisen liikkeenjohtamisen periaatteita ja poispäin sen al-

kuperäisestä tarkoituksesta. Druckerin alkuperäisen idean mukaan mittaaminen tuli 

tavoitejohtamisessa nähdä keinona työsuoritusten omaehtoiselle seurannalle (self-

control) ei valvonnalle (external control). Tämä näkökulma ei korostanut valvonnan 

merkitystä tavoitejohtamisen olemuksessa (bottom-line management), mutta siinä 

merkityksessä se löi itsensä läpi yrityksissä, kun valvonta alettiin yhdistää siihen 

kiinteänä osana. (Thomson 2003, 149) 

 

4.1.1 Järjestelmäpainotteisuus 

 

Näsin & Aunolan mukaan (2002, 34–35, 37–38) tavoitejohtaminen kuuluu strategia-

tutkimuksessa integroitujen systeemien kehitysvaiheeseen, joka korosti strategisen 

johtamisen olemusta järjestelmien muodostamana kokonaisuutena. Tavoitejohtami-

sen voidaan tämän katsannon mukaan (kuva 13) nähdä integroivan neljä alajärjes-

telmää: i) tavoitejärjestelmän, ii) organisaatiorakenteen, iii) motivointijärjestelmän ja 

iv) valvontajärjestelmän.  
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Kuva 13. Tavoitejohtamisen järjestelmät ja kokonaisuus (Lähde: Näsi & Aunola 2002, 35) 

 

Hieman toisella tavalla esitettynä voidaan tavoitejohtamisen kokonaisuus kuvata 

myös kuvan 14 esittämällä tavalla, jossa tavoitejärjestelmä sisällytetään osaksi laa-

jempaa kokonaisuutta, josta käytetään nimitystä suunnittelu. 

 

 

Kuva 14. Tavoitejohtamisen järjestelmät toisella tavalla nimettynä (Lähde: Näsi & Aunola 

1988, 121) 

 

Kun näitä kahta kuvausta verrataan tämän päivän käsityksiin strategisesta johtami-

sesta, voidaan havaita selviä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Otetaan tavoitejoh-

tamisen vertailukohdaksi edellä käsitelty Näsin & Aunolan kuvaus strategisen joh-

tamisen kokonaisprosessista, joka jakaantui strategioiden laadintaan ja toimeenpa-

noon.  
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Laadintaprosessi jakaantui edelleen neljään alavaiheeseen: 

 

i) sisäisiin ja ulkoisiin analyyseihin 

ii) vision, mission tai arvojen selkeyttämiseen 

iii) päämäärien ja tavoitteiden asetteluun 

iv) strategisen toimintaohjelman määritykseen. 

 

Toimeenpanoprosessi oli sekin jaettu neljään alavaiheeseen: 

 

v) organisointiin 

vi) viestintään 

vii) motivointiin 

viii) valvontaan. 

 

Ensimmäinen tavoitejohtamista koskeva havainto on, että sen alajärjestelmät muo-

dostavat joukon, joka yhdistää osia sekä strategian laadinta- että toimeenpanopro-

sesseista. Tavoitejärjestelmän (kuva 13) voidaan katsoa vastaavan iii) päämäärien 

ja tavoitteiden asettelua. Suunnittelu (kuva 14) yhdistää iii) päämäärien ja tavoittei-

den asettelun sekä i) yrityksen sisäiset ja ulkoiset analyysit. Sisäisiä ja ulkoisia ana-

lyysejä tavoitejohtamisessa vastaavat yrityksen nykytila ja mahdollisuudet, joita käy-

tetään pitkän tähtäyksen suunnittelussa tavoitteiden asettamisen pohjana (Humble 

1975, 20). Organisaatiorakenteen (kuva 13) ja organisoinnin (kuva 14) voidaan kat-

soa yhdistävän v) organisoinnin ja vi) viestinnän. Motivointi ja valvonta (kuvat 13 ja 

14) voidaan löytää vastaavasti nimettyinä kokonaisuuksina vii) motivointi ja viii) val-

vonta. Huomionarvoista on, että kohdan iv) strategisen toimintaohjelman määritystä 

ei tavoitejohtamisen järjestelmien nimeämisessä ole korostettu, ja tähän palataan 

myöhemmin. Kuvatut tavoitejohtamisen alajärjestelmät integroituvat tavoitejohta-

miskierroksessa, jota esittää kuva 15. 

 

4.1.2 Tavoitejohtamiskierros ja järjestelmien systematiikka 

 

Tavoitejohtamiskierros alkaa selkeään tavoiteasetteluun ja -hierarkiaan perustu-

valla liiketoiminnan suunnittelulla. Se on olemukseltaan yrityksen vuosi- / tuotto-
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suunnitelma, jossa pitkän tähtäyksen suunnitelmien mukaiset tavoitteet täsmenne-

tään vuositasolla yksiköille ja yksilöille asetettaviksi tavoitteiksi. (Humble 1975, 12,  

20) 

 

 

Kuva 15. Tavoitejohtamiskierros (Lähde: Humble 1975, 19) 

 

Suunnittelu ja organisointi 

 

Pitkän tähtäyksen suunnitelmassa tavoitteita voidaan asettaa esimerkiksi seuraa-

villa alueilla: kannattavuus, markkina-asema, innovaatiot, tuottavuus, fyysiset re-

surssit, rahoitusresurssit, johdon suorituskyky, työntekijöiden suorituskyky ja yhtei-

sövastuu (Humble 1975, 20). 

 

Vuosisuunnitelmassa johtoryhmä ja alempien tasojen johtajat määrittelevät ensin 

(kuva 15, kohta 1.) yritys- ja yksikkökohtaiset avainalueet, jotka on koordinoitava 

hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa tavoitteiden asettami-

sesta avainalueille, jotka voidaan johtaa esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnitel-

masta (tuottavuus, fyysiset resurssit, rahoitusresurssit, johdon suorituskyky, työnte-

kijöiden suorituskyky ja yhteisövastuu). 
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”Määritelmänsä mukaan avainalue on sellainen toiminnan alue, jolla saavutetut tulokset vai-

kuttavat ratkaisevasti ja suoranaisesti yrityksen menestymiseen.” 

 

Avainalueille (esim. toimitusten varmuus) asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

määritellään toimenpiteitä (esim. toimitusten valvonta), joilla on selvä yhteys liiketoi-

minnan tavoitteisiin. (Humble 1975, 43–44, 50) 

 

Seuraavaksi vuorossa ovat yksilökohtaiset tavoitekeskustelukierrokset (kuva 15, 

kohta 2.), joita käydään useilla organisaatiotasoilla esimiesten ja alaisten kesken. 

Niissä määritellään yritys- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

välttämättömät avaintehtävät, joille sovitaan suoritustavoitteet ja valvontamenetel-

mät. 

 

”[Kantavana ajatuksena on, että]4 sekä yksilöt että ryhmät keskittyvät todella tärkeisiin tuot-

toon vaikuttaviin tehtäviin sen sijaan että hajottaisivat energiaa sellaisiin tehtäviin, jotka hy-

vinkään suoritettuina tusk in vaikuttavat kokonaistulokseen ja kasvuun”.  

 

Avaintehtäviä kehitetään kehittämissuunnitelmien mukaisesti sekä parempiin hen-

kilökohtaisiin suorituksiin pääsemiseksi että osana koko yritystä koskevaa kehittä-

missuunnitelmaa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Humble 

1975, 18, 25, 52) 

 

Järjestelmäkuvauksen yhteydessä tuotiin jo esille, että tavoitejohtamisen järjestel-

missä ei iv) strategisen toimintaohjelman määrityksen merkitystä ole korostettu. Se 

seuraa tänä päivänä yleisesti iii) tavoitteiden ja päämäärien asettamista, mutta ta-

voitejohtamiskierroksessa seuraavan osion muodostavat tuloskeskustelukierrok-

set (kuva 15, kohta 3.). Tulosten tarkastelu muodostaa perustan seuraavan tavoi-

tejohtamiskierroksen suunnittelulle, jossa jälleen sovitetaan yhteen pitkän ja lyhyen 

tähtäimen tavoitteet. 

 

 

___________________ 

4 Kirjoittajan lisäys. 
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Suunnittelu on luonteeltaan tuottoon tähtäävää5, jossa erityistä huomiota kiinnite-

tään tuotto- / kasvutavoitteisiin. Keskeinen kysymysasettelu on: minkälaiseen tuot-

toon pyrimme? Samanaikaisesti johtamistoimintoja yksinkertaistetaan niin paljon 

kuin mahdollista: 

 

”Esimiehen ja alaisen välisessä viestinnässä huomio k iinnitetään työpanoksen laadun ja 

määrän sijasta tavoitteisiin ja toiminnan tuloksiin.” 

 

Alaisten lisäksi tavoitejohtamisen organisaatiorakenne antoi myös esimiehille mah-

dollisimman suuren toimintavapauden. (Humble 1975, 11–13, 18)  

 

Toimeenpano ja valvonta 

  

Tavoitejohtaminen rakentuu sille keskeiselle olettamukselle, että selkeästi asetetut 

tavoitteet motivoivat työntekijöitä. Edelleen motivoivia tavoitteita katsottiin olevan 

vain sellaiset, joiden asettamiseen niiden saavuttamisesta vastuussa oleva henkilö 

on itse osallistunut. (Humble 1975, 10) Käytännössä tämä johti tavoitteiden sopimi-

seen esimiesten ja alaisten kesken. Johtamistoimintojen yksinkertaistamisen ni-

messä strategioiden (sovittujen tavoitteiden) toimeenpanovastuu delegoitiin alas-

päin hierarkiassa, ja niiden saavuttamista valvottiin järjestelmällisellä suoritusten ar-

vioinnilla, joka sidottiin palkkaus- ja urakehityssuunnitelmiin yksilöiden motivaation 

vahvistamiseksi. (Humble 1975, 19) 

 

Strategioiden suunnittelun ja toimeenpanon osalta keskeinen kysymys Hartin mu-

kaan (1991, 102, 104) liittyy ylimmän johdon rooliin suhteessa keskijohtoon ja muu-

hun henkilöstöön sekä organisaation toimijoiden itsenäisyyden asteeseen. Useim-

miten ylimmän johdon rooliksi katsotaan strategioiden luominen ja muiden niiden 

toteuttaminen. Tämäntyyppinen ajattelu viittaa Määtän (2005, 106) mukaan oletuk-

seen strategian implementoinnin teknisestä ja ongelmattomasta luonteesta. Sen 

katsotaan toisin sanoen olevan jotain, minkä ylin johto voi delegoida keskijohdon ja 

operatiivisten toimijoiden huoleksi. 

___________________ 

5 Humble (1975) käytti termiä ’tuottoon tähtäävä suunnittelu’.  
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Johdettu strateginen käyttäytyminen korostaa ylimmän johdon halua ohjata henki-

löstöä käyttäytymään halutulla tavalla. Tähän liittyen keskeinen oletus on, että stra-

tegioiden toimeenpano on hallittavissa luomalla virallisia rakenteita, toimintatapoja 

ja valvontajärjestelmiä, joiden avulla ylin johto voi seurata määrittelemänsä strate-

gian toteutumista. (Määttä 2005, 108) Tavoitejohtamista leimaa edellä esitetyn mu-

kaisesti järjestelmäpainotteisuus, jossa yksilöiden, ryhmien ja yrityksen toimintaa 

ohjataan ja kontrolloidaan rakentamalla erilaisia muodollisia ja virallisia järjestelmiä, 

joissa korostuvat suunnittelu, suoritusten mittaaminen ja valvonta. 

 

4.1.3 Tavoitejohtaminen ja muotivillityskeskustelu 

 

Tässä kappaleessa kuvataan ns. ”management fad” -keskustelua, mikä viittaa kriit-

tiseen tapaan tarkastella jatkuvana virtana syntyviä uusia johtamisoppeja ja -teknii-

koita ohimenevinä muotivillityksinä. Tavoitejohtamisen katsotaan olevan yksi histo-

rian suurinta suosiota herättäneistä muotivillityksistä (Gibson, Tesone & Blackwell 

2003, 12). Seuraavassa esitetään muutamia luonnehdintoja muotivillityksistä ja nii-

den ominaispiirteistä, ja tarkastellaan tavoitejohtamista tästä näkökulmasta. 

 

Käsite ja keskustelu 

 

Muotivillityskeskustelun juuret mm. Parker & Ritson (2005, 1335) tunnistavat liik-

keenjohtamisperinteelle ominaisessa ns. ”guru” -asetelmassa: 

 

”The management profession has had a long tradition of elevating particular management 

practitioners, thinkers and opinion leaders to almost ”guru” status. Contemporary examples 

include Drucker, Peters and Waterman, De Bono, Porter and Covey” 

 

Tämän ajattelutavan mukaan muotivillitykset saavat alkunsa arvostetuista toimi-

joista (fashion setters), jotka pyrkivät retorisesti luomaan yleisölleen (fashion follo-

wers) subjektiivisen tunteen siitä, että heidän edustamansa johtamistekniikat ovat 

rationaalisia ja edistyksellisiä ja parantavat organisaatioiden suorituskykyä tavalla 

tai toisella (Spell 1999, 334). 
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Otetaan esimerkkinä strategiakirjallisuus. Näsin & Aunolan (2002, 57–58) mukaan 

sille on luonteenomaista erilaisten teorioiden ja tekniikoiden runsaus, yhdistely ja 

toimivaksi saattaminen: 

 

”Moni k irjoittaja on liikkeellä kuin ostoskärryjen kanssa marketissa, poimii tätä ja poimii tuota 

ja vielä ripaus tuotak in. … Nähdään runsaasti vaivaa, jotta tekniikka, viitekehys tai teoria 

saadaan havainnollistetuksi. Määritelmät tehdään ’viimeisen päälle’ ja luk ijan vakuuttaminen 

mallin hyvyydestä on oleellista.” 

 

Muotivillityskeskustelu korostaa kriittisyyden merkitystä, koska objektiivinen todelli-

suus ei välttämättä vastaa subjektiivisia käsityksiä erilaisten teorioiden ja tekniikoi-

den hyödyllisyydestä (Spell 1999, 334). Keskustelun tarkoitus ei ole tuomita muoti-

villityksiä pelkästään negatiiviseksi ilmiöksi, koska monilla niistä voi olla merkittävä 

vaikutus organisaatioiden toimintaan, mutta joko positiivisessa tai negatiivisessa 

mielessä (Gibson et al. 2003, 12). 

 

Esimerkiksi Carson, Lanier, Carson & Birkenmeierin (1999, 321) määritelmä koros-

taa muotivillitysten taustalla olevan juuri pyrkimys parantaa organisaatioiden suori-

tuskykyä: 

 

”We might define a management fad as ’managerial intervention, aimed at improving organ-

isational performance, which appears innovative, rational, and functional’.” 

 

Määritelmän mukaan muotivillityksille ominaista on myös, että ne vaikuttavat (vrt. 

subjektiivinen tunne) innovatiivisilta, rationaalisilta ja toimivilta. Gibson et al. (2003, 

12) jakavat tämän näkemyksen, mutta korostavat lisäksi laajaa levinneisyyttä muo-

tivillitysten tunnusmerkkinä: 

 

”The authors defined fads in a previous article as ‘widely accepted, innovative interventions 

into the organization’s practices designed to improve some aspect of performance’.” 
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Kysyntä ja tarjonta 

 

Muotivillitysten syntyä koskevissa kysymyksissä ei olla (Gibson et al. 2003, 12) täy-

sin yksimielisiä siitä, edeltääkö käytäntö teoriaa vai teoria käytäntöä: 

 

”Does practice lead theory as some would suggest, or do academics and consultants origi-

nate the new management fads and urge them upon managers hoping to come up with a 

breakthrough in organizational productivity and effectiveness?” 

 

Näkemys, jonka mukaan teoria edeltää käytäntöä, korostaa selkeästi tiedeyhteisön 

ja liikkeenjohdon konsulttien roolia tiedon siirtäjinä muotivillitysten synnyssä. Tiedon 

siirtäminen voidaan palauttaa aikaisempaan keskusteluun (s. 23) imitoinnista ja ide-

oiden kierrättämisestä, jossa yksilöt ja organisaatiot siirtävät tietoa ja ideoita ajasta 

ja paikasta toiseen. 

 

Muotivillitysten leviämisen kannalta oleellinen huomio tässä yhteydessä on, että toi-

sia ideoita ja asioita imitoidaan (ja siirretään) enemmän kuin toisia. Esimerkiksi me-

nestyneitä yrityksiä ja menestyksen taustalla olevia tekijöitä imitoidaan yleisemmin 

kuin huonoa taloudellista menestystä ja sen taustatekijöitä. Toisaalta dramaattiset 

muutokset herättävät enemmän huomiota kuin vähäiset muutokset tai muuttumat-

tomuus. Imitoinnissa kuvastuu myös ajanhenki, ja viime vuosikymmeninä suosittuja 

teemoja yhteiskunnassa ovat olleet mm. tehokkuus ja rationaalisuus. Imitointi voi 

myös ruokkia itse itseään eli tunnettuja ja laajalle levinneitä ideoita imitoidaan ylei-

semmin kuin vähemmän tunnettuja. Ideoiden levinneisyyteen vaikuttaa myös se, 

ovatko ne helposti siirrettävissä ja viestittävissä. Siirrettävyys viittaa siihen, kuinka 

helppo esimerkiksi tietty malli on ottaa käyttöön uudessa kontekstissa. Viestittävyys 

viittaa esimerkiksi erilaisten lyhenteiden käyttöön nimeämisessä, mikä tekee ideat 

näkyviksi ja helpommin viestittäväksi. (Czarniawska & Sevón 2003, 260–263) 

 

Tietoa ja ideoita siirtävät organisaatioiden itsensä lisäksi erilaiset konsultit, alan am-

mattilaiset ja ”gurut” esimerkiksi konsultoimalla, julkaisemalla liikkeenjohdon oppaita 

ja artikkeleita tai järjestämällä erilaisia seminaareja ja konferensseja (Czarniawska 

& Sevón 2003, 259). Ja syystä tai toisesta johtajat ovat aina etsimässä jotain uutta 
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ja innovatiivista (Gibson et al. 2003, 12). Yhtenä selityksenä tälle ilmiölle Abraham-

son (1996, 256) näkee yhteiskunnan asettamat odotukset sille, että johtajat käyttä-

vät kaikkein tehokkaimpia saatavilla olevia johtamistekniikoita ja etsivät jatkuvasti 

uusia entistä tehokkaampia johtamistekniikoita. Vanhala et al. mukaan (2002, 368) 

liikkeenjohtamisen käytäntöä vaivaa myös ns. ”quick fix” -ajattelu eli halu uskoa eri-

laisten aika- ja tilannepaineiden alla siihen, että on olemassa helppoja ja yksinker-

taisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. 

 

Tunnusmerkit ja elinkaari 

 

Miller, Hartwick & Le Breton-Miller (2004, 7–11) löysivät kahdeksan muotivillityksille 

tunnusomaista piirrettä (vrt. tavoitejohtaminen6), jotka juontavat juurensa mm. 

edellä mainittuun ”quick fix” -ajatteluun: 

 

1) helppous ja suoraviivaisuus 

2) suuret lupaukset 

3) sovellettavuuden universaalius 

4) nopea ja edullinen implementointi 

5) ajanhengenmukaisuus ja ratkaisujen tarjoaminen ajankohtaisiin ongelmiin  

6) uutuudenviehätys ja vallitsevien käytäntöjen kritisointi 

7) gurujen, tähtiyritysten ja sankaritarinoiden oikeuttama olemus 

8) viihdyttävä ja ”myyvä” esitystapa. 

 

Miller et al. (2004, 7) väittävät, että kuvatut kahdeksan piirrettä olivat syy tutkittujen 

muotivillitysten nopeaan suosion kasvuun ja leviämiseen, mutta samalla lyhyeen 

elinkaareen ja nopeaan suosion laskuun. Ne eivät toisin sanoen yleisesti ottaen 

pysty lunastamaan annettuja suuria lupauksia, mikä konkretisoituu muotivillityksille 

tyypillisenä elinkaarena, jossa korostuu: 

 

 

___________________ 

6 Tavoitejohtamisessa tunnistettiin kohtien 1, 3, 6 ja 7 mukaisia piirteitä. 
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1) nopea suosion kasvu 

2) lyhytaikainen suosion kesto 

3) nopea suosion lasku. 

 

Myös Gibson & Tesone (2001, 124) kannattavat näkemystä muotivillitysten elinkaa-

rien samankaltaisesta muodosta, mutta korostavat, että suosion kesto voi kuitenkin 

vaihdella muotivillitysten välillä. Tutkimuksessaan he tarkastelivat muotivillitysten 

elinkaarta viisivaiheisen kehikon kautta. Kuva 16 esittää muotivillitysten elinkaaren 

viisi vaihetta (stage) ja niiden kestot tavoitejohtamisen (MBO) osalta Yhdysvalloissa.  

 

 

Kuva 16. Tavoitejohtamisen elinkaaren viisi vaihetta ja niiden kestot (Lähde: Gibson & Te-

sone 2001, 124) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa (discovery) uusi johtamisvillitys (management fad) esi-

tellään yleisölle. Toisessa vaiheessa (wild acceptance) suosio kasvaa nopeasti ja 

on suurimmillaan. Kolmannessa vaiheessa (digestion) alkaa esiintyä kritiikkiä ja 

epäilyksiä. Neljännessä vaiheessa (disillusionment) keskeiset ongelmat ovat jo ylei-

sessä tiedossa. Viimeisessä vaiheessa (hard core) ainoastaan uskollisimmat kan-

nattajat seisovat enää muotivillityksen takana. (Gibson & Tesone 2001, 124) 

 

Esimerkiksi Hajban selvityksen mukaan (Hajba 1984, 6) erilaisia tavoitejohtamista 

käsitteleviä lehtiartikkeleita, kirjoja, tutkimuksia ja julkaisuja tuotettiin Suomessa 

vuosina 1964–1982 yhteensä 192 kappaletta, jotka muodostavat kuvan 17 mukai-
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sen jakauman. Sen mukaan tavoitejohtamisen suosio erilaisten kirjallisuusnimikkei-

den määrällä mitattuna koki nopean nousun vuodesta 1970 alkaen, saavutti huip-

punsa 1975 ja laski sitten nopeasti vuoteen 1982 mennessä. Tämä kuvaus tavoite-

johtamisen suurimman suosion asettumisesta vuosien 1970–1982 välille voidaan 

havaita olevan varsin yhteneväinen kuvan 17 vaiheen 2 (wild acceptance, 1964–

1981) kanssa. Erona on, että tavoitejohtamisen suosion kasvu alkoi Suomessa 

(1970) noin kuusi vuotta myöhemmin kuin Yhdysvalloissa (1964). 

 

 

 

Kuva 17. Tavoitejohtamista koskevien julkaisujen määrä Suomessa 1964–1982 (Lähde: 

Hajba 1984, 8) 

 

Ensimmäiset tavoitejohtamista koskevat julkaisut Suomessa (1964) voidaan kuvan 

17 perusteella ajoittaa vaiheeseen, jossa tavoitejohtamisen suosion raju kasvu alko i 

Yhdysvalloissa (1964). Kuva 17 osoittaa myös, että vuoden 1982 jälkeen tavoite-

johtamisvillitys oli Suomessa jo selvästi häviämässä, kun vielä vuonna 1992 tavoi-

tejohtaminen oli käytäntönä 80 prosentissa Forbes-lehden ja Fortune 500 -listojen 
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yrityksissä (Odiorne 1992, 9). Kuvan 17 mukaan vuosi 1992 sijoittuu ajallisesti nel-

jännen vaiheen (disillusionment, 1992–1996) alkuun, minkä jälkeen muotivillityksille 

luonteenomainen nopea suosion lasku tapahtui vuoteen 1996 mennessä. Vuonna 

1996 tavoitejohtamisesta puhuttiin alan kirjoituksissa jo johtamisvillityksenä, joka oli 

poistunut muodista (ks. esim. Lee & Skarke 1996, 10). 

 

Edellä esitetyn elinkaariajattelun mukaisesti voidaan muotivillityksille hahmottaa 

selkeitä ”kultakausia” esimerkiksi niitä käsittelevien julkaisujen kautta, mutta on 

syytä korostaa, että johtamisvillitysten meno pois muodista ei tarkoita niiden täy-

dellistä häviämistä liikkeenjohdon näyttämöltä. Aikaisemmin todettiin ideoiden imi-

toimisen ja kierrättämisen yhteydessä, että alkuperäisiä ideoita ei useinkaan imi-

toida kokonaan vaan osittain, ja vaikka ns. alkuperäinen johtamisvillitys poistuisikin 

muodista, ovat yritykset saattaneet soveltaa niiden taustalla olleita hyödyllisiksi 

katsomiaan ideoita osiksi käytäntöjään (Gibson et al. 2002, 12).  Näin muotivillityk-

set toisin sanoen jatkavat elämistään yritysten käytännöissä muodossa tai toi-

sessa. 

 

4.2 Tulosjohtaminen 

 

Ideoiden kierrättämisen yhteydessä todettiin, että ns. uudet ideat ovat usein yhdis-

telmiä vanhoista ideoista, joita sovelletaan uudella tavalla, ja myös muotivillitykset 

voivat muuntua uusiksi johtamisopeiksi (Gibson et al. 2002, 12). Näin muotivillityk-

set toimivat kasvualustana myös seuraavalle muotivillitysten rintamalle (emt. 17). 

Gibson & Tesone (2001, 124) mukaan muotivillitysten uusi aalto alkaa vallata tilaa 

edellisiltä, kun pinnalla olevat muotivillitykset ovat elinkaarensa vaiheessa 4 (disillu-

sionment, kuva 12), jossa niihin liitettävät ongelmat ovat jo yleisessä tiedossa. 

 

Tulosjohtaminen voidaan Hajban mukaan (1984, 9) nähdä edellä esitetyn mukai-

sesti tavoitejohtamisen päivitettynä suomalaisena versiona (uusi muunnos), jonka 

synty voidaan ajoittaa tavoitejohtamisen suosion laskuvaiheeseen. Uusien muotivil-

litysten synty voi toisaalta samalla vauhdittaa edellisten poismenoa muodista (Gib-
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son & Tesone 2001, 124). Santalaisen, Voutilaisen, Porenteen ja Nissisen esitte-

lemä (1981) tulosjohtaminen toi mukanaan uusia käsitteitä ja termejä, kuten tahto-

tila, päivittäisjohtaminen, sitoutuminen ja jämäkkyys, mutta rakentui tavoitejohtami-

sen periaatteille (Hajba 1984, 15). 

 

4.2.1 Tulosjohtamisen päävaiheet 

 

Tulosjohtamisen päävaiheet voidaan esittää pelkistetyssä muodossa kuvan 18 esit-

tämällä tavalla, jossa 1. vaiheen muodostaa tulosten määritysprosessi, 2. vaiheen 

tilannejohtamisprosessi ja 3. vaiheen tulosten seurantaprosessi, joka toimii lähtö-

kohtana seuraavalle kierrokselle. Tämä kuvaus edustaa terminologialtaan tulosjoh-

tamisen ensimmäistä versiota, joka esiteltiin vuonna 1981. 

 

 

Kuva 18. Tulosjohtamisen päävaiheet ja systematiikka (Lähde: Näsi & Aunola 2002, 36)  

 

Tulosjohtamisen seuraavassa versiossa (kuva 19), joka esiteltiin 1990-luvulla, ter-

minologiaa on päävaiheiden osalta muutettu siten, että 1. vaiheen muodostaa 

tujosuunnittelu, 2. vaiheen päivittäistujo ja 3. vaiheen tujovalvonta (Santalainen, 

Voutilainen & Porenne 1990, 44). Seuraavassa tarkastellaan 1990-luvulla esitellyn 

tulosjohtamisjärjestelmän rakennetta ja systematiikkaa. 
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Kuva 

19. ”Uuden aallon” tulosjohtamisprosessi (Lähde: Santalainen et al. 1990, 44)  

 

4.2.2 Tulosjohtamisjärjestelmän systematiikka 

 

Tujosuunnittelun perustana ovat yrityksen visiot (skenaariot) ja tahtotila. Santalai-

nen et al. korostavat, että visioinnin tulee yhdistää sekä luovuus että analyyttisyys. 

Vaihtoehtoisten ja luovien visioiden laatimisen merkitys korostuu organisaatioiden 

toimintaympäristön epävarmuus- ja epäjatkuvuustekijöiden lisääntyessä, koska vi-

siointi tarjoaa monipuolisemman lähtökohdan suunnittelulle kuin lineaarisesti etene-

vät suunnittelumallit. Toisaalta visiot nähdään myös erilaisiin lähtökohta-analyysei-

hin perustuvina strategisina tulevaisuudenkuvina, joiden välinen yhteys organisaa-

tion ja sen jäsenten tahtotiloihin ja niihin liittyviin perusarvoihin tulee selkeyttää. 

(Santalainen et al. 1990, 48–51) 

 

Tujosuunnittelu jakautuu kolmelle tasolle: strategiseen tulossuunnitelmaan, vuosi-

tulossuunnitelmaan ja pienten askelten tulossuunnitelmaan. Strateginen tulossuun-

nitelma tähtää yrityksen pitkän aikavälin tuloskunnon turvaamiseen. Strateginen tu-

lossuunnitelma täsmennetään vuosittain vuositulossuunnitelmassa, jossa määrite-

tään 1) organisaation avaintulokset ja tukitulokset, 2) avaintuloksista johdetut orga-

nisaatiokohtaiset tulostavoitteet, 3) toimintasuunnitelmat ja budjetit edellisille ja 4) 

organisaation avaintuloksista ja tulostavoitteista johdetut yksilökohtaiset avaintulok-

set ja tulostavoitteet. Pienten askelten tulossuunnitelmat koskevat vuositasoa lyhy-

empää aikajännettä. Organisaatiotasolla ne tähtäävät markkinoilla tai toimintaym-

päristössä eteen avautuvien epäkohtien hyödyntämiseen. Yksilötasolla ne täsmen-

tyvät henkilökohtaisen ajankäytön suunnitelmiksi allokoinnin avulla. (Santalainen et 

al. 1990, 39–40) 
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Päivittäistujo tähtää laadittujen tulossuunnitelmien toteuttamiseen liiketoiminnan, 

toimintaympäristön ja ihmisten päivittäisjohtamisen keinoin. Siinä korostuvat orga-

nisaatiokohtaiset olennaiset tulostekijät (menestystekijät, ulkoiset tilannetekijät, si-

säiset tilannetekijät), koko organisaatioon juurrutettu tuloskulttuuri (johtamiskult-

tuuri, organisaatiokulttuuri, palvelukulttuuri), päivittäistujon menestystekijät (tukijär-

jestelmät, kuten palkitsemisjärjestelmä ja tujoseuranta) ja tulosjohtajan henkilökoh-

taiset menestystekijät. (Santalainen et al. 1990, 41–42) 

 

Tujovalvonnassa strategioiden ja vuosisuunnitelmien toteutumista arvioidaan ja 

kontrolloidaan järjestelmällisesti. i) Jokainen organisaation jäsen seuraa ja arvioi 

omia tulossaavutuksiaan säännöllisesti tuloskierroksen aikana (jatkuva tujoseu-

ranta), ii) tuloskierroksen lopussa aikaansaatuja vuosituloksia arvioidaan sekä or-

ganisaatio- että yksilötasolla tehtyjä vuositulossuunnitelmia vasten (aikaansaatujen 

tulosten arviointi), iii) kohdissa i tai ii esille nousseisiin epäkohtiin reagoidaan ongel-

mien edellyttämällä tavalla (valvontareaktiot) ja iv) tulosjohtajat seuraavat itse omaa 

tuloskuntoaan ja ylläpitävät sitä tarvittavin toimenpitein. (Santalainen et al. 1990, 

42–43) Valvontareaktioilla tarkoitetaan ongelmien edellyttämiä korjaavia toimenpi-

teitä strategisessa tulossuunnitelmassa, vuositulossuunnitelmassa tai päivittäistu-

jossa (Santalainen et al. 1990, 43, 193). 

 

Tulosjohtamisjärjestelmän toimivuus pyritään varmistamaan rakentamalla tukijär-

jestelmiä, joista keskeisimpiä ovat organisaatiorakenne, laskentajärjestelmä sekä 

kannuste- ja palkitsemisjärjestelmä. Tulosjohtamisjärjestelmässä toiminta organi-

soidaan tulosyksiköihin, joille asetetaan niiden tuloksista välittömässä vastuussa 

olevat vetäjät. Yrityksen laskentajärjestelmät rakennetaan palvelemaan tulosyksik-

köjen tulostehokkuutta määrittämällä tulostehokkuuden kannalta keskeiset tekijät ja 

simuloimalla eri toimintavaihtoehtojen tulosvaikutuksia. Tulospohjaisella kannusta-

misella ja palkitsemisella pyritään vaikuttamaan ihmisten mielenkiinnon kohteisiin ja 

työn sisältöön. Keskeinen oletus on, että: ”Tuloksia tuottava työ on tarkoituksellista 

ja motivoivaa.” (Santalainen et al. 1990, 221–223)  
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4.3 Tasapainotettu tuloskortti 

 

Vanhala et al. (2002, 357–358) mukaan liikkeenjohtamiskeskustelua hallitsevat tänä 

päivänä erilaiset johtamistekniikat: 

 

”Ne ovat tiettyä kohdeilmiötä hahmottavien käsitteiden, selitysmallien ja kohteen eri piirteisiin 

vaikuttamisen reseptien koosteita. Ne on tavallisesti koottu jonkun kompakt in otsikon tai ni-

mikkeen alle tuotteenomaisiksi käytännekokonaisuuksiksi, joita voidaan esimerk iksi kon-

sultti- tai koulutuspalveluin tuottaa ja myydä. Kunakin hetkenä esillä olevista tekniikoista osa 

on vanhempia, osa uusia, toiset menossa, toiset tulossa, jotkut kautta maailman tunnettuja, 

jotkut enintään kansallisia.” 

 

Amerikkalaisen konsulttiyhtiö Bain & Companyn vuonna 1993 käynnistämän selvi-

tyshankkeen mukaan tilanne vuonna 1999 oli se, että pohjoisamerikkalaisilla yrityk-

sillä oli käytössä keskimäärin 11,4 erilaista johtamistyökalua. Tasapainotettu tulos-

kortti oli tutkimuksen mukaan käytössä 43,9 % vastanneista yrityksistä. (Rigby 2001, 

141, 145) Tasapainotetun tuloskortin ensimmäiset sovellukset levisivät Vanhala et 

al. mukaan (2002, 362) Suomeen vain muutama vuosi ensiesittelynsä jälkeen (Kap-

lan & Norton 1992), ja ensimmäisten soveltajien joukossa olivat mm. rajavartiolaitos.  

 

4.3.1 Järjestelmät ja peruskaavio 

 

Tasapainotettu tuloskortti (Kaplan & Norton 1996a, 18) on strateginen mittaamis- ja 

johtamisjärjestelmä, jossa keskeiset elementit ovat yrityksen visio ja strategia (vision 

and strategy, kuva 20). Perusidea on strategian saattaminen operationaaliseksi toi-

minnaksi (translating strategy into action), mikä tapahtuu asettamalla tavoitteita (ob-

jectives) ja mittaamalla (measures) yrityksen suorituskykyä (targets) niiden osalta 

neljällä osa-alueella: 

 

i) talouden (financials) 

ii) asiakkaiden (customer) 

iii) sisäisten liiketoimintaprosessien (internal business process)  

iv) organisaation oppimisen ja kasvun (learning & growth). 
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Keskeisin elementti on i) taloudellinen perspektiivi, jonka osalta tasapainotettu tu-

loskortti tähtää sekä lyhyen tähtäimen tuloskunnon mittaamiseen että pitkän täh-

täyksen tuloskunnon varmistamiseen. Pitkän tähtäyksen tuloskunto pyritään varmis-

tamaan kehittämällä toimintaa jatkuvasti (initiatives) kolmella muulla osa-alueella vi-

sion ja strategian mukaisesti. (Kaplan & Norton 1996a, 18) 

 

 

Kuva 20. Tasapainotetun tuloskortin peruskaavio (Lähde: Kaplan & Norton 1996a, 20) 

 

Järjestelmä esittää (Kaplan & Norton 1996a, 18) seuraavat keskeiset kysymykset 

ohjaamaan toiminnan kehittämistä (ja tavoitteiden asettamista): 

 

i) Taloudellinen perspektiivi: menestyäksemme taloudellisesti, millaiselta meidän on näy-

tettävä omistajien silmissä? 

ii) Asiakasperspektiivi: saavuttaaksemme visiomme, millaiselta meidän on näytettävä asi-

akkaittemme silmissä? 
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iii) Sisäisten liiketoimintaprosessien perspektiivi: tyydyttääksemme omistajat ja asiak-

kaat, missä prosesseissa meidän täytyy olla erinomaisia? 

iv) Oppimisen ja kasvun perspektiivi: saavuttaaksemme visiomme, miten kehitämme op-

pimisen ja jatkuvan uudistumisen kykyämme? 

 

Tasapainotetun tuloskortin implementoinnissa yrityksen organisaatio-, palkkio- ja 

valvontajärjestelmät asetetaan (muiden tehtäviensä ohella) palvelemaan sitä (Näsi 

& Aunola 2002, 47). Tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen toimivat strate-

gian kommunikoinnin välineinä, joiden avulla yksilöt ja ryhmät sitoutetaan yrityksen 

vision mukaiseen strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin. Tarkoituksena on esittää 

strategiset suunnitelmat helposti ymmärrettävässä muodossa asettamalla mittareita 

sellaisille toiminnan osa-alueille, jotka ovat erityisen merkityksellisiä strategisten ta-

voitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että jokainen organisaation jäsen ym-

märtää yksilötasolle vietyjen mittareiden ja tavoitteiden kautta oman toimintansa 

merkityksen yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Neljälle eri osa-

alueelle asetettavat tavoitteet ja mittarit muodostavat järjestelmän, jossa erilaisten 

syy-seuraussuhde-mallinnusten avulla voidaan hahmotella erilaisten toimenpitei-

den vaikutusta yrityksen taloudelliseen tulokseen, ja kohdentaa resurssit eri toimen-

piteille sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä. (Kaplan & Norton 1996a, 18, 21)  

 

4.3.2 Järjestelmien systematiikka 

 

Keskeistä tasapainotetussa tuloskortissa (Kaplan & Norton 1996a, 21) on, että eri 

osa-alueille asetettavat tavoitteet ja mittarit ovat linjassa keskenään ja tukevat toisi-

aan. Toisaalta eri perspektiiveille asetettavien tavoitteiden ja mittareiden tulee muo-

dostaa järjestelmä, joka liittää toisiinsa kaikki neljä osa-aluetta. 

 

Tarkastelu aloitetaan taloudellisten tavoitteiden ja mittarien asettamisesta (menes-

tyäksemme taloudellisesti, millaiselta meidän on näytettävä omistajien silmissä?). 

Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen katsotaan edellyttävän asiakasulottuvuu-

delle asetettavien tavoitteiden saavuttamista (saavuttaaksemme visiomme, millai-
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selta meidän on näytettävä asiakkaittemme silmissä?). Edelleen asiakasulottuvuu-

delle asetettavien tavoitteiden saavuttamisen katsotaan edellyttävän sisäisille liike-

toimintaprosesseille asetettavien tavoitteiden saavuttamista (tyydyttääksemme 

omistajat ja asiakkaat, missä prosesseissa meidän täytyy olla erinomaisia?). Sisäi-

sille liiketoimintaprosesseille asetettavien tavoitteiden saavuttamisen katsotaan 

edellyttävän organisaation oppimisille ja kehittämiselle asetettavien tavoitteiden 

saavuttamista (saavuttaaksemme visiomme, miten kehitämme oppimisen ja jatku-

van uudistumisen kykyämme?). (Kaplan & Norton 1996a, 21) 

 

Toiminnan eri osa-alueille asetettavat tavoitteet operationalisoidaan toimenpiteiksi 

ja niille asetettaviksi mittareiksi, jotka liittyvät toisiinsa edellä kuvatulla logiikalla, jota 

havainnollistaa kuva 21. 

 

 

Kuva 21. Tasapainotetun tuloskortin järjestelmien systematiikka ja esimerkki syy-seuraus-

suhde-mallinnuksesta (Lähde: Kaplan & Norton 1996a, 21) 

 

Mittarit asetetaan perspektiivikohtaisesti toimenpiteille, joiden lopputuloksilla on 

keskeinen vaikutus yritysten strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ole-

tetaan, että yrityksen taloudellisena tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa tuotta-
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maansa lisäarvoa (EVA), jota päätetään tavoitella lisämyynnillä nykyisille asiak-

kaille. Lisämyynti voidaan toteuttaa kasvattamalla kertaostosten arvoa ja/tai lisää-

mällä ostotiheyttä. Tarkastellaan tässä yhteydessä ostotiheyden lisäämistä, minkä 

katsotaan edellyttävän asiakasuskollisuuden kasvattamista ja siitä seuraavaa osto-

jen keskittämistä. Kysymys kuuluu, kuinka asiakkaiden ostouskollisuutta voidaan 

kasvattaa? Oletetaan analyysien paljastavan, että asiakkaat arvostavat ennen kaik-

kea toimitusaikojen paikkansa pitävyyttä. Seuraava kysymys kuuluu, mitkä sisäiset 

liiketoimintaprosessit vaikuttavat toimitusaikojen paikkansa pitävyyteen? Voidaan 

esimerkiksi havaita, että toimitusten oikea-aikaisuuden kannalta oleellisinta on si-

säisten prosessien laadukkuus ja läpimenoajat. Seuraava kysymys kuuluu, miten 

sisäisten prosessien laatua ja läpimenoaikoja voidaan parantaa? Yksi mahdollisuus 

voisi olla esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen. (Kaplan & Norton 

1996a, 21) 

 

Järjestelmään kuuluva säännöllinen mittaaminen toimii myös palautejärjestel-

mänä, jonka avulla ylimmän johdon on mahdollista valvoa ja arvioida strategioiden 

toimeenpanoa ja tehdä tarvittaessa pieniä täsmennyksiä tai suuria muutoksia stra-

tegioihin. Kaplan & Nortonin mukaan säännöllisen palaute- ja arviointisysteemin 

mahdollistama strategioiden jatkuva säätäminen ja korjaavien toimenpiteiden teke-

minen on tasapainotetun tuloskortin suurin innovaatio ja tärkein ominaisuus. Orga-

nisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, joten yrityksissä saatetaan 

jossain vaiheessa huomata, että alkuperäiset suunnitelmat eivät välttämättä enää 

vastaa muuttuneiden olosuhteiden asettamia edellytyksiä. Uusia strategioita voi 

syntyä esimerkiksi reaktioina erilaisiin ennalta odottamattomiin taloudellisiin mah-

dollisuuksiin tai uhkiin. Perinteisten johtamisjärjestelmien heikkouden he näkevät 

juuri siinä, että ne keskittyvät pelkästään etukäteen laadittujen ja suunnitelmien toi-

meenpanon valvontaan ottamatta huomioon jatkuvasti muuttuvia olosuhteita (Kap-

lan & Norton 1996a, 19) 
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OSA II: JÄRJESTELMIEN EROTTELU 
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5 SUORITUSKYVYN MITTAUS 

 

Tutkielman viides luku tarkastelee suorituskyvyn mittausta, jonka ympärille sekä ta-

voitejohtamisen että tasapainotetun tuloskortin järjestelmien voidaan luvussa 4 ha-

vaita rakentuvan. Suorituskyvyn mittauksen osalta määritellään ensin sen keskeiset 

käsitteet ja tarkastellaan sen nykytilaa. Tämän jälkeen tavoitejohtamisen ja tasapai-

notetun tuloskortin rakennetta ja järjestelmiä peilataan tähän viitekehykseen, jossa 

tavoitteena on löytää eroja niiden välillä. Tulosjohtaminen jätetään suorituskyvyn 

mittauksen osalta tarkastelun ulkopuolelle, koska tutkielman painopiste on selkeästi 

tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin välisessä vertailussa. Toisaalta 

tässä yhteydessä tavoite on erottelujen ja rajanvetojen tekeminen järjestelmien vä-

lille, ja tulosjohtaminen määriteltiin aiemmin lähinnä tavoitejohtamisen päivitetyksi 

versioksi. 

 

Suorituskyvyn mittaukseen liittyen oleellinen havainto luvussa 4 on, että mittarit ovat 

sekä tavoitejohtamisen että tasapainotetun tuloskortin järjestelmissä niiden alkupe-

räisen tarkoituksen mukaisesti konkreettinen kommunikoinnin väline, joka ohjaa 

sekä yksilöiden, ryhmien että koko organisaation käytännön toimintaa. Ja tämä mit-

tareihin liittyvä konkreettisuus nähdään tässä tutkielmassa luontevana tarttumapin-

tana. 

 

Suorituskyvyllä viitataan tässä tutkielmassa nimenomaan liiketoiminnalliseen suori-

tuskykyyn (business performance) ja sen mittauksella (performance measurement) 

kaikkeen yrityksen liiketoiminnalliseen mittaamiseen. Seuraavassa määritellään 

keskeisten käsitteiden sisältö tarkemmin, ja tarkastellaan sitä, miten suorituskyvyn 

mittauksen teoriaa tänä päivänä tiedeyhteisössä luonnehditaan. 
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5.1 Suorituskyky 

 

IEE:n määritelmän mukaan suorituskyky voidaan nähdä ominaisuutena, jolla kuva-

taan organisaation kykyä saavuttaa tavoitteita (Institute of Industrial Engineers  

1990, 11–14). 

 

Laitinen tarkentaa, että suorituskyky on mittauskohteen (yrityksen, tiimin, henkilön, 

jne.) kyky saada aikaan tuotoksia suhteessa eri ulottuvuuksille asetettuihin tavoit-

teisiin (Laitinen 1998, 14). 

 

Esimerkiksi tasapainotetussa tuloskortissa suorituskykyä mitattiin neljällä ulottuvuudella: 

 

i) talouden 

ii) asiakkaiden  

iii) sisäisten liiketoimintaprosessien 

iv) organisaation oppimisen ja kasvun. 

 

Neely & Adams (2000) katsovat suorituskykyprismassaan (Performance Prism) suoritusky-

kyyn kuuluvaksi viisi ulottuvuutta: 

 

i) sidosryhmien kriteerit 

ii) strategiat sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseksi 

iii) prosessit strategioiden toteuttamiseksi 

iv) prosessien toteuttamisen ja kehittämisen vaatima osaaminen 

v) sidosryhmiltä saatu yritykselle arvokas kontribuutio. 

 

5.2 Suorituskyvyn mittaus 

 

IEE:n mukaan suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa saavutuksia arvioidaan ja 

verrataan historiallisiin tuloksiin tai muihin tavoitearvoihin tai kriteereihin (Institute of 

Industrial Engineers 1990, 11–14). 

 

Myös Neely, Mills, Gregory, Richards, Platts & Bourne (1996, 11) korostavat suori-

tuskyvyn mittauksen prosessiluonnetta, ja toteavat siinä määritettävän tarkoituksel-

lisen toiminnan tehokkuutta ja toimivuutta. 
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Laitinen (1998, 14) näkee suorituskyvyn mittauksen taustalla pyrkimyksen suoritus-

kyvyn kehittämiseen, joka on tarkoituksellista toimintaa, jossa tavoitteena on paran-

taa yrityksen kykyä tyydyttää sen sidosryhmien tarpeet. 

 

Sydänmaalakka (2001, 257) on käyttänyt termiä suorituksen johtaminen (perfor-

mance management) kuvatessaan jatkuvaa prosessia, jossa yhdistetään tavoit-

teista sopiminen, ohjaus, tulosten arviointi ja kehittäminen toisiinsa liittyviksi ele-

menteiksi, jolla pyritään parantamaan organisaation suorituksia yksilöitä ja tiimejä 

kehittämällä.  

 

Strateginen suorituskyvyn mittaus -käsitteellä korostetaan sitä, että suorituskyvyn 

mittaus on strategisen johtamisen työkalu. Sen avulla henkilöstö ohjataan toteutta-

maan strategiaa johtamalla mittarit vision ja strategian perusteella, jolloin mittarei-

den ja niihin liittyvien tavoitteiden avulla voidaan konkretisoida ja kommunikoida 

strategia henkilöstölle. Ja tällöin henkilöstö pyrkiessään saavuttamaan omalle työl-

leen asetetut tavoitteet toteuttaa myös organisaation strategiaa, jonka toteutumista 

on samalla mahdollista seurata seuraamalla siitä johdettujen mittareiden tuloksia. 

(Lönnqvist 2002, 15)  

 

5.3 Suorituskyvyn mittarit 

 

Neely, Gregory & Platts (2005, 1229) määrittelevät suorituskykymittarin (perfor-

mance measure) suureeksi, joka määrittää toiminnan tehokkuutta tai tehottomuutta. 

Samassa merkityksessä voidaan puhua myös toiminnan tunnusluvuista7.  

 

 

 

 

 

 

___________________ 

7 ks. esim. Lönnqvist 2002, 16. 
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Johdon laskentatoimen kehityksellä on ollut keskeinen rooli suorituskyvyn mittauk-

sen kehityksessä, mikä on näkynyt taloudellisten mittareiden merkityksen korostu-

misena (Chenhall & Langfield-Smith 2007, 278). Perinteisesti yritykset saattoivat 

käyttää yksinomaan taloudellisia mittareita (Ittner & Larcker 1998, 206), mutta niiden 

riittämättömyydestä yritysten toiminnan ohjauksessa on kirjoitettu paljon (Toivanen 

2001, 5). Yksi keskeisistä tutkimusteemoista suorituskyvyn mittauksen saralla onkin 

ollut ei-taloudellisten mittareiden yleistyminen taloudellisten mittareiden rinnalle 

(Lönnqvist 2002, 18), ja mittareita on kehitelty mm. tuotannon, markkinoinnin, hen-

kilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen tarpeisiin (Chenhall & Langfield-Smith 

2007, 277). Taloudellisten mittareiden koettujen rajoituksien lisäksi ei-taloudellis ten 

mittareiden yleistymiseen ovat olleet vaikuttamassa myös mm. kova kilpailu ja uu-

sien laskentamenetelmien käyttö (Ittner & Larcker 1998, 217).  

 

Sekä taloudellisten että ei-taloudellisten mittareiden käytössä on omat hyvät ja huo-

not puolensa. Esimerkiksi Neely (1999, 206) on tehnyt synteesiä taloudellisia mitta-

reita kohtaan esitetystä kritiikistä ja listaa niiden heikkouksia seuraavasti: 

 

 - Ne korostavat lyhyen tähtäimen ajattelua ja ratkaisuja 

 - Ne tarjoavat ainoastaan historiatietoa jo tapahtuneista asioista 

 - Niistä puuttuu strateginen näkemys 

 - Ne kannustavat osaoptimointiin 

 - Ne eivät tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen 

 - Ne eivät tarjoa informaatiota asiakkaista tai kilpailijoista. 

 

Taloudellisten mittareiden vahvuuksia voidaan luonnehtia (Lönnqvist 2002, 19) esi-

merkiksi seuraavalla tavalla: 

 

 - Niiden käytöstä on vuosien kokemus 

 - Niiden luotettavuus on testattu ja yleisesti tunnettu 

 - Niiden laskentaperiaatteet ovat vakiintuneet 

 - Niiden tuloksia voidaan usein vertailla eri yritysten ja yksiköiden välillä 

 - Ne kertovat liiketoiminnan tuloksesta. 
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Vastaavasti Kaplan & Norton (1996b, 7-10) ovat kuvanneet ei-taloudellisten mitta-

reiden vahvuuksia seuraavasti: 

 

- Niiden avulla voidaan ennustaa tulevia toiminnan tuloksia ja kehitystä 

- Mitattavat asiat voidaan johtaa yrityksen strategiasta 

- Ne voivat olla taloudellisia mittareita konkreettisempia työntekijöille. 

 

Myös ei-taloudellisilla mittareilla on omat heikkoutensa (Kaplan & Norton 1996b, 7-

10), joita kuvastaa varsinkin taloudellisille mittareille ominaisten vahvuuksien puut-

tuminen: 

 

 - Ne eivät useinkaan ole vertailukelpoisia eri yritysten välillä 

 - Niiden laskentaperusteet eivät ole vakiintuneita 

 - Niiden luotettavuus saattaa olla kyseenalainen. 

 

Edellä kuvattuja taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden ominaisuuksia toi-

siinsa vertaamalla voidaan todeta, että yhdessä ne i) tarjoavat monipuolisempaa 

informaatiota kuin erikseen käytettynä ja ii) täydentävät toistensa heikkouksia ja 

vahvuuksia. 

 

5.4 Suorituskykymittaristot 

 

Sen lisäksi että taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita alettiin yhdistellä, varsinkin 

1990-luvun alkupuolella katsotaan suorituskyvyn mittauksen tutkimuksessa tapah-

tuneen käänne suuntaan, jossa alettiin kehittää erilaisia mittaristomalleja. Niissä 

mittaristo pyrittiin rakentamaan mittareidensa osalta jonkinlaiseksi harkituksi (esim. 

tasapainotettu, kokonaisvaltainen) kokonaisuudeksi, ja lisäksi yksi keskeisistä ide-

oista oli liittää mittarit erilaisten syy-seuraus-suhteiden (esim. kausaaliset ketjut ja 

kartat) kautta yrityksen strategioihin. Johtamalla operationaaliset mittarit yrityksen 

strategiasta strategiat oli mahdollista kääntää konkreettiseksi mitattavaksi toimin-

naksi. (Chenhall & Langfield-Smith 2007, 275) 
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Lönnqvist (2002, 17) määrittelee suorituskykymittariston tai suoritusmittariston (per-

formance measurement system) kokoelmaksi erilaisia mittareita, joka voi olla seka-

lainen ja vuosien varrella kehittynyt tai jonkin mittaristomallin, kuten tasapainotetun 

tuloskortin, mukaan systemaattisesti rakennettu ja tiettyjä tunnuspiirteitä sisältävä 

suunniteltu kokonaisuus. Erotuksena satunnaiseen mittareiden käyttöön mittaristo-

mallit toisin sanoen sisältävät tiettyjä teoreettisia ja käytännöllisiä periaatteita, joiden 

perusteella mm. mittarit valitaan ja mittaristoa käytetään. Mittaristomalleja saatetaan 

nimittää esimerkiksi tasapainotetuiksi, strategisiksi tai kokonaisvaltaisiksi riippuen 

siitä, mitä näkökohtia on haluttu korostaa. Tasapainoisuus voi viitata esimerkiksi ta-

sapainoon taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden välillä, strategisuus mittarei-

den määrittämiseen strategisten tavoitteiden perusteella ja kokonaisvaltaisuus mit-

tariston pyrkimykseen kuvata organisaation toimintaa kattavasti.  

 

Aikaisemmin todettiin jo, että useat eri tieteenhaarat ovat kehitelleet mittareita omiin 

tarpeisiinsa, ja tämä näkökulmien runsaus heijastuu suorituskyvyn mittaukseen ja 

mittaristoihin myös niitä koskevien määritelmien moninaisuutena. Esimerkiksi tuo-

tannon johtamisen näkökulmasta suorituskykymittaristo saatetaan nähdä joukkona 

mittareita, joiden avulla voidaan määrittää ja raportoida toimintojen tehokkuutta. 

Strategisen johtamisen näkökulmasta kaksi keskeistä suorituskykymittariston tehtä-

vää ovat strategioiden jalkauttaminen ja informaation tarjoaminen strategisen pää-

töksenteon tueksi. Laskentatoimen sisällä suorituskykymittariston keskeisenä roo-

lina on ollut suunnittelun ja budjetoinnin välineenä toiminen. (Franco-Santos, Ken-

nerley, Micheli, Martinez, Mason, Marr, Gray & Neely 2007, 785) 

 

Lisäksi useat tieteenharrastajat käyttävät suorituskykymittariston termiä (business 

performace measurement system / BPM system) selittämättä tarkasti, mitä sillä tar-

koittavat (Franco-Santos et al. 2007, 784). Myös Lönnqvist (2002, 14) on havainnut 

saman ilmiön: 

 

”Kun ymmärretään mitä suorituskyvyllä tarkoitetaan, suorituskyvyn mittaus on oikeastaan 

itsestään selvää – näin tuntuvat ainak in useimmat alan k irjoittajat ajattelevan.” 
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Käsiteanalyysiä tehneet Franco-Santos et al. (2007, 787) toteavat, että yksikäsit-

teistä määritelmää suorituskykymittaristolle ei ole löydettävissä, ja lähestyvät käsi-

tettä jakamalla sen osiin. Tutkimuksessaan he havaitsivat eri kirjoittajien suoritusky-

kymittaristojen määritelmissä8 yhdistyvän yksi tai useampi seuraavasta kolmesta 

ulottuvuudesta: 

 

i) Suorituskykymittariston sisältö ja ominaisuudet, joista se rakentuu 

ii) Suorituskykymittariston rooli, tehtävät ja tarkoitus yrityksessä 

iii) Suorituskykymittariston rakenteessa määritellyt prosessit ja toiminnot. 

 

Näiden kolmen ulottuvuuden suhteen Franco-Santos et al. (2007, 796–798) esittä-

vät tiedeyhteisössä vallitsevien ja omien näkemystensä perusteella keskeisiä tun-

nusmerkkejä ja kriteereitä, joiden voidaan olennaisesti katsoa kuuluvan suoritusky-

kymittaristoihin ja määrittävän niiden olemusta. 

 

i) Suorituskykymittariston sisällössä kirjoittajat näkevät kaksi keskeistä tekijää: suorituskyvyn 

mittarit ja niitä tukevan infrastruktuurin. Mittareiden läsnäoloa suorituskykymittaristoissa voi-

daan pitää toisaalta itsestäänselvyytenä, mutta samalla kaikesta muusta niihin liittyvästä tar-

kemmasta valinnasta ja suunnittelusta ei voida antaa yleispäteviä ohjeita. Infrastruktuurilla 

viitataan erilaisiin tapoihin, menetelmiin ja järjestelmiin, joiden avulla mittareiden tuottamaan 

tietoa kerätään, kootaan, lajitellaan, analysoidaan, tulkitaan ja viestitään. Muodoltaan ja ra-

kenteeltaan nämä toiminnot on järjestetty esimerkiksi systeemiksi tai prosesseiksi, jotka voi-

vat olla kiinteä osa suorituskykymittaristoa tai erillinen kokonaisuus, joka palvelee sitä mui-

den tehtäviensä ohella. 

 

ii) Suorituskykymittaristolle tunnistettiin tutkimuksessa 17 erilaista roolia, jotka luokiteltiin 

viiteen kategoriaan. Yleispätevänä ja kaikkia suorituskykymittaristoja koskevana niistä voi-

daan pitää ainoastaan ensimmäistä, suorituskyvyn mittausta, muiden merkityksen ollessa 

enemmän tai vähemmän tilannesidonnaista. Suorituskykymittaristojen roolien keskeiset ka-

tegoriat niihin liittyvine erilaisine tehtävineen ovat tutkimuksen mukaan: 

 

 

 

 

___________________ 

8 Kirjoittajien aineistona oli yli 300 erilaista suorituskyvyn mittausta yksityisellä sektorilla käsittelevää 

dokumenttia, joista he löysivät 17 suorituskykymittariston määritelmää. 
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1) suorituskyvyn mittaus 

2) strateginen johtaminen 

3) kommunikointi 

4) ihmisten johtaminen9 

5) organisaation oppiminen. 

 

iii) Jotta jostakin järjestelmästä voidaan käyttää nimitystä suorituskykymittaristo, tulee sen 

rakenteessa Franco-Santos et al. mukaan olla määritelty vähintään seuraavat kolme pro-

sessia: 

 

1) Mittareiden valinta ja määritys, jossa tunnistetaan organisaation sidosryhmien tarpeet ja 

halut, määritetään strategiset ja muut tavoitteet sekä suunnitellaan ja valitaan sopivat 

mittarit. 

 

2) Tiedon keruu ja käsittely, joka sisältää mittareiden tuottaman tiedon keruun ja analysoin-

nin. 

 

3) Tiedon johtaminen, jolla viitataan tiedon välittämiseen, tulkintaan ja hyödyntämiseen 

päätöksenteossa. 

 

Seuraavia kahta prosessia kirjoittajat eivät pidä kriittisenä suorituskykymittaristojen raken-

teen kannalta, mutta kokevat että ne saattavat edistää niiden toiminnan tehokkuutta:  

 

4) Suoritusten arviointi ja palkinta, jolla viitataan suoritusten arviointiin ja vertaamiseen ase-

tettuihin tavoitteisiin sekä tavoitteiden saavuttamisen käyttämiseen palkitsemisperus-

teena. 

 

5) Järjestelmän arviointi, minkä tarkoituksena on mahdollistaa mittaristojen kehittäminen 

niiden käytöstä saatujen tulosten ja palautteen perusteella.  

 

 

 

 

 

___________________ 

9 Ihmisten johtaminen on tässä yhteydessä suomennettu viittaamaan yksilöiden ja ryhmien johtami-

seen esimerkiksi palkitsemisen, vuorovaikutuksen ja kontrollin kautta, joilla halutaan vahvistaa tie-

tyntyyppistä käyttäytymistä (influence behaviour) organisaatiossa. 
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Yksiselitteisen määritelmän puute ei sinällään ole poikkeuksellista. Sama havainto 

tehtiin esimerkiksi strategian ja strategisen johtamisen yhteydessä, jossa se tulkittiin 

merkiksi käsitteiden moniulotteisuudesta, jota tulkintojen runsaus viestittää ja kar-

toittaa. Paljon haitallisempana suorituskykymittaristoja koskevana ilmiönä tiedeyh-

teisössä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tieteenharrastajat käyttävät termiä se-

littämättä tarkasti, mitä sillä tarkoittavat. Laatimaansa suorituskykymittariston käsit-

teen kolmijakoa vasten Franco-Santos et al. korostavat, että jo tutkimustuloksia kos-

kevan vertailtavuuden ja yleistettävyyden kannalta tulisi moniselitteisten käsitteiden, 

kuten suorituskykymittariston, kohdalla kiinnittää huomiota määritelmien sekä niitä 

koskevien rajausten ja valintojen selkeyteen. Esimerkiksi suorituskykymittariston 

osalta tulisi määritellä sen sisältö ja siihen liittyvät ulottuvuudet, mihin kuvatuista 

sisällön osista tutkimus kohdistuu ja mitä ehtoja käsitteelle empiirisessä konteks-

tissa asetetaan.  (Franco-Santos et al. 2007, 784–785)  

 

5.5 Suorituskyvyn johtaminen 

 

Selkeiden rajojen piirtäminen suorituskyvyn mittauksen (performance measure-

ment) ja suorituskyvyn johtamisen (performance management) sekä käsitteistä joh-

dettujen järjestelmien (performance measurement system >< performance mana-

gement system) välille ei ole ollut vallitseva trendi tiedeyhteisössä. Liiketoiminnan 

suorituskyky itsessään on laaja-alainen käsite, jonka rajaaminen on vaikeaa (Neely 

1999, 224), ja lisäksi sitä koskettelevat käsitteet, suorituskyvyn mittaaminen ja joh-

taminen, ovat viime vuosikymmeninä lähentyneet toisiaan niin, että niitä käytetään 

synonyymeinä toisilleen (Radnor & Barnes 2007, 392). Tämä yhdistettynä edellä 

mainittuun käsitteitä koskevien määritelmien epäselvyyteen, ts. tarkkojen määritel-

mien puuttumiseen, on jatkuessaan johtanut tilanteeseen, jossa on hankalaa sanoa, 

mitä akateemikot ja ammatinharjoittavat termeillä eri yhteyksissä tarkoittavat. Tilan-

teen ongelmallisuus kuitenkin tiedostetaan ja sekä hyviä että huonoja ehdotuksia 

käsitteiden erottamiseksi ja tunnistamiseksi on esitetty. 

 

Suorituskyvyn mittauksen ja mittareiden käsitteiden yleistyminen ja vakiintuminen 

ajoitetaan teolliseen vallankumoukseen, suuryritysten syntyyn ja mittakaavaetujen 
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tavoittelemiseen, joiden seurauksena organisaatioissa alettiin tarkastella työn ja 

materiaalien käytön tehokkuutta ja kustannuksia (Lönnqvist 2002, 17–18). Suoritus-

kyvyn mittauksen varhainen merkitys voidaankin määritellä varsin kapea-alaiseksi 

tehokkuuden ja kustannusten mittaamiseksi, jollaisena sitä käytettiin esimerkiksi 

1900-luvun alussa syntyneen taylorismin yhteydessä. Yhteiskuntien, työyhteisöjen 

ja liikkeenjohtamisteorioiden muuttuessa ja kehittyessä suorituskykyä alettiin tar-

kastella entistä laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin niin, että noin 1980-luvulta 

lähtien on puhuttu suorituskyvyn mittauksen ohella myös sen johtamisesta. (Radnor 

& Barnes 2007, 386–393) 

 

Mikäli ”johtamista” ja ”mittaamista” tarkastellaan suorituskyvystä irrallisina käsit-

teinä, voi johtamisen helposti ymmärtää viittaavaan mittaamista laaja-alaisempaan 

toimintaan. Ja kun suorituskyvyn mittauksen käsitteellä viitattiin alun perin juuri or-

ganisaation toiminnan kapea-alaiseen mittaamiseen, voi suorituskyvyn johtamisen 

käsitteen tulkita syntyneen kuvaamaan suorituskyvyn mittauksessa viimeisten sa-

dan vuoden aikana tapahtunutta merkittävää teoreettista laajentumista ja monipuo-

listumista. Tämän katsannon mukaan, jossa termit pyrittiin erottamaan toisistaan, 

onkin varsin yleistä kuvata (kuva 22) suorituskyvyn mittaaminen osaksi laajempaa 

teoreettista kokonaisuutta, josta alettiin käyttää nimitystä suorituskyvyn johtaminen. 

 

 

Kuva 22. Suorituskyvyn mittaus on osa suorituskyvyn johtamista. Muokattu lähteestä: Le-

bas 1995, 34. 
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Lebas (1995, 34–35) kuvailee, että suorituskyvyn mittaus ja suorituskyvyn johtaminen ovat 

kaksi toisiinsa liittyvää, mutta sisällöiltään erilaista kokonaisuutta. Suorituskyvyn mittauk-

seen hän katsoo kuuluvaksi pelkästään erilaiset mittarit ja suorituskyvyn johtamisella voi sit-

ten nähdä viitattavan laajasti erilaisiin johtamisen yleisiin osa-alueisiin, kuten henkilöstön 

kouluttamiseen, tiimityöskentelyyn, kommunikointiin, johtamistyyliin, asenteisiin, jaettuun vi-

sioon, henkilöstön osallistamiseen ja palkitsemiseen jne. Suorituskyvyn mittauksen tehtävä 

on tällöin tuottaa informaatiota suorituskyvyn johtamiselle, joka toimii ja tekee sen perus-

teella päätöksiä, joiden seurauksena organisaation suorituskyky muodostuu. 

 

Syitä sille, miksi suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen termejä käytetään tänä päi-

vänä paikoin synonyymeinä toisilleen, voidaan hahmotella kahdelle rinnakkaiselle 

tapahtumakentälle: 

 

 i) Suorituskyvyn mittauksen käsitteen muuttuminen ja vakiintuminen 

ii) Suorituskyvyn mittauksen tutkimuskentän ja teorioiden synty ja kehittyminen. 

 

i) Suorituskyvyn mittauksen käsitteen muuttumisen ja vakiintumisen tarkastelussa 

on ensiksi erotettava toisistaan itse termin vakiintunut käyttö ja sen sisällön muuttu-

minen. Englanninkielistä tutkimusta leimaa, että suorituskyvyn mittaus on terminä 

vakiintuneempi kuin suorituskyvyn johtaminen. Esimerkiksi jo mainitun Radnor & 

Barnes (2007) tutkimuksen mukaan sillä on lähes 100 vuoden etumatka johtamisen 

termistössä suorituskyvyn johtamiseen, josta alettiin puhua vasta 1980-luvun vai-

heilla. Suorituskyvyn mittauksen käsitteen sisällön muuttuminen taas voidaan liittää 

koko ii) suorituskyvyn mittauksen tutkimuskentän syntyyn, johon liittyy keskeisesti 

erilaisten suorituskyvyn mittauksen teorioiden kehittyminen ja yleistyminen. 

 

Suorituskyvyn mittauksen ja sen ympärille syntyneen tutkimuskentän teoreettisessa kehityk-

sessä voidaan tunnistaa (Radnor & Barnes 2007, 392) kolme keskeistä trendiä: 

 

- Mittauksen monipuolistuminen (taloudelliset vs. ei-taloudelliset mittarit) 

- Mittauksen käyttötarkoituksien lisääntyminen (mm. strateginen johtaminen) 

  - Suorituskykymittaristojen synty ja suosion kasvu (mm. tasapainotettu tuloskortti). 
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Tätä näkemystä puoltaa myös Lönnqvist (2002, 18) todetessaan, että: 

 

”Suorituskyvyn mittauksen alueella keskeisimmät tutkimusteemat edellisten kymmenen vuo-

den aikana ovat liittyneet ei-taloudellisten mittareiden yleistymiseen ja erilaisiin strategisiin 

suorituskykymittaristoihin.” 

 

ii) Radnor & Barnes (2007, 390–391) mukaan suorituskykymittaristoilla ja erityisesti 

tasapainotetulla tuloskortilla oli keskeinen vaikutus koko suorituskyvyn mittauksen 

tutkimuskentän syntyyn. Suorituskyvyn mittauksen keskeisten trendien ja tutkimus-

teemojen voikin yllä havaita kietoutuvan suorituskykymittaristojen ympärille, joissa 

taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden välinen tasapaino ja käyttö strategisen 

johtamisen työkaluina oli nostettu tarkastelun keskiöön. Tässä valossa voidaan 

luonnehtia, että suorituskykymittaristojen yleistyminen organisaatioiden johtamis-

työkaluna johti sekä suorituskyvyn mittauksen suosion että sitä koskevan tutkimuk-

sen kasvuun ja tätä kautta koko tutkimuskentän syntyyn.  

 

i) Luodessaan oman tutkimuskenttänsä suorituskykymittaristojen voi ymmärtää sa-

malla sekä suunnanneen suorituskyvyn mittauksen tutkimusta että vaikuttaneen 

keskeisesti siihen, mitä suorituskyvyn mittauksella ymmärretään. Marr (2005, 56) 

toteaakin, että tasapainotetusta tuloskortista on suosionsa myötä tullut lähes syno-

nyymi suorituskyvyn mittaukselle ja johtamiselle.  

 

Tasapainotetun tuloskortin ja suorituskykymittaristojen voidaan edellä esitetyn pe-

rusteella nähdä olevan keskeisessä roolissa ja yhdistävänä tekijänä sekä i) suori-

tuskyvyn mittauksen käsitteen muuttumisessa että ii) suorituskyvyn mittauksen tut-

kimuskentän synnyssä, mitä havainnollistaa kuva 23. 
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Kuva 23. Suorituskyvyn mittauksen tutkimuskentän muodostuminen ja merkityssuhteiden 

sekoittuminen. 

 

Rakennetun tulkinnan mukaan suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen käsitteiden 

epäselvän käytön taustalla on juuri suorituskyvyn mittauksen (performance measu-

rement) käsitteen muutos. Muutoksen taustalla on suorituskykymittaristojen (perfor-

mance measurement system) ja varsinkin tasapainotetun tuloskortin keskeinen vai-

kutus suorituskyvyn mittauksen tutkimuskentän (performance measurement in-

dustry) muodostumiseen ja keskeisiin tutkimusteemoihin, jotka määrittävät sitä, mitä 

suorituskyvyn mittauksella ymmärretään. Tämän kehityksen seurauksena tutkimus-

kentän merkityssuhteet ovat sekoittuneet niin, että suorituskyvyn mittauksella ym-

märretään samaa kuin suorituskykymittaristoilla ja tasapainotetulla tuloskortilla.  

 

Käsitteiden sekoittuminen on kuvassa 23 purettu kolmeen osaan, mitä numeroidut 

nuolet havainnollistavat: 

 

1) Suorituskyvyn mittauksen rinnastus suorituskykymittaristoon 

2) Suorituskykymittariston rinnastus tasapainotettuun tuloskorttiin 

3) Tasapainotetun tuloskortin rinnastus suorituskyvyn mittaukseen. 
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Asiaa koskevan tieteellisen keskustelun taustalla nähtiin myös epäselvät määritel-

mät ja/tai määritelmien puute, minkä seurauksena: 

 

1) Suorituskyvyn mittaus rinnastetaan usein suorituskyvyn johtamiseen 

2) Suorituskykymittaristo rinnastetaan usein suorituskyvyn johtamisjärjestelmään. 

 

Kuva 24 havainnollista suorituskyvyn mittauksen kokemaa transformaatiota pelkistä 

mittareista ja kapea-alaisesta tehokkuuden ja kustannusten mittaamisesta (vrt. kuva 

22) kohti moniulotteisia (laatu, joustavuus, aika, innovatiivisuus, jne.) mittaristoja ja 

organisaation suorituskyvyn monipuolista johtamista ja kehittämistä. 

 

 

Kuva 24. Suorituskyvyn mittauksen käsitteen sisällön ja merkityksen vaiheittainen muuttu-

minen. 

 

Tässä tutkimuksessa suorituskyvyn mittauksella viitataan sen alkuperäiseen suppe-

aan merkitykseen eli mittauksen perustehtävän suorittamiseen. Suorituskyvyn mit-

taaminen ja suorituskykymittaristo ymmärretään tutkielmassa suorituskyvyn johta-

misen ja suorituskyvyn johtamisjärjestelmien osaprosesseiksi tai tukijärjestelmiksi, 

joiden rooli ja tehtävät on rajattu selkeästi. Tämä tarkoittaa ja edellyttää suoritusky-

kymittariston roolin rajaamista informaatiojärjestelmäksi (ks. määritelmät alla), joka 

keskittyy nimenomaan suorituskyvyn mittaukseen tietoa keräämällä, käsittelemällä 

ja kommunikoimalla. 
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Esimerkiksi Bititci, Carrie & McDevitt (1997, 533) kuvaavat suorituskykymittaristoa informaa-

tiojärjestelmäksi, jolla on keskeinen rooli suorituskyvyn johtamisen prosessissa ja koko suo-

rituskyvyn johtamisjärjestelmän toiminnan tehokkuuden varmistamisessa. 

 

Forza & Salvador (2000, 359) kuvailevat suorituskykymittaristoa informaatiojärjestelmäksi, 

jonka kaksi keskeistä tehtävää ovat mittauskohteita (ihmiset, toiminnot, prosessit, tuotteet, 

liiketoimintayksiköt jne.) koskevan tiedon i) kerääminen ja käsittely sekä ii) kommunikointi 

sitä tarvitsevien organisaation eri osien (yksilöt, tiimit, prosessit, toiminnot jne.) välillä. 

 

Aiemmin kuvattua Franco-Santos et al. (2007) kehittämää viitekehystä apuna käyt-

täen päädyttäisiin hyvin samansuuntaiseen lopputulokseen määrittelemällä suori-

tuskykymittaristo kirjoittajien sille asettamien vähimmäisvaatimusten perusteella. 

Tällöin suorituskykymittaristo voidaan määritellä seuraavasti: 

 

i) sisältö koostuu mittareista ja niitä tukevasta infrastruktuurista 

ii) tehtävä on suorituskyvyn mittaus 

iii) prosessit ovat mittareiden valinta sekä tiedon keruu, käsittely ja johtaminen.  

 

5.6 Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät 

 

Bititci et al. (1997, 524) ovat kuvanneet suorituskyvyn johtamista prosessiksi, jossa 

määritetään organisaation suorituskyvyn kannalta keskeiset järjestelmät, kuten stra-

tegioiden laadinta ja arviointi, johdon laskentatoimi, tavoitejohtaminen, taloudelliset 

ja ei-taloudelliset mittarit sekä henkilöstön arviointi- ja palkitsemisjärjestelmät. 

 

Mitä laveammin suorituskykymittaristojen sisältö, tehtävät ja prosessit määritellään, 

sitä vaikeampaa sen tunnistaminen muista johtamisprosesseista, varsinkin suori-

tuskyvyn johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä, erilliseksi omaksi kokonaisuudek-

seen on (Franco-Santos et al. 2007, 798). 

 

Gunaratne & du Plessis (2007, 19–20) määrittävät suorituskyvyn johtamisjärjestelmän kes-

keisiksi elementeiksi: 

 

i) organisaation strategioista johdetut tavoitteet 

ii) suorituskyvyn mittarit 



 

 

- 86 - 

iii) säännöllisen tulosten arvioinnin 

iv) henkilöstön kouluttamisen ja kehittämisen 

v) yksilöiden ja tiimien palkitsemisen. 

 

Kaikki Gunaratne & Du Plessis (2007) kuvauksen mukaiset suorituskyvyn johtamis-

järjestelmän viisi keskeistä elementtiä voidaan tunnistaa myös suorituskykymittaris-

tojen määritelmissä (vrt. Franco-Santos et al. 2007), mikä havainnollistaa käsittei-

den välistä päällekkäisyyttä ja tarkkojen rajausten tekemisen tärkeyttä.  

 

Mikäli suorituskykymittariston rooli rajataan edellä esitetysti informaatiojärjestel-

mäksi, jonka tehtäviksi katsotaan vain suorituskyvyn mittaukseen ja kommunikoin-

tiin liittyvien keskeisten prosessien hoitaminen, voidaan Gunaratne & du Plessis 

(2007) kuvauksesta rajata suorituskykymittariston ulkopuolelle ja suorituskyvyn joh-

tamisjärjestelmään kuuluvaksi: 

 

 i) strateginen johtaminen 

 iv) henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen 

 v) yksilöiden ja tiimien palkitseminen. 

 

Keskeisenä osana suorituskyvyn johtamisjärjestelmää suorituskykymittaristolla on 

keskeinen rooli myös kohtien i), iv) ja v) mukaisten tehtävien hoitamisessa, mutta 

vain välillisesti omien perustehtäviensä, suorituskyvyn mittauksen ja kommunikoin-

nin, suorittamisen kautta.  

 

Mikäli suorituskykymittaristo ja suorituskyvyn johtamisjärjestelmä halutaan erottaa 

ja tunnistaa omiksi erillisiksi käsitteiksi, on toisin sanoen tehtävä selkeitä ja perus-

teltuja valintoja, rajauksia ja kuvauksia, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Tämä ei 

selkeästikään ole vallitseva suuntaus tiedeyhteisössä, mutta voisi osaltaan auttaa 

jäsentämään ja selkeyttämään käsitteiden sekavaa käyttöä. Useimpien tutkijoiden 

mukaan suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen välillä on eroja (ks. esim. McNa-

mara & Mong 2005, 14-15, 27), mutta niitä ei pyritä aktiivisesti tuomaan esille käsit-

teiden välisten suhteiden selkiyttämiseksi, jolloin määritelmät jäävät usein epäsel-

viksi. 
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Franco-Santos et al. (2007, 785) tutkimuksessa tavoitteena oli hahmotella eräänlai-

set minimivaatimukset ja raamit suorituskyvyn käsitteelle, joiden toivottiin ohjaavan 

akateemikkojen ja ammatinharjoittajien epäselvänä vellovaa keskustelua, ja johta-

van lopulta jaetun ja kattavan suorituskykymittariston käsitteen syntyyn. Kirjoittajat 

toteavat, että mitä laveammin suorituskykymittaristojen sisältö, tehtävät ja prosessit 

määritellään sitä vaikeampaa sen tunnistaminen muista johtamisprosesseista, var-

sinkin suorituskyvyn johtamisesta, erilliseksi omaksi kokonaisuudekseen on. Käy-

tännössä tämä tunnistettavuuden vaatimus edellyttää pitäytymistä suorituskykymit-

taristojen määritelmissä aivan kirjoittajien asettamien minimivaatimusten tuntu-

massa. Määriteltäessä suorituskykymittaristo tutkimuksessa luotujen laajempien 

raamien mukaan, täyttää se jo esimerkiksi aiemmin kuvatut Gunaratne & du Plessis 

(2007) asettamat suorituskyvyn johtamisjärjestelmän tunnusmerkit. 

 

Käytännössä määritelmien laatimisessa on siis kiinnitettävä huomiota käsitteiden 

väliseen tunnistettavuuteen, mikä edellyttää selkeitä ja perusteltuja valintoja, rajauk-

sia ja kuvauksia. Kun suorituskykymittaristo ja suorituskyvyn johtamisjärjestelmä on 

tunnistettu omiksi kokonaisuuksiksi, joilla on omat tunnusmerkkinsä, on mahdollista 

puuttua myös vallitsevaan suorituskykymittaristo -termin virheelliseen käyttöön. 

Asiaa voidaan havainnollistaa esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin kautta, jota 

varsin yleisesti10 nimitetään suorituskyvyn mittaamisen kontekstissa suorituskyky-

mittaristoksi.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

10 Ks. esim. McNamara & Mong (2005), Paranjabe, Rossiter & Pantano (2006) tai Franco-Santos & 

Bourne (2005). 
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6 MITTAUKSEN KÄYTÖN OMINAISPIIRTEET 

 

Yksi tätä tutkimusta ohjanneista kysymyksistä oli, miten suorituskyvyn mittausta to-

teutetaan kahdessa 1990- ja 2000-lukujen vaihteita leimanneissa suosituissa johta-

misjärjestelmissä; tavoitejohtamisessa ja tasapainotetussa tuloskortissa. Asiaa on 

tarkasteltu paitsi teorioiden ja tiedeyhteisön suositusten myös organisaatioiden 

omaksumien vallitsevien käytänteiden kautta. Yleisesti ottaen mittareiden käytön 

tutkimus on jäänyt vähäiselle huomiolle vaikka suorituskyvyn mittaus ja tavoitteiden 

asettaminen ovat vakiintuneita käytäntöjä koko yrityselämässä eri muodoissaan. 

 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu laajaa kritiikkiä kohdannutta tavoitejohtamista ja 

herätelty kysymystä siitä, missä määrin sen periaatteet ovat siirtyneet organisaatioi-

den käytännöissä ja uusien johtamisoppien muodossa 2010-luvulle niin toimivilta 

kuin toimimattomilta osiltaan. Tutkielman teon loppua kohti sen keskeiseksi kysy-

mykseksi on nousemassa, mistä kritiikki tavoitejohtamista kohtaan syntyi ja mitkä 

ovat siihen liitetyt suorituskyvyn mittauksen keskeiset sudenkuopat. Samalla tarkas-

tellaan liitetäänko tasapainotettuun tuloskorttiin samoja ongelmia kuin tavoitejohta-

miseen vai tarjoaako se niihin toimivia ratkaisuita. 

 

Suorituskyvyn mittaus voidaan kuvata nelivaiheisena prosessina, jossa yhdistyvät 

mittaristojen suunnittelu, implementointi, käyttö ja ylläpito, jota esittää kuva 25. Mit-

tariston keskellä ovat yrityksen ihmiset, prosessit, kulttuuri ja infrastruktuuri. 
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Kuva 25. Suorituskykymittariston rakenne (Lähde: Neely, Mills, Platts, Richards, Gregory, 

Bourne & Kennerley 2000, 1143) 

 

Mittareiden ja mittaristojen käytöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kuvan 25. esit-

tämää laajempaa kokonaisuutta, joka muodostuu käytön lisäksi myös niiden suun-

nittelusta, implementoinnista ja ylläpidosta organisaatioissa. 

 

Lönnqvist (2002, 16) on käyttänyt tutkimuksessaan samaa suorituskyvyn mittauk-

sen osa-alueiden nelijaottelua ja täsmentää prosessin vaiheita seuraavilla kysymyk-

sillä: 

 

i) Mittaristojen suunnittelu: 

- Mitä menestystekijöitä mitataan? 

- Miten mittareita valitaan? 

- Miten mittaristokokonaisuus  muodostuu? 

 

ii) Mittaristojen implementointi: 

- Miten mittareiden laskemisessa tarvittava informaatio kerätään? 

- Miten henkilöstö saadaan käyttämään mittaristoa ja hyväksymään se? 

 

iii) Mittaristojen käyttö: 

- Mitkä ovat mittareiden ja mittariston käyttötarkoitukset? 

- Miten mittaus liittyy muihin johtamisprosesseihin? 
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- Miten mittaustuloksia analysoidaan? 

- Mitä mittaustulosten perusteella tehdään? 

- Missä tilanteissa tai tilaisuuksissa mittausta käytetään? 

- Kuka mittausta käyttää? 

- Kenelle mittaustuloksista viestitään? 

- Mitä haittoja ja ongelmia mittaukseen liittyy? 

 

iv) Mittaristojen ylläpito 

- Miten uudet mittaustulokset lasketaan ja päivitetään raportteihin? 

- Miten mittaristoa päivitetään? 

 

Seuraavassa tarkastellaan tavoitejohtamista ja tasapainotettua tuloskorttia mittarei-

den käytön näkökulmasta. Niitä koskeva keskustelu jaotellaan molempien johtamis-

järjestelmien osalta analysoinnin selkeyttämiseksi yllä kuvatulla tavalla neljään luok-

kaan: suunnitteluun, implementointiin, käyttöön ja ylläpitoon. 

 

6.1 Tavoitejohtamisen kohtaamat ongelmat ja kritiikki 

 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen tavoitejohtamisen teorioiden ja käytäntöjen syn-

nyttämää suurelta osin kriittistäkin keskustelua tiedeyhteisössä, liike-elämän julkai-

suissa ja organisaatioissa 1980-luvun vaihteesta lähtien. Tutkimuksen teon ede-

tessä tutkijan käsitykset tavoitejohtamisesta muuttivat muotoaan ja aihetta koskeva 

ymmärrys kasvoi sellaiseksi, että tavoitejohtamista ei voinut rajata ilmiönä vain 

1970- ja 80-luvuille ja klassisiin tavoitejohtamisteorioihin. Yksi keskeisistä syistä tä-

hän on se, että suorituskyvynjohtamisen voidaan nähdään rakentuvan tavoitejohta-

misen periaatteille, kun siinä 1) määritellään organisaatiossa tehtävät keskeiset työt, 

2) kytketään työntekijöiden suoritukset organisaation tavoitteisiin ja 3) sidotaan pal-

kitseminen ja ylennykset yksilön suoriutumiseen (Levinson 2003, 108).  Kun näitä 

tavoitejohtamisen perusperiaatteita peilataan luvussa 5 esitettyihin määritelmiin 

suoristuskyvyn johtamisesta, voidaan tavoitejohtamista pitää lähes synonyymina 

sille, mitä suorituskyvyn johtamisella yleisesti ottaen tänä päivänä ymmärretään.  
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Jo 1970- ja 80-luvuilla tavoitejohtamisen ollessa suosionsa huipulla - yhdessä sitä 

kohtaan esitetyn kritiikin kanssa - tutkijat toivat esille näkemyksensä siitä, että tie-

deyhteisön luomien tavoitejohtamisteorioiden ja organisaatioiden tavoitejohtamis-

käytäntöjen välillä vallitsi kuilu (ks. esim. Hollman 1976). Druckerin näkemykset ta-

voitteiden asettamisen tärkeydestä organisaation suorituskyvylle toisin sanoen sai-

vat organisaatioissa lämpimän vastaanoton, mutta samalla omaksuttiin joko tahat-

tomasti tai tarkoituksellisesti johtamiskäytäntöihin osittain väärinymmärrettyinä tai 

virheellisesti (ks. esim. Levinson 2003). Tieteen perusluonteen ollessa kumuloitu-

vaa ja itseään korjaavaa, tiedeyhteisön ja liike-elämän kirjoittajien esittämän kritiikin 

ohella tavoitejohtamisen käytölle esitettiin myös parannusehdotuksia ja  suosituksia. 

Näiden suositusten voidaan suurelta osin havaita syntyneen vastineena organisaa-

tioiden huonoihin kokemuksiin ja asiasta tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Jos siis tavoitejohtamista tarkastellaan klassisia MBO-teorioita laajemmin nyky-yh-

teiskuntaa ja tavoitteiden asettamista yleisesti koskevana ilmiönä, on sekä tavoite-

johtamista koskevan kritiikin että sen käyttöä koskevien suositusten tarkastelu rele-

vanttia. Tämän taustalla on suorituskyvyn johtamisen ilmeisimpien sudenkuoppien 

löytäminen, jossa parhaana esimerkkinä toimii sen eniten kritiikkiä ja keskustelua 

herättänyt teoria.  

 

Esimerkiksi McConkey (1979, 464, 467-472) analysoi 47 empiiristä tutkimusta, 

joissa kuusi ongelmakohtaa liitettiin muita useammin tavoitejohtamiseen: 

 

- Työntekijöiden välinpitämätön suhtautuminen 

- Ruohonjuuritason osallistumisen puute 

- Byrokratian lisääntyminen 

- Implementoinnin epäonnistuminen 

- Mittareiden luomisen vaikeus 

- Seurannan puute 
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Simpson (1993, 384) listaa yleisimpiä sudenkuoppia seuraavasti:  

 

- Alaisten hyväksynnän ja järjestelmän hyötyjen selkeän kommunikoinnin puute 

- Autoritaarinen ja joustamaton johtamistapa (vrt. myötätuntoinen ja esimerkillinen) 

- Tavoitteiden järkähtämättömyys ja lyhyen tähtäimen tulosten painottaminen 

- Yksilötason tavoitteiden asettamisen ja suorituskyvyn mittauksen vaikeus 

 

Tavoitejohtamista koskevia empiirisiä tutkimuksia on yritetty vetää yhteen, mutta 

tutkimuskenttää on leimannut mm. pitkittäistutkimuksien puute, joissa samaa tutki-

muskohdetta olisi systemaattisesti seurattu ja analysoitu pitkällä aikajänteellä. Li-

säksi vain harvoissa tutkimuksissa testataan hypoteeseja, käytetään apuna vertai-

luryhmiä tai hyödynnetään jotain teoreettista viitekehystä tutkimusta tehtäessä. (Ks. 

esim. McConkey 1979) Tässä tutkimuksessa ei McConkeyn (1979) tavoin pyritä 

luokittelemaan, järjestämään tai vertailemaan keskenään tavoitejohtamista käsitte-

leviä tutkimuksia ja kirjoituksia vaan analysoimaan niitä tutkimuksessa rakennettua 

teoriapohjaa ja teoreettista viitekehystä vasten. 

 

Tämän tutkimuksen 6 luvun lähdeaineistona toimi 39 tavoitejohtamista käsittelevää 

kirjoitusta, joita hyödynnettiin vain siltä osin kuin ne luotuun teoriakehykseen näh-

den olivat relevantteja ja tuottivat uutta informaatiota. Tehtyjä viittauksia ja esitettyjä 

näkökulmia ei pyritty oikeuttamaan tuomalla esille mahdollisimman monta niitä tu-

kevaa samoihin johtopäätöksiin päätynyttä tutkimusta. Esimerkiksi McConkeyn te-

kemä luokitteleva ja vertaileva analyysi 47:stä tavoitejohtamista koskevasta tutki-

muksesta ylsi vain varovaisiin johtopäätöksiin pyrkimyksessään tulkintojen yleistet-

tävyyteen. McConkeyn (1979, 367) mukaan tavoitejohtaminen mm. yleensä lisää 

työntekijöiden tietoisuutta yrityksen tavoitteista ja sillä yleisesti ottaen on varsin terve 

vaikutus organisaatioiden suunnittelutyöhön. Tämän tutkimuksen tavoite oli enem-

mänkin erilaisten vihjeiden yhteen kokoaminen ja niiden uusia näkökulmia ja ajatte-

lua herättävä analyysi luotua teoriakehystä vasten. 
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Mittaristojen suunnittelu 

 

Levinson (2003) näkee tavoiteasetannan keskeisenä ongelmana sen, että siinä kes-

kitytään yleensä vain siihen, mitä työntekijät voivat tehdä yrityksen hyväksi ja unoh-

detaan työntekijän ja yksilön omat tarpeet, unelmat ja henkilökohtaiset tavoitteet. 

Keskeisiä kysymyksiä Levinsonin mukaan tähän liittyen ovat: 

  

- Mitkä ovat työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet työssään? 

- Mitä työntekijät tarvitsevat työltään? 

- Miten yrityksen tavoitteet liittyvät työntekijän tarpeisiin ja unelmiin? 

- Mikä saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi työssään? 

 

Toimivan järjestelmän rakentamisessa suorituskyvyn johtamiseen Levinson (2003) 

näkee keskeisenä: 

 

- Aidon kumppanuuden luomisen yksilön ja yrityksen välille 

- Tavoitteiden asettamisen yksilöiden lisäksi myös ryhmille 

- Tavoitteiden asettamisen pitkän tähtäimen lisäksi myös lyhyelle tähtäimelle 

- Esimiesten palkitsemisen sen perusteella, kuinka he auttavat työntekijöitä työssään ja 

kehittymään ammatillisesti 

- Säännöllisten  keskusteluiden pitämisen työntekijöiden kanssa heidän henkilökohtaisten 

tarpeidensa ja tavoitteidensa selkiyttämiseksi 

 

Miner (1980, 196-197) piti tavoitejohtamisteorioiden keskeisenä ongelmana 80-lu-

vulla sitä etteivät ne antaneet ohjeita mittareiden suunnitteluun tai siihen, miten hen-

kilöstö saadaan sitoutumaan niihin. Levinsonin (2003) voidaan havaita ottavan kan-

taa juuri näihin asioihin. Tavoitejohtamisen toteutus- ja soveltamistapojen voidaan 

toisin sanoen ymmärtää hakeneen omia uomiaan siltä osin kuin teoriat eivät tarjon-

neet ohjeita tai vastauksia organisaatioille ja niiden johtajille. Syitä sille, miksi vallin-

neet käytännöt eriytyivät teorioista voidaan selittää myös sillä, että esim. autoritaa-

risen, johtajakeskeisen johtamistavan havaittiin paikoin synnyttävän jopa parempia 

tuloksia organisaation suorituskyvyssä verrattuna osallistavampaan johtamisottee-

seen. McConkien (1979, 36) mukaan osa työntekijöistä saattaa suorastaan pelätä 

vastuun jakamista ja haluta ennemmin, että esimies kertoo, mitä pitää tehdä. 
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Halpern & Osofsky (1990, 321) kuitenkin näkevät suuren riskin järjestelmän vinou-

tumiseen, mikäli sitä ei rakenneta aidon yhteistyön, osallistumisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksien ympärille esimiehen ja alaisen välillä. Tavoitejohtamisen autori-

taarisessa toteutustavassa alaiset eivät: 1) pääse vaikuttamaan omalle työlleen 

asetettuihin tavoitteisiin, 2) pysty suojautumaan mahdolliselta manipuloinnilta tai 

mielivaltaisuudelta esimerkiksi luotujen valituskäytäntöjen kautta, ja 3) saa asetet-

tuja tavoitteita ja velvollisuuksia vastaavaa kompensaatiota esim. konkreettisen pal-

kitsemisen tai työstä saatavan täyttymyksen tunteen kautta. 

 

Hollman (1976, 30) mukaan on vertailevin tutkimuksin osoitettu, että alaisia osallis-

tava tavoitteiden asettaminen tuotti parempia tuloksia viidellä osa-alueella verrat-

tuna johtajakeskeiseen tavoitteiden asettamiseen: 

 

- Tavoitteiden saavuttaminen osa-alueilla, joissa oli parantamisen varaa 

- Asetettujen tavoitteiden hyväksyminen alaisten puolelta 

- Alaisten suhde esimieheen 

- Asenteet järjestelmää (MBO) kohtaan 

- Tunne mahdollisuudesta toteuttaa itseään työssään 

 

Huomionarvoinen näkökohta on asettaa tavoitteita yksilöiden lisäksi ryhmälle, jolloin 

yksilön sitoutuminen tavoitteisiin syntyisi myös yksilön sitoutumisesta ryhmää koh-

taan. Ja samoin myös tavoitteiden asettamista tulisi tehdä esimiehen ja ryhmän vä-

lisissä keskusteluissa. (Molander 1972, 72-79) 

 

Alan johtavien asiantuntijoiden keskuudessa vallitsi 1980-luvun vaihteessa yksimie-

lisyys siitä, että tavoitteiden tuli olla (McConkey 1979, 32): 

 

1. tarkoin määritettyjä 

2. kytketty mitattaviin tuloksiin 

3. yhteydessä organisaation tavoitteisiin 

4. säännöllisesti arvioituja 

5. saavutettu tietyssä ajanjaksossa 

6. yksilöitävissä tai vertailtavissa 

7. joustavia olosuhteiden muuttuessa 

8. liitetty toimenpidesuunnitelmiin 
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9. priorisoitu tai painotettu 

 

Yllä kuvattu lista on ylhäältä alaspäin järjestyksessä siten, että ylimpänä ovat ne 

määreet, joista vallitsi suurin yksimielisyys asiantuntijoiden keskuudessa. Alan asi-

antuntijoista 97 prosenttia piti (1.) tarkkoja määrityksiä tärkeinä ja 50 prosenttia kes-

kinäistä (9.) prioriteettijärjestystä tärkeänä tavoitteita asetettaessa. Asiaa voidaan 

tulkita joko niin, että listan viimeisenä mainitut tekijät ovat merkitykseltään vähem-

män tärkeitä tai niin, että niihin on kiinnitetty virheellisesti liian vähän huomiota. Seu-

raavassa mittaristojen implementointia käsittelevässä kappaleessa on kuvattu, mi-

ten kunnollisten (8.) toimenpidesuunnitelmien puute vaivasi monia tavoitejohtamis-

järjestelmiä. Barton (1981, 232) tulkitsi ilmiötä tavoitteiden (9.) priorisointiin liittyen 

niin, että vain 50 prosenttia alan asiantuntijoista toisin sanoen ajatteli, että kaikki 

asetetut tavoitteet eivät ehkä ole saavutettavissa tai että niiden välillä saattaa ilmetä 

synergian sijaan myös jonkinasteista ristiriitaa. Priorisointi voidaan toteuttaa esimer-

kiksi prosentuaalisin painotuksin tai jakamalla tavoitteet tärkeytensä mukaan kriitti-

siin, tarpeellisiin ja toivottaviin niiden saavuttamisen suhteen. 

 

Mittaristojen implementointi 

 

Hollman (1976, 28) pitää tavoitejohtamisjärjestelmän käyttöönottovaihetta kenties 

kriittisimpänä tekijänä sen onnistumisen kannalta. Tavoitejohtaminen ja suoritusky-

vyn mittaus edustavat usein muutosta, joka voi synnyttää vastarintaa, joten järjes-

telmän käyttöönoton helpottamiseksi tulisi  huomiota kiinnittää seuraaviin asioihin: 

  

- Ylimmän johdon rooliin järjestelmän lanseerauksessa ja esimiesten kouluttamisessa 

- Järjestelmän tarkoituksen ja olemassaolon syiden selkeä perusteluun 

- Lomakkeiden, kaavioiden ja raporttien liiallisen käytön (ts. byrokratian) välttämiseen 

- Riittävään kommunikointiin ja asteittaiseen implementointiin organisaatiossa ylhäältä 

alaspäin 

 

Hollman (1976, 31) mukaan yritysten olisi syytä analysoida niiden organisaatio- ja 

johtamiskulttuurin tilaa ennen tavoitejohtamisen käyttöönottoa ja tavoitteiden aset-

tamista. Tutkimusten mukaan kokemukset käyttöönotosta ovat parempia tilanteissa, 

joissa esimiehet ovat ottaneet myös alaisensa mukaan tavoitteiden asettamiseen, 
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ja joissain organisaatioissa tämä saattaa edellyttää muutosta vallitsevaan kulttuuriin 

ja johtamistapaan. 

 

Tutkimusta Volvo-konsernille 2000-luvulla tehneet Dahlsten, Styhre & Williander 

(2005, 351, 358) havaitsivat, että yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden kääntämi-

nen päivittäiseksi työksi ja mittareiksi työntekijöille ei välttämättä ole yksinkertaista. 

Sitä ei voi jättää pelkästään lähiesimiesten tehtäväksi vaan siinä vaaditaan ylimmän 

johdon tukea ja osallistumista. Yritysten tavoitteiden kommunikointi ja merkitykset 

eivät aina ole yksiselitteisiä, jolloin niiden kääntäminen tarvittaviksi toimenpiteiksi ja 

toiminnaksi voi myös epäonnistua. Koko organisaation läpi kulkeva kommunikointi 

ja koordinointi nähdään keskeiseksi tavoitteiden yksiselitteisessä ymmärtämisessä 

ja saattamisessa yhtenäiseksi toiminnaksi (emt. 539). 

 

Odiorne (1992, 9-10), yksi aikansa keskeisistä tavoitejohtamiskirjailijoista, korosti jo 

90-luvulla, että huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän jokaista asetettua tavoi-

tetta vastaavan toimenpideohjelman kehittämiseksi. Tällä varmistetaan Dahlsten, 

Styhre & Williander (2005) edellä kuvailemien ongelmien välttämiseksi Odiornen 

mukaan myös se, että tavoitteet tulee asetettua oikealle tasolle; ei saavuttamatto-

miksi, mutta ei myöskään liian alhaisiksi. Hyvä toimenpideohjelma sisältää Odiornen 

näkemyksen mukaan seuraavat neljä elementtiä: 

 

- Analyysi (toimenpiteet, järjestys, vaatimukset) 

- Synteesi (yksittäisten toimenpiteiden yhteen saattaminen / prosessointi) 

- Valvonta (laatu, suunta, määrä, sallitut poikkeamat, varasuunnitelma) 

- Työkalut ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

Druckerin alkuperäisten tavoitejohtamisteorioiden mukaan (ks. Halpern ja Osofsky 

(1990, 321) alaiselle annettiin toiminnallinen autonomia niiden keinojen määrittä-

miseksi, joilla yhdessä esimiehen kanssa asetetut tavoitteet saavutetaan. Ylintä joh-

toa kiinnosti tämän ajattelun mukaisesti vain tulokset, ei se miten ne saavutetaan. 

Tavoitteiden asettaminen toisin sanoen keskitettiin ja päätöksenteko hajautettiin, 

minkä uskottiin vahvistavan työntekijöiden: 
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- Oman työn seurantaa ja kontrollia 

- Aloitteellisuutta 

- Vastuunottoa oman työn tuloksista 

- Reagointikykyä 

 

Mittaristojen käyttö 

 

Organisaation ja ylimmän johdon tuen merkitys oli kriittinen järjestelmien implemen-

tointivaiheessa, mutta sitä tulee korostaa myös organisaation ja sen toimijoiden ar-

jessa mm. esimiesten ja alaisten jatkuvan koulutuksen ja orientoinnin kautta. Jär-

jestelmän toiminnan vahvistamiskeinoista työntekijöiden suoritusten sitominen pal-

kitsemiseen nähdään yhtenä tehokkaimmista. Organisaatiossa tulisi olla ennen 

kaikkea myös tahtotila ja pyrkimys parantaa järjestelmää jatkuvasti arvioimalla sitä 

säännöllisesti niin esimiesten kuin alaisten toimesta. (Hollman 1976, 35) 

 

Yhtenä keskeisimmästä sudenkuopista mittareiden käytössä Levinson (2003, 108) 

näkee sen, miten määrä yleensä asetetaan laadun edelle tavoitteissa. Tämän voi 

ymmärtää niin, että organisaatio itse voi tietoisesti asettaa määrälliset tavoitteet ja 

työn tehokkuuden laadullisten tavoitteiden edelle. Yhtä lailla mittarit ohjaavat toimin-

taa vaikka organisaatiossa ei tietoista päätöstä olisi tehtykään mittareiden ja mittaa-

misen ulkopuolelle jäävien asioiden asettamisesta toissijaisiksi. Laadullisten tavoit-

teiden, kuten asiakaspalvelun parantamisen konkretisoiminen ja mittaaminen on 

usein kappale- tai euromääräisten mittareiden käyttöä hankalampaa, mikä osittain 

selittää, miksi mittaus painottuu usein määrällisten tavoitteiden ympärille. Työnteki-

jät itse voivat kokea työssään ristiriitaa tätä asetelmaa kohtaan. Päivittäinen toiminta 

ja ajankäyttö ohjautuvat ennen pitkää juuri niihin asioihin, joita mitataan ja joilla on 

tätä kautta merkitystä. 

 

Toisena keskeisenä sudenkuoppana Odiorne (1992, 9) varoittaa asioiden tekemi-

seen keskittymistä tulosten tuottamisen sijaan. Odiorne viittaa tällä tilanteeseen, 

jossa tavoitteiden asettamisessa on jollain tavalla epäonnistuttu. Osa tavoitteista on 

esimerkiksi jäänyt epäselväksi  tai niiden saavuttamista tukeva toimenpidesuunni-

telma määrittelemättä. Ihmiset toisin sanoen ajautuvat tilanteeseen, jossa he pitävät 
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itsensä kiireisenä tehdessään erilaisia mittareiden mukaisia asioita, mutta kadotta-

vat tekemiseltään varsinaisen päämäärän, jota kohti mittareiden käytöllä pyritään.  

 

Yllä kuvatun tilanteen syntymistä voidaan pyrkiä ehkäisemään mm. laatimalla sel-

keät toimenpideohjelmat, asettamalla tavoitteet mahdollisimman selkeästi ja luo-

malla niille myös keskinäinen prioriteettijärjestys (Hollman 1976, 31). Asiaa voidaan 

lähestyä myös toisesta näkökulmasta (ks. esim. Odiorne 1992, 9) ja pyrkiä saamaan 

työntekijä ottamaan vastuu omasta työstään ja sen tuloksista. Vastuun ottamisen 

ymmärretään liittyvän enemmän yksilön omaan tahtoon ja motivaatioon kuin orga-

nisaatiossa ylhäältä alaspäin määritettyihin toimintaohjeisiin ja -standardeihin tai eri-

laisiin velvollisuuksiin. 

 

Motivaatiotutkimukset yli 40 vuoden ajalta (ks. Wiley 1995, 263) tuovat esille sen, 

että ihmisten tarpeet ja se, mitä he pitävät tärkeimpänä työssään, vaihtelevat ajan-

henkeä  ja yhteiskunnan sen hetkistä tilaa heijastellen: 

 

- v. 1946: Arvostuksen tunne 

- v. 1980: Mielenkiintoinen työ 

- v. 1986: Mielenkiintoinen työ 

- v. 1992: Hyvä palkka 

 

Palkan ja rahallisen kompensaation merkitys on ilmeinen, kun pohditaan, mikä ih-

miset yleisesti ottaen motivoi tekemään työtä ja luovuttamaan oman työpanoksensa 

työnantajan käyttöön. Maslow toi tunnetussa tarvehierarkiassaan (ks. esim. Wiley 

1995, 264) esille näkemyksen, jonka mukaan yksilön tarpeet voitiin jakaa viiteen 

kategoriaan: 

 

- Itsensä toteuttaminen 

- Sosiaalinen arvostus 

- Rakkaus ja yhteenkuuluvuus 

- Turvallisuus 

- Fysiologiset perustarpeet 
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Maslowin teorian mukaan ylempien tasojen tarpeiden aktivoituminen tai merkityk-

sen korostuminen yksilölle edellytti, että alempien tasojen tarpeet oli tyydytetty. Jos 

ihminen on esimerkiksi työtön ja varaton, hän haluaa ensisijaisesti töihin saadak-

seen rahaa ostaakseen ruokaa ja maksaakseen vuokran, ts. täyttääkseen omat pe-

rustarpeensa. Alinta neljää tarvetasoa voidaankin kuvata ns. puutetarpeiksi, joihin 

tunnetaan tarvetta, mikäli ne eivät ole tyydytettyjä. Niiden merkitys yksilön motivaa-

tioon kuitenkin vähenee tai lakkaa olemasta tyydytettyinä, ja yksilö alkaa etsiä täyt-

tymystä ja merkitystä työlleen jostain syvemmältä, kuten tarpeesta toteuttaa ja ke-

hittää itseään. Tarpeiden tyydytys ei kuitenkaan välttämättä etene näin hierarkki-

sesti vaan mikä tahansa tarvekategoria voi olla yksilön toimintaa motivoiva riippu-

matta alempien tasojen tarpeiden tyydyttyneisyyden tilasta. (ks. esim. http://fi.wi-

kipedia.org/wiki/Maslow'n_tarvehierarkia) 

 

Motivaatiotutkimuksessa työhön liittyvä motivaatio käsitteenä on ymmärretty per-

soonaan, tehtävään ja ympäristöön liittyviksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat yksilön käyt-

täytymiseen ja työssä suoriutumiseen. Näistä kahdesta motivaation ymmärretään 

ensisijaisesti vaikuttavan yksilön käyttäytymiseen, koska toiminnan ja ponnistelui-

den sekä varsinaisten suoritusten ja aikaansaannosten välillä ei ole automaattista 

yhteyttä. Motivaation ei myöskään katsota olevan muuttumaton piirre yksilössä vaan 

dynaaminen sisäinen tila, joka syntyy erilaisten henkilö- ja tilannekohtaisten tekijöi-

den yhteisvaikutuksesta. Näin ollen sen voidaan ymmärtää myös muuttuvan esi-

merkiksi yksilön henkilöön liittyvien tai sosiaalisten muutosten myötä. (Wiley 1995, 

263)  

 

Levinson (2003, 108)  mukaan tavoitejohtamisjärjestelmät useimmiten epäonnistu-

vat motivaation syvempien tunneperäisten elementtien, kuten yksilön unelmien, toi-

veiden ja henkilökohtaisten pyrkimysten, huomioonottamisessa. Yhtä lailla voimak-

kaina motivaation lähteinä voidaan kuitenkin nähdä myös asiat, joita yksilöt arvos-

tavat, mutta joita heiltä puuttuu juuri sillä hetkellä. Eri toimialoilta yhteensä 460 työn-

tekijältä vuonna 1992 kerätyn palautteen perusteella, työntekijät nostivat tärkeim-

miksi motivaation lähteiksi työssään seuraavat viisi asiaa (Wiley 1995, 276): 
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1. Palkka 

2. Arvostus 

3. Turvallisuus 

4. Kehitys ja uralla eteneminen 

5. Työn mielenkiintoisuus 

 

Yksilön suorituskyvyn voidaan katsoa syntyvän kolmen tekijän vaikutuksesta: 1) ky-

vyt ja taidot, 2) työympäristö ja 3) motivaatio (Griffin 1990, 437). Motivaatio-ongel-

mat katsotaan näistä kolmesta tekijästä vaikeimmaksi vaikuttaa, ja parhaaksi infor-

maationlähteeksi ratkaisua etsittäessä koetaan työntekijät itse, joiden motivaatiota-

soa pyritään nostamaan. Tärkeintä on Wesslerin mukaan olla olettamatta, että työn-

tekijöitä ja esimiehiä motivoivat samat asiat. (Wessler 1984, 29) 

 

Edellä on kuvattu, miten motivaatio työtä kohtaan syntyy eri asioista eri ihmisille ja 

voi vaihdella sekä ajallisesti että tilannekohtaisesti yksilöön vaikuttavien eri tekijöi-

den perusteella. Tällä heräteltiin ajatusta siitä, miten suorituskyvyn mittareiden käy-

tössä tulisi kiinnittää huomiota työntekijöiden motivoimiseen sekä jatkuvaan tiedon 

keräämiseen siitä, mikä työntekijöitä motivoi kunakin hetkenä. Tavoitejohtamiseen 

liitetyt seuranta- ja palautepalaverit voidaan nähdä oikein käytettynä työkaluksi näi-

den molempien toteuttamiseen ja edistämiseen. Niiden perustehtävän ollessa yksi-

lön ja organisaation suorituskyvyn seuranta, motivaation ohella niissä on syytä ottaa 

kantaa myös yksilön osaamiseen ja ympäristöön liittyviin asioihin, joilla edellä todet-

tiin olevan merkitystä yksilön suorituskyvylle. 

 

Hollman (1976, 33-34) mukaan keskeiset tekijät seurantakeskusteluissa ovat niiden 

frekvenssi ja sisältö. Vaikka tarve voi vaihdella esimerkiksi yritys-, osasto-, tehtävä- 

ja henkilökohtaisesti, tutkimusten mukaan seurantapalavereiden määrän on todettu 

korreloivan positiivisesti 1) asenteisiin niitä kohtaan, 2) tavoitteiden saavuttamiseen, 

3) tavoitteiden selkeyteen, 4) esimiesten ja alaisten väliseen suhteeseen, 5) esimie-

heltä saatuun tukeen ja 6) alaisten näkemyksiin omista vaikuttamisen mahdollisuuk-

sistaan. Sopiva seurantapalavereiden määrä voisi olla esimerkiksi neljä vuodessa 

verrattuna esimerkiksi yhteen vuoden lopussa tapahtuvaan päätöskeskusteluun. Si-

sällön kannalta keskeistä on, että kritiikki esitetään ongelmanratkaisukeskeisesti 
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keskittyen siihen, mitä voidaan tehdä suorituksen parantamiseksi. Kiitosta ja kritiik-

kiä tulee toisin sanoen antaa, kun se on perusteltua, mutta esimiehen tulisi toimia 

ennemmin ohjaajan kuin tuomarin roolissa. 

 

McConkien mukaan (1979, 36) siihen, miten työntekijät suhtautuvat palautteen saa-

miseen ja arvioinnin kohteena olemiseen vaikuttavat mm. erilaiset psykologiset te-

kijät, henkilön aiempi työkokemus, työilmapiiri ja muiden työntekijöiden suhteellinen 

suoriutuminen. Steers & Spencer (1978, 28) tuovat esille, että kunnianhimossa ja 

suorittamisen tarpeessa on eroja yksilöiden välillä. Korkean kunnianhimon ja me-

nestymisen halun omaavat henkilöt hakeutuvat yleensä kohti haasteita ja vaativat 

runsasta palautteen antoa, kun taas vähempään tyytyvät henkilöt usein ottavat vas-

tuuta mieluummin osana ryhmää, välttävät riskien ottoa ja kokevat olonsa uhatuiksi 

runsaan palautteen saamisen edessä. Sitoutuminen ja sen synnyttäminen ihmisten 

mieliin on Koontzin (1977, 7) mukaan avain ruokittaessa ihmisten halua saavuttaa 

yhteisesti asetetut päämäärät ja tavoitteet 

 

Suoritusten arvioinnilla nähdään olevan motivoivia vaikutuksia yksilöiden suorituk-

siin, koska he haluavat näyttää hyvältä arviointien valossa. Esimiehen suorittamien 

arviointien lisäksi myös alaisen itsensä tekemät arviot omasta toiminnastaan näh-

dään hyödyllisiksi. Motivoivien vaikutusten lisäksi seurantakeskusteluiden hyöty 

nähdään toiminnan tavoitesuuntautuneisuuden tukemisessa sekä tätä kautta yksi-

lön omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä hänelle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Yksilöarviointien lisäksi myös ryhmä- ja tiimiarvioinnit ovat saaneet 

osakseen huomiota jo 1980-luvulta lähtien. Ryhmäarvioinneissa esimies saa tukea 

ryhmän edessä ainakin niiltä henkilöiltä, joihin hänellä on hyvät suhteet tai jotka ja-

kavat hänen näkemyksensä, mikä helpottaa esimiehen työtä myös ryhmän muiden 

jäsenten kanssa. (McConkie 1979, 35-36) 
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Mittaristojen ylläpito 

 

McConkey (1979, 472) havaitsi, että tavoitejohtamiseen liitettävien prosessien mo-

nitorointi on yleensä puutteellista neljällä osa-alueella: 

 

- Henkilöstön koulutus 

- Järjestelmän implementointi 

- Tavoitteiden asettaminen 

- Palautteenanto 

 

Myös Hollman (1976, 30, 34-35) korostaa tavoitejohtamisjärjestelmän eri osa-aluei-

den säännöllisten tarkistusten tärkeyttä. Esimerkkinä hän mainitsee pyrkimyksen 

alaisten osallistumista ja sitoutumista painottavaan tavoitteiden asettamiseen. Ko-

kemus organisaatioista on, että toiminta voi vaihdella eri osastoilla, organisaatiota-

soilla ja eri esimiesten toimesta, joten vallitsevien johtamiskäytäntöjen ja -kulttuurin 

analysointi on oltava jatkuvaa. Säännöllisissä tarkistuksissa tulisi käydä läpi ainakin 

kolme kohtaa: 

 

- Asenteet järjestelmää kohtaan 

- Vaikutukset esimiesten ja alaisten väliseen suhteeseen 

- Vaikutukset organisaation suorituskykyyn 

 

6.2 Tasapainotetun tuloskortin käytön suositukset 

 

Edellä luvussa viisi kuvattiin, miten tasapainotettu tuloskortti muutti vuonna 1992 

suorituskyvyn mittauksen tutkimuskenttää ja -teemoja mm. laajentamalla tarkaste-

lua taloudellisista mittareista ei-taloudellisiin ja laadullisiin mittareihin. Teorian luo-

jien, Kaplan & Nortonin mukaan, ei-taloudellisten mittareiden käytöllä organisaation 

huomio käännettiin menneisyyden mittaamisesta tulevaisuuden suunnitteluun, 

missä lyhyen tähtäimen taloudellisten tulosten ja toimien ohella organisaation ky-

vykkyyttä arvioitiin myös sellaisilla osa-alueilla, jotka ovat sen tulevan menestyksen 

ja pidemmän tähtäimen kasvun kannalta oleellisia. Kaplan & Norton kirjoittavat 

vuonna 1996 havainneensa muutamien yritysten käyttävän tasapainotettua tulos-

korttia suorituskyvyn mittaamisen ohella niiden strategisen johtamisen kulmakivenä. 
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Kirjoittajat korostavat tässä yhteydessä perinteisten mittaristojen kyvyttömyyttä kyt-

keä yrityksen pitkän tähtäimen strategiat niiden lyhyen tähtäimen toimintoihin, mikä 

synnyttää kuilua strategioiden suunnittelun ja implementoinnin välille. Jälkikäteen 

voidaan havaita, että neljä vuotta ensiesittelystään keskustelua tasapainoisen mit-

tariston rakentamisesta ohjattiin siihen, kuinka tasapainotettua tuloskorttia käyte-

tään laajemmassa merkityksessä strategisena johtamisjärjestelmänä. (Kaplan & 

Norton 2007, 150-152)  

 

Mittaristojen suunnittelu 

 

Tasapainotetun tuloskortin rakennetta ja suunnittelua on kuvattu aiemmin kappa-

leessa 4.3. Kaplan & Norton (2007, 155) täydensivät myöhemmin teoriaansa neljällä 

uudella prosessilla, joiden oli tarkoitus kytkeä strategiatyö entistä tiiviimmin osaksi 

tasapainotettua tuloskorttia. Neljä uutta prosessia olivat: 

 

- Vision konkretisoiminen 

o Vision kirkastaminen 

o Konsensuksen muodostaminen 

 

- Kommunikointi ja kytkentä 

o Kommunikointi ja koulutus 

o Tavoitteiden suunnittelu 

o Palkitsemisen yhdistäminen mittareihin 

 

- Liiketoimintasuunnittelu 

o Tavoitteiden asettaminen 

o Strategisten aloitteiden linjaus 

o Resurssien allokointi 

o Strategisten päämäärien asettaminen 

 

- Palaute ja oppiminen 

o Jaetun vision konkretisointi 

o Strategisen palautteen kerääminen 

o Valittujen strategioiden arviointi ja oppiminen 
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Cobbold & Lawrie tunnistavat tasapainotetun tuloskortin evoluutiossa kolme vai-

hetta. Ensimmäisessä vaiheessaan 1990-luvun alussa kirjoittajat kuvaavat tasapai-

notettua tuloskorttia lähinnä ”neljän laatikon” muodostamaksi lähestymistavaksi 

suorituskyvyn mittaamiseen.  Taloudellisten mittareiden rinnalle tuotiin kolme muuta 

(asiakas, oppiminen & kasvu ja sisäiset liiketoimintaprosessit) perspektiiviä, mutta 

muuten määrittely oli ohutta ja keskittyi järjestelmän ylätason kuvaukseen. Neljän 

perspektiivin välisiä kausaliteetteja kuvattiin, mutta ei minkään tietyn tarkoituksen 

näkökulmasta. Teorian ensimmäinen versio keskittyikin lähinnä mittareiden asetta-

miseen ja raportointiin esitettyjen neljän perspektiivin viitekehyksessä. (Cobbold & 

Lawrie 2002, 1) 

 

Varhaisissa teorioissaan 1990-luvun alussa Kaplan & Norton eivät kuvanneet tar-

kasti, miten tasapainotetun tuloskortin käyttö parantaa organisaatioiden suoritusky-

kyä. Johtopäätös Cobbold & Lawrien mukaan tästä on, että mittareiden tuottaman 

relevantin tiedon oletettiin automaattisesti johtavan parempiin suorituksiin. Oletuk-

sena on, että ihmiset muuttavat käyttäytymistään ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Visio ja strategia ohjeistettiin pitämään mittariston suun-

nittelun keskiössä, mutta oman teoreettisen tarkastelunsa keskiöön Kaplan & Nor-

ton nostivat strategisen näkökulman vasta vuonna 1996. (Cobbol & Lawrie 2002, 2)  

 

Ensimmäisen sukupolven tasapainotettu tuloskortti kohtasi merkittäviä käytännön 

ongelmia, mitkä koskivat ennen kaikkea mallin suunnitteluun ja implementointiin liit-

tyvää epämääräistä ohjeistusta. Teorian soveltajalle jäi huomattavasti tulkinnanva-

raa sen suhteen, millä perusteella mittarit valitaan ja kuinka ne jaotellaan kuvatuille 

neljälle osa-alueelle. Mittareiden valintaa saatettiin miettiä esimerkiksi osakkeen-

omistajien näkökulmasta, ja tämän lisäksi aiemmin kappaleessa 4.3.2 kuvatut kau-

saliteetit saatettiin muodostaa pelkästään neljän perspektiivin (laatikon) välille. Cob-

bold & Lawrien mukaan tasapainotettu tuloskortti näki toisen vaiheensa vuosina 

1993-1996, jolloin alettiin käyttää termiä ’strategiset tavoitteet’, jotka kytkettiin en-

tistä tarkemmin perspektiiveittäin ja mittareittain kuvastamaan organisaation strate-

gisia päämääriä ja tahtotiloja (Strategic Linkage Model). Näistä strategisista sidok-

sista muodostui keskeinen osa tasapainotettua tuloskorttia ja 1990-luvun puoliväliin 
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mennessä yleistyi tapa, jossa niihin liittyvä dokumentaatio ja kausaliteetit kuvattiin 

myös graafisessa muodossa. Cobbold & Lawrie 2002, 3-4) 

 

Evoluutionsa kolmannen vaiheen tasapainotettu tuloskortti Cobbold & Lawrien mu-

kaan näki, kun suunnittelutyöhön otettiin mukaan päämäärien asettaminen (desti-

nation statement) kuvaamaan selkeästi, mitä organisaatio yrittää saavuttaa. Pää-

määrät johdettiin mittareista ja tavoitteista (tai toisinpäin) ja niiden tarkoitus oli aset-

taa selkeä strateginen välietappi havainnollistamalla, mitä konkreettisia tuloksia ha-

lutaan saada aikaan esimerkiksi kolmessa tai viidessä vuodessa. 1990-luvun lopulle 

tultaessa tasapainotetun tuloskortin voidaan nähdä muuttuneen valvonnan ja kont-

rollin välineestä organisaatioiden strategiatyökaluksi. Tämä kymmenvuotinen evo-

luutio (1992-2002) tapahtui Cobbold & Lawrien mukaan tasapainotetun tuloskortin 

suunnitteluprosessin empiirisesti havaittujen heikkouksien laukaisemana. Samanai-

kaisesti tasapainotettu tuloskortti pystyi vastaamaan myös muiden suosiotaan kas-

vattaneiden liikkeenjohtamisteorioiden (esim. ihmisten johtaminen, organisaation 

oppiminen) asettamiin kysymyksiin ajan hengen mukaisesti. (Cobbold & Lawrie 

2002, 5-9) 

 

Mittaristojen implementointi 

 

Tasapainotetun tuloskortin implementointia on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa ja 

valtaosa vaikuttaa olevan menestystarinoita. Järjestelmän implementoinnin onnis-

tumista tukevina nähdään mm. seuraavat tekijät (Johanson, Skoog, Backlund & 

Almqvist 2006, 844): 

 

- Ylimmän johdon sitoutuminen 

- Keskijohdon ja työntekijöiden osallistuminen 

- Erinomaisia suorituksia tukeva organisaatiokulttuuri 

- Koulutus ja valmentaminen 

- Järjestelmän helppokäyttöisyys 

- Vision, strategian ja haluttujen lopputulosten selkeys 

- Kytkentä palkitsemiseen 

- Tarvittavien resurssien varmistaminen 
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Tutkimuksissa on havaittu tasapainotetun tuloskortin implementointiprosessien me-

nevän myös harhaan. Yleisimmiksi epäonnistumisen syiksi nähdään i) kehittyneiden 

tietojärjestelmien puute, ii) ylimmän johdon tuen puute ja iii) lyhyen tähtäimen ajat-

telun korostuminen tavoitteiden asettamisessa. Tasapainotetun tuloskortin yhtey-

dessä implementoinnilla tarkoitetaan ylimmän johdon asettamia strategioita, tavoit-

teita ja mittareita, jotka vyörytetään alaspäin organisaatiossa. Tämä voidaan nähdä 

ylhäältä alaspäin tapahtuvana ideoiden myymisenä ja ostamisena, mikä perustuu 

ajatukselle, että implementoija tietää parhaiten, mitä on tehtävä. Oletuksena on, että 

työntekijät antavat mielellään työpanoksensa organisaation tuottavuuden kasvatta-

miseksi kunhan tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tasapainotetun tuloskortin käytön 

tavoitteena on parantaa tuottavuutta organisaation jatkuvan oppimisen kautta. Yk-

silön oppiminen ja kyvykkyyksien kehittyminen - sekä tätä kautta tapahtuva luovuu-

den ja tuottavuuden vapauttaminen - edellyttävät kuitenkin motivaation ja halun läs-

näoloa, yksilön kokemaa työn mielekkyydestä sekä mahdollisuuksia valita ja vaikut-

taa. Tasapainotetun tuloskortin implementoinnissa kohdataankin ongelmia usein 

juuri tästä syystä, kun yksilöä kohdellaan objektina, joka sovitetaan osaksi organi-

saation ylätasoilla mietittyä mallia. (Johanson, Skoog, Backlund & Almqvist 2006, 

844-846) 

 

Organisaatioiden usein kohtaama ongelma tasapainotetun tuloskortin implemen-

toinnissa on ns. kausaliteettisuhteiden kuvaamisen vaikeus strategisten päämää-

rien, perspektiivien ja mittareiden välille. Ja vaikka organisaatiot väittäisivät johta-

neensa mittarit erilaisten syy-seuraussuhteiden kautta strategioista, kytkökset ovat 

usein heikkoja. Jopa puolet tutkimuksien kohteena olleista yrityksistä on saattanut 

jättää kausaliteettisuhteet kokonaan kuvaamatta, jolloin lopputuloksena saattaa 

syntyä hajanainen kokoelma mittareita, joiden tuottama arvo yritykselle on vähäi-

nen. Kausaliteettisuhteiden kuvaamatta jättämisen on havaittu aiheuttavan haas-

teita ennen kaikkea ei-taloudellisten mittareiden valinnalle, strategisten toiminta-

suunnitelmien laatimiselle sekä luotujen mittaristojen jalkauttamiselle. (Othman 

2006, 691-692, 700) 

 

Haapasalo, Ingalsuo & Lenkkeri näkevät tasapainotetun tuloskortin kommunikointi- 

ja kontrollointivälineeksi strategioiden jalkauttamisessa. Tasapainotetun tuloskortin 
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implementointi voidaankin nähdä samanaikaisesti tapahtuvana strategian imple-

mentointina. Kirjoittajat korostavat, että tasapainotettu tuloskortti voidaan implemen-

toida hyvin erilaisiin organisaatioihin, joten yleispätevää kuvausta käyttöönottopro-

sessista on mahdotonta antaa. Jokaisella implementointiprosessilla on omat erityis-

piirteensä, joten jokaisen organisaation tulisi itse löytää, valita ja rakentaa tilantee-

seen sopiva malli erityisine käyttöönottovaiheineen. (Haapasalo, Ingalsuo, Lenkkeri 

2006, 707) 

 

Toivanen (2001) on kuvannut tasapainotetun tuloskortin implementointia suomalais-

yritysten näkökulmasta korostaen prosessin vaiheista erityisesti aloituspäätöksen 

tärkeyttä, implementoinnin nopeaa läpivientiä ja tarkan implementointisuunnitelman 

tekemistä: 

 

- Tee selkeä päätös aloittaa tasapainotetun tuloskortin implementointiprosessi 

- Korosta johdon roolia implementointiprosessin aikana 

- Kirkasta yrityksen visio ja strategia 

- Tunnista kriittiset menestystekijät 

- Aseta tavoitteet ja määrittele mittarit 

- Sitouta muu organisaatio 

- Valitse ja konkretisoi mittarit 

- Säädä mittaristo sopivaksi organisaation ja toiminnan eri osa-alueille 

- Tee implementointisuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 

- Kehitä ja paranna mittareita ja mittausjärjestelmää jatkuvasti 

 

Haapasalo, Ingalsuo & Lenkkeri mukaan yksi haastavimmista vaiheista tasapaino-

tetun tuloskortin implementoinnissa on oikeanlaisen mittariston rakentaminen. Kir-

joittajat kuvaavat sitä uuvuttavaksi prosessiksi, missä pelkkä tasapainotetun tulos-

kortin perusperiaatteiden mukainen mittareiden jaottelu neljään ryhmään ei riitä 

vaan tarvitaan todellista sitoutumista, osaamista ja osallistumista organisaation kai-

kilta tasoilta. Epäonnistuminen mittariston rakentamisessa saattaa johtaa koko im-

plementointiprosessin epäonnistumiseen.  (Haapasalo, Ingalsuo & Lenkkeri 2006, 

714) 
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Myös Paranjape, Rossiter & Pantano korostavat, että mittariston rakentaminen so-

keasti tasapainotetun tuloskortin perusjaottelun (talous, asiakkaat, sisäiset liiketoi-

mintaprosessit ja oppiminen ja kasvu) mukaisesti voi johtaa ylimääräisten, tarpeet-

tomien tai vinoutuneiden mittareiden luontiin ja tätä kautta ei-toivottuihin lopputulok-

siin. Organisaation nykyisin käytössä olevien vanhentuneiden tai huonosti suunni-

teltujen mittausjärjestelmien käyttäminen tasapainotetun tuloskortin implementoin-

nin perustana saattaa sekin synnyttää lähinnä hämmennystä ja epätarkkuutta. (Pa-

ranjape, Rossiter & Pantano 2006, 11) 

 

 

Mittaristojen käyttö 

 

Tasapainotetun tuloskortin käyttöä ja roolia organisaatioissa jaotellaan tyypillisesti 

kahteen pääluokkaan: mittaukseen ja strategiseen johtamiseen (Haapasalo, Ingal-

suo & Lenkkeri 2006, 707). Tämän jaottelun voi  nähdä juontavan juurensa tasapai-

notetun tuloskortin evoluutioon (s. 108) mittausjärjestelmästä strategiseksi johtamis-

järjestelmäksi. Suomalaisessa yrityskentässä tutkimusta tehneen Malmin mukaan 

suurimmassa osassa organisaatioita tasapainotetun tuloskortin käytöllä  haettiin toi-

minnalle selkeästi ohjausvaikutuksia asettamalla mittareille tavoitetasoja. Osassa 

yrityksistä mittareille ei asetettu tavoitteita, jolloin tasapainotetun tuloskortin käyttö 

muistutti enemmänkin informaatiojärjestelmää, jonka rooli oli lähinnä tuottaa infor-

maatiota siitä, miltä osin toiminnassa on parannettavaa. Haettaessa tasapainotetun 

tuloskortin käytöllä ohjausvaikutuksia, suosituksena on ollut kytkeä palkitsemisjär-

jestelmä toiminnalle asetettuihin mittareihin ja tavoitteisiin. Palkitsemalla henkilös-

töä mittareiden mukaisesta toiminnasta voidaan niiden käytöllä ainakin vahvasti 

olettaa olevan halutunlaisia ohjausvaikutuksia. Mikäli taas palkitseminen tapahtuu 

joillakin muilla kriteereillä, valittujen mittareiden ohjausvaikutuksen voimakkuus tu-

lee vähintäänkin kyseenalaistaa. (Malmi 2001, 211-212) 

 

Suomalaisten yritysten tasapainotetun tuloskortin implementointeja tutkittaessa ha-

vaittiin sen käytölle asetetun seuraavanlaisia tavoitteita (Haapalo, Ingalsuo & Lenk-

keri 2006, 707): 
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- johtamisjärjestelmien harmonisointi 

- muutoksen aikaansaaminen 

- strategioiden konkretisointi operationaalisella tasolla 

- johtamisprosessien kehittäminen 

- tehokkuuden kasvattaminen 

- yhtenäisten tavoitteiden luominen ja resurssien allokointi 

- strategioiden kommunikointi  

 

 

Haapasalo, Ingalsuo & Lenkkeri mukaan tasapainotetun tuloskortin implementoinnit 

tapahtuvat usein tilanteessa, jossa yrityksellä on edessään suuria strategisia muu-

toksia. Kirjoittavat tekivät tutkimusta suomalaisen energiasektorin parissa, jossa vi-

sion ja strategian jatkuva tarkastelu ei ole ollut elinehto monopolistisessa asemassa 

toimiville yrityksille. Kansallisen sääntelyn purkautuminen, toimintojen yksityistämi-

nen ja kilpailuympäristön kansainvälistyminen ovat pakottaneet yritykset luomaan ja 

ottamaan käyttöön uusia strategioita, missä tasapainotettua tuloskorttia on hyödyn-

netty. (Haapasalo, Ingalsuo & Lenkkeri 2006, 702, 710) 

 

Myös Malmi on luokitellut syitä suomalaisyritysten tasapainotetun tuloskortin käy-

tölle nostaen esille strategioiden jalkauttamiseen ja erilaisten muutosohjelmien läpi-

vienteihin liittyviä motiiveja. Osa yrityksistä korvasi perinteiset budjetointimenetel-

mänsä tasapainotetun tuloskortin käytöllä. Osassa yrityksissä idea tasapainotetun 

tuloskortin käyttöönotosta oli saanut alkunsa liiketoimintakonsulteilta tai erilaisista 

johtamisseminaareista, millä Malmi viittaa ns. muotivillityksille (management fads) 

ominaisiin leviämistapoihin. Myös erilaiset laatuohjelmat ja niillä tavoiteltavat sertifi-

oinnit ja palkinnot vaikuttavat kannustavan yrityksiä tasapainotetun tuloskortin käyt-

töönottoon. (Malmi 2001, 213-214) 

 

Malmin mukaan ei ole yksiselitteistä määritellä, mitä tasapainotetun tuloskortin käy-

töllä tarkoitetaan. Käsitteen sisältö itsessään on laajentunut vuosien varrella mittaa-

misesta kohti kokonaisvaltaista suorituskyvyn johtamista osana yrityksen strategia-

prosesseja. Tasapainotetun tuloskortin rakenne ja käyttö varhaisessa merkitykses-
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sään eivät enää vastaisi tämän päivän johtamiskirjallisuudessa niille asetettuja suo-

situksia ja ohjeistuksia. Malmi määrittää tutkimuksessaan seuraavat tekijät  tasapai-

notetun tuloskortin ominaispiirteiksi (Malmi 2001, 215-216): 

 

- Taloudellisten mittareiden käyttö yhdessä ei-taloudellisten mittareiden kanssa 

- Mittareiden johtaminen organisaation strategioista 

- Mittariston ryhmittelyn johtaminen alkuperäisestä neliulotteisesta viitekehyksestä 

 

Konsulttitoimisto Bain & Company on kansainvälisessä tutkimuksessaan kartoitta-

nut erilaisten johtamistyökalujen käyttöä ja trendejä vuodesta 1993 lähtien. Vuoden 

1999 tilanteesta Rigby totesi, että organisaatiot hyödyntävät vuosittain keskimäärin 

yhtätoista eri johtamistyökalua, joista tasapainotettu tuloskortti oli kahdenneksitoista 

käytetyin 43,9 prosentin käyttöasteella. Johtamistyökalulla (management tool) viita-

taan tässä yhteydessä yleisesti erilaisiin käsitteisiin, harjoituksiin, prosesseihin ja 

analyyttisiin viitekehyksiin.  (Rigby 2001, 139, 143) 

 

Bain & Companyn tutkimuksessa tarkastelun kohteena on vuosittain 25 johtamis-

työkalua listan muuttuessa joka vuosi, kun uudet johtamistekniikat lyövät itsensä 

läpi ja osa vanhoista jättää lupauksensa lunastamatta. Osa johtamistekniikoista, ku-

ten strateginen suunnittelu, benchmarking, ydinosaaminen, ulkoistaminen sekä vi-

sio ja missio, ovat lunastaneet paikkansa kärkikymmenikössä jo kahden kymmenen 

vuoden ajan. Vuonna 2012 viisi kansainvälisesti eniten käytetyintä johtamistyökalua 

olivat (Rigby 2001, 143, www.bain.com): 

 

- Strateginen suunnittelu 

- Asiakkuudenhallinta (CRM) 

- Henkilöstökysely 

- Benchmarking 

- Balanced Scorecard 

 

Rigby & Bilodeau (2013, 8) mukaan organisaatioiden käyttämien johtamistyökalujen 

määrä on laskenut viime vuosina. Vuonna 2006 organisaatiot käyttivät hyödykseen 

keskimäärän viittätoista eri johtamistyökalua, mutta vuoteen 2012 lukumäärä on pie-

nentynyt viiden ja yhdeksän välille hieman yrityksen koosta riippuen. Trendi on ollut, 

http://www.bain.com/
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että suuret organisaatiot käyttävät useampia johtamistyökaluja hyödykseen kuin 

pienemmät.  

 

Tasapainotettu tuloskortti oli 12. käytetyin johtamistyökalu vuonna 2006. Sen käyt-

töaste oli tuolloin korkea, mutta johtajien tyytyväisyys sen käyttöä ja siitä saatavia 

tuloksia kohtaan huomattavasti keskimääräistä alempi. Tällaisessa tilanteessa joh-

tamistyökalu todennäköisesti vastaa todelliseen tarpeeseen, mutta sen käyttöaste 

alkaa väistämättä alenemaan ellei se kehity paremmin toimivaksi. (Bain & Bilodeau 

2007, 13) Tasapainotetun tuloskortin kohdalla näin voi olettaa tapahtuneen, koska 

vuoteen 2012 mennessä tyytyväisyys sen käyttöä kohtaan on selkeästi noussut kes-

kimääräistä korkeammaksi. Tämä näkyy myös sen historian korkeimpana sijoituk-

sena viidenneksi suosituimpana työkaluna. Kaikista johtamistyökaluista voidaan li-

säksi todeta, että tyytyväisyys niiden käyttöä kohtaan on systemaattisesti korke-

ampi, kun niiden käyttöönotto on otettu vakavasti ja siihen on kiinnitetty riittävästi 

huomiota (ks. Bain & Bilodeau 2013, 10).  

 

Mittaristojen ylläpito 

 

Paranjape, Rossiter & Pantano (2006, 8-9) mukaan tasapainotetun tuloskortin var-

haiset kehitysversiot olivat luonteeltaan staattisia ja niistä puuttui jatkuvan arvioinnin 

prosessi, joka olisi varmistanut niiden ajanmukaisuuden organisaatioiden muuttu-

vassa toimintaympäristössä. Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmien jatkuvan kehitty-

misen varmistamisessa tarvitaan Kennerley & Neely (2003, 216) mukaan: 

 

1) Prosessi, jolla mittareita arvioidaan säännöllisesti 

2) Ihmiset, joilla on tarvittavaa osaamista mittaamiseen ja mittaristojen ylläpitoon 

liittyen 

3) Joustavat järjestelmät, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen, analyysin ja 

raportoinnin 

4) Kulttuuri, joka tukee ja mahdollistaa suorituskyvyn mittaamista 
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Suorituskykymittaristojen menestyksen ja dynaamisuuden varmistamisessa Paran-

jape, Rossiter & Pantano (2006, 9) näkevät keskeisenä itse mittaamisen ja mittarei-

den suunnittelun. Mittareiden tulisi kirjoittajien mukaan: 

 

1) Kuvata tarkasti prosessien ja ihmisten suorituksia 

2) Olla helposti implementoitavissa organisaation prosesseihin 

3) Olla dynaamisesti ylläpidettävissä ja arvioitavissa muuttuvissa liiketoimin-

taympäristöissä 

 

Kaplan & Norton (2008, 64, 77) mukaan organisaatioiden alisuoriutumista selittävät 

useimmiten katkokset johtamisjärjestelmässä. Organisaatiot saattavat toisin sanoen 

luoda toimivia ja hyviä uusia strategioita, joiden kääntäminen menestyksekkääksi 

operationaaliseksi toiminnaksi epäonnistuu. Toisaalta luotu tai valittu strategia saat-

taa osoittautua myöhemmin vääräksi, jolloin on pystyttävä ajantasaisesti arvioimaan 

sen operationaalisia vaikutuksia ja tarvittaessa tekemään tarvittavia strategisia 

muutoksia.  

 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa on todettu (Luku 5) varhaisten suorituskyvyn mit-

taamisjärjestelmien olleen lähinnä suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitettuja mittaris-

toja, jotka ajan myötä kehittyivät strategisiksi työkaluiksi ja organisaatioiden strate-

gisen johtamisen tueksi. Tässä luvussa on todettu (s. 111, 114), että tasapainotetun 

tuloskortin implementointi tapahtuu usein tilanteissa, joissa organisaatiot kohtaavat 

suuria strategisia muutoksia ja samanaikaisesti implementoidaan uutta strategiaa. 

Kun tänä päivänä puhutaan suorituskykymittaristojen ylläpidosta, sillä ei viitata pel-

kästään valittujen mittareiden tai mittaristojen tehokkuuden arviointiin. Kysymys on 

koko yrityksen johtamisjärjestelmän ja strategisten valintojen arvioinnista ja tarvitta-

vien operatiivisten ja strategisten muutosten toteuttamisesta. 

 

Esiteltyään tasapainotetun tuloskortin käsitteen lähes kaksi vuosikymmentä aikai-

semmin, vuonna 2008 Kaplan & Norton kirjoittivat julkaisun aiheesta johtamisjärjes-

telmän johtaminen (mastering the management system). Artikkeli keskittyi menes-

tyksekkääseen strategian toteuttamiseen kahden johtoajatuksen kautta: 1) tunne 
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johtamissykli, joka yhdistää strategian ja operaatiot ja 2) tiedä, mitä johtamistyöka-

lua hyödyntää kussakin syklin vaiheessa. Kirjoittajien kuvaama johtamissykli on vii-

sivaiheinen ja etenee erilaisine alavaiheineen seuraavasti (Kaplan & Norton 2008, 

63-65): 

 

1) Luo strategia 

a. Määrittele missio, visio ja arvot 

b. Suorita strateginen analyysi 

c. Muotoile strategia 

 

2) Konkretisoi strategia 

a. Määrittele strategiset tavoitteet ja teemat 

b. Valitse mittarit ja aseta niille tavoitteet 

c. Valitse strategiset aloitteet 

 

3) Suunnittele operaatiot 

a. Kehitä avainprosesseja 

b. Tee myyntisuunnitelma 

c. Tee resurssisuunnitelma 

d. Valmistele budjetit 

 

4) Monitoroi ja opi 

a. Arvioi strategiaa 

b. Arvioi operaatioita 

 

5) Testaa ja mukauta strategiaa 

a. Tee kannattavuusanalyysiä 

b. Tee strategian korrelaatioanalyysiä 

c. Tutki esiin nousseita vaihtoehtoisia strategioita 

 

Jokaiseen ylläkuvatun prosessin vaiheeseen liittyy omat johtamistyökalunsa, joiden 

käytön tarkoituksena on auttaa yritystä luomaan strategia, kääntämään se operatio-
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naaliseksi toiminnaksi ja lopulta arvioimaan (ja tarvittaessa kehittämään) sekä laa-

dittua strategiaa että tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tämän johtamissyklin 

(jota voi kuvata myös jatkuvaksi prosessiksi) keskiössä on sen tuloksena syntyvä 

strateginen- ja operatiivinen suunnitelma erilaisine kytkentöineen ja vaikutussuhtei-

neen prosessin eri vaiheiden välillä. Tämän strategisen ja operatiivisen suunnitel-

man ytimiksi johtamisen työkaluista on nostettu tasapainotettu tuloskortti ja perintei-

nen budjetointi. (Kaplan & Norton 2008, 65) 

 

Edellä tässä tutkimuksessa on todettu (s. 36) budjetoinnin olevan strategioiden laa-

dinta- ja toimeenpanovaihetta yhdistävä tekijä. Toisaalta tässä tutkimuksessa on 

myös todettu (s. 114) osan yrityksistä korvanneen perinteiset budjetointimenetel-

mänsä tasapainotetun tuloskortin käytöllä. Voidaan todeta, että Kaplan & Norton 

näkevät  tasapainotetun tuloskortin sekä yritysten strategioiden menestyksekkään 

toteuttamisen että niiden johtamisjärjestelmien johtamisen ytimessä. Yllä kuvattua 

johtamisjärjestelmää on havainnollistettu alkuperäistä kuvaa mukaillen kuvassa 26. 
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Kuva 26. Johtamisjärjestelmän johtaminen (Lähde: Kaplan & Norton 2008, 65)   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
                                     7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tavoitejohtaminen omine erityispiirteineen ja toteuttamistapoineen nähdään tässä 

tutkimuksessa lähtökohtaisesti isona sudenkuoppana, johon suorituskyvyn johtami-

nen liikkeenjohtamishistoriassa on kerran jo astunut. Tämän kriittisen näkemyksen 

ympärille koko tutkimus alun perin rakentui ja sitä tukevat seuraavassa mainitut te-

kijät. Tavoitejohtamista (management by objectives, MBO) pidetään useiden näke-

myksien mukaan samanaikaisesti sekä 1900-luvun suosituimpana että kritisoiduim-

pana johtamismenetelmänä. Sen käyttöön liitetään monia ongelmia ja se nähdään 

tyyppiesimerkkinä niin sanotuista johtamisen muotivillityksistä (management fad). 

Käsitteenä muotivillitykseen on sisäänrakennettu kritiikki ja epäilys jatkuvana virtana 

syntyviä uusia johtamisoppeja ja -tekniikoita kohtaan. Muotivillityksenä ei pidetä jo-

takin, joka lunastaa antamansa lupaukset ja vakiinnuttaa pitkäaikaisesti asemansa 

organisaatioiden keskuudessa ja johtajien työkalulaatikossa. Muotivillitys on jotakin 

ohimenevää, jolle on tyypillistä nopeaa suosion nousua seuraavaa nopea suosion 

lasku, joka alkaa kun käsitteeseen liittyvät ongelmat ovat yleisessä tiedossa. 

 

Muotivillityksen käsitteeseen ei toisin sanoen liitetä ainakaan pääsääntöisesti posi-

tiivisia merkityksiä. Oman tavoitejohtamista koskevan aineistontarkasteluni pohjalta 

väitän muotivillityskeskustelun keskittyvän enemmän muotivillityksinä kuvattavien il-

miöiden negatiivisiin puoliin. Tätä havaintoa tukee myös Mathews´n tuore tutkimus 

(2015). Tutkimuksessaan Mathews tarkasteli syitä sille, miksi organisaatiot ottavat 

käyttöön johtamisvillityksinä pidettäviä uusia johtamistekniikoita. Jo englannin kieli-

nen termi ´management fad´ itsessään johtaa ajatuksia negatiiviseen suuntaan. 

Termi ´fad´ voidaan kääntää suomenkielelle esimerkiksi villityksenä, hullutuksena, 

muotivillityksenä tai vimmana. Tätä vasten totean tarpeelliseksi tarkastella kriittisesti 

myös keskustelua, joka koskee muotivillityksiä ja jättää huomioimatta ilmiön positii-

viset vaikutukset. Väitän ilmiön olevan tältä osin osittain myös väärinymmärretty 

niissä yhteyksissä, joissa termiä käytetään ainoastaan negatiivisissa merkityksissä.  
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Tänä päivänä vallitsevaa tietämystä ja käsityksiä vasten edellä esitetyt seikat toisin 

sanoen tukevat yksipuolisen negatiivisen näkemyksen syntymistä tavoitejohtami-

sesta. Tavoitejohtamista koskettavia tuoreita julkaisuita on määrällisesti erittäin vä-

hän ja tätä tulkitaan tässä tutkimuksessa siten, että aihetta ei pidetä enää laajamit-

taisesti ajankohtaisena. Kuva, joka tavoitejohtamisesta muodostetaan, joudutaan 

toisin sanoen rakentamaan historian kautta, jota leimaa epäonnistuminen. 

 

Tavoitejohtamista koskettava tieteellinen kirjoittaminen hiipuu jo 1980-luvulla. Mikäli 

asiaa haluaa käsitellä ajankohtaisena vielä 40 vuotta myöhemmin, joutuu rakenta-

maan sillan historian ja tämän päivän välille. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä 

osassa tuo silta rakennetaan tasapainotetun tuloskortin kautta, josta suomen kie-

lessä usein käytetään myös sen englanninkielistä versiota balanced scorecard ja 

lyhennettä ”BSC”. Konsulttitoimisto Bain & Company on kartoittanut erilaisten joh-

tamistyökalujen käyttöä ja trendejä kansainvälisesti vuodesta 1993 lähtien. Lista 

eniten käytetyistä työkaluista muuttuu joka vuosi, kun uudet johtamistekniikat lyövät 

itsensä läpi ja osa vanhoista jättää lupauksensa lunastamatta. Vuonna 2012 tasa-

painotettu tuloskortti oli organisaatioiden viidenneksi eniten käyttämänä johtamis-

työkalu kansainvälisessä tarkastelussa. 

 

Tasapainotettua tuloskorttia kohtaan on esitetty kriittisiäkin näkemyksiä, joista 

osassa sitä havaittiin vertailtavan tavoitejohtamiseen. Tämä väittämä tavoitejohta-

misen ja tasapainotetun tuloskortin välisistä yhtäläisyyksistä toimi tässä tutkiel-

massa johdatuksena tutkimusaiheen rakentamiseen näiden kahden käsitteen ym-

pärille. Näitä kahta käsitettä vertailevia tieteellisiä tutkimuksia ei kuitenkaan ollut 

tehty aiemmin, mikä herätti tutkijassa lisää kysymyksiä, mutta ei helpottanut rele-

vantin aineiston hankintaa. Näissä olosuhteissa tutkimuksen tekemisen alkuvaihe 

oli pitkään erilaisten johtolankojen etsimistä ja erilaisia näkökulmia yhdistelevän teo-

reettisen viitekehyksen rakentamista tavoitejohtamisen ympärille. Tutkimusproses-

sin edetessä kävi selväksi, että sekä tavoitejohtamisen että tasapainotetun tulos-

kortin käyttötarkoitukset organisaatioissa olivat hyvin samankaltaisia; kyse oli toi-

siinsa liittyvästä tavoitteiden asettamisesta ja strategisesta johtamisesta. 
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Edellä kuvattu muotivillityskeskustelu tarjosi tavoitejohtamisen historialliseen tar-

kasteluun kolmannen näkökulman, joka yhdessä tasapainotetun tuloskortin ja stra-

tegisen johtamisen näkökulmien kanssa muodosti eräänlaisen teoreettisen tulkinta-

horisontin, jota kuvaa kuva 27 seuraavalla sivulla. 

 

Luodun teoreettisen viitekehyksen kautta pyrittiin ensin selittämään tavoitejohtami-

sen ja tasapainotetun tuloskortin välisen yhteyden olemassaoloa  ja tämän jälkeen 

kuvaamaan mahdollista havaittua yhteyttä strategisen johtamisen näkökulmasta. 

Nämä tutkimustavoitteet muodostivat tämän tutkimuksen ensimmäisen (I) osan, 

joka hyväksyttiin kandidaatintutkielmana vuoden 2007 helmi-maaliskuun vaihteessa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan lai-

toksella. 

 

Tutkimuksen tavoitteena ei missään vaiheessa ollut empiirisesti tutkia käsillä olevaa 

ilmiötä jonkin tietyn yrityksen tai yritysten näkökulmasta. Empiriana toimivat muiden 

tutkijoiden aihepiiristä tekemät empiiriset ja teoreettiset havainnot sekä tutkimuksen 

kohteena olevat alkuperäisteoriat itsessään. Tutkimuksen kohteeksi muodostui kä-

sitteiden evoluutio ja niitä koskeva vuorovaikutteinen keskustelu tiedeyhteisön ja 

liike-elämän välillä. Tätä ilmiötä tutkimalla tässä tutkimuksessa pyritään selittämään 

tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin välillä havaittua yhteyttä osana laa-

jempia kokonaisuuksia. 
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Kuva 27. Tutkielman tulkintahorisontti 
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7.1. Osa I: Järjestelmien vertailu 

 

Tämän pro gradu -tutkielman ensimmäisessä osassa (I) tarkasteltiin strategiatutki-

musta ja sen kehittymistä etenkin strategisen johtamisen näkökulmasta. Keskeinen 

johtopäätös aikaisemman kirjallisuuden perusteella on, että strategiailmiö on luon-

teeltaan moniselitteinen. Strategiaa ja strategiatutkimusta leimaa erilaisten käsite-

määritelmien ja koulukuntien moninaisuus, mikä heijastaa yhteiskuntatieteille omi-

naista pysyvää moniparadigmaattisuutta. Tästä johtuen strategian yksiselitteinen 

käsitemäärittely ei ole mahdollista. Strategian käsitettä kuvaava moniselitteisyys 

heijastuu myös strategiointiin, jota tutkielmassa tarkasteltiin määrämuotoisena stra-

tegiaprosessina, ts. strategisena johtamisena. Eri aikoina on toisin sanoen ollut eri-

laisia näkemyksiä siitä, miten strategiointi ymmärretään. 

 

Strategiatutkimuksen synty voidaan ajoittaa 1950-luvulle, jolloin strategian käsite 

omaksuttiin liikkeenjohtamisen terminologiaan. Taustaa strategiatutkimuksen syn-

nylle loi liikkeenjohdon tutkimusperinne ja niin strategisen johtamisen kuin tavoite-

johtamisen juuret voidaan nähdä Fayolin määrittelemissä johtamisen perustehtä-

vissä. Tavoitejohtamista tarkasteltiin tutkielmassa järjestelmäpainotteisena ja sys-

teemiajatteluun nojaavana strategisen johtamisen viitekehyksenä, jota pidetään yh-

tenä 1900-luvun suosituimmista johtamistekniikoista. Tavoitejohtamisen suosion 

huippu ajoitetaan yleisesti 1970-luvulle, jolloin sen periaatteita myös kritisoitiin voi-

makkaasti. 

 

a. Mitkä tekijät selittävät tavoitejohtamiskeskustelun esiintymistä vielä 2000-lu-

vulla? 

 

Kuvan 23 alareunassa on esitetty tutkielmassa löydetyt kolme keskeistä tekijää, 

jotka tuovat tavoitejohtamiskeskustelua 2000-luvun vaihteeseen selittämällä tavoi-

tejohtamisen, tulosjohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin välisen yhteyden luon-

netta ja olemassaoloa. Löydetyt tekijät ovat strategiatutkimuksen synty ja kehittymi-

nen, muotivillityskeskustelu sekä imitointi ja ideoiden kierrättäminen. Mainitut tekijät 

ovat olemukseltaan ja sisällöltään osittain päällekkäisiä ja toisiaan selittäviä. 
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Strategiatutkimuksen synty ja kehitys tarjoaa viitekehyksen tavoitejohtamisen, tu-

losjohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin tarkastelulle systeemiajatteluun nojaa-

vina strategisina johtamisjärjestelminä. Systeemiajattelun periaatteiden vaikutus nä-

kyy kaikissa johtamistekniikoissa järjestelmäpainotteisuutena ja järjestelmien väli-

senä selvänä systematiikkana. Toisaalta tavoitejohtamisen periaatteiden katsotaan 

olleen vaikuttamassa sekä tulosjohtamisen että tasapainotetun tuloskortin syntyyn. 

Johtamisjärjestelmien välisen yhteyden olemassaoloa voidaan yleisellä tasolla se-

littää kahdella muulla löydetyllä tekijällä, joita olivat imitointia ja ideoiden kierrättä-

minen sekä muotivillityskeskustelu. 

 

Edellä esitetyt näkemykset yhdistyvät kuvassa 18 organisaatioiden käytäntöihin. 

Tavoitejohtamiskeskustelua ovat herätelleet 2000-luvulla myös organisaatioiden 

strategiakäytäntöjen tutkiminen. Esimerkiksi Dahlsten, Styhre ja Williander (2005), 

jotka tutkivat myyntitavoitteiden käyttöä Volvo-konsernissa, ehdottavat tavoitejohta-

miskeskustelun avaamista uudelleen. Tutkimuksen mukaan tavoitejohtamisen peri-

aatteet ovat osa yritysten käytäntöä vielä tänäkin päivänä, ja tutkimustyötä pitäisi 

kohdistaa siihen, miten ne näkyvät ja vaikuttavat yritysten käytännöissä. 

 

Seuraavassa on kuvattu mahdollisia syitä ja selityksiä sille, miksi merkkejä tavoite-

johtamisen periaatteista on nähtävissä organisaatioiden käytännöissä vielä 4 

 

Imitoinnin ja ideoiden kierrättämisen katsotaan olevan ominaista liikkeenjohtamis-

tiedon synnylle. Vaikka erilaiset johtamistekniikat ja -teoriat toisin sanoen esitellään 

iskevillä nimillä ns. uusina ideoina, osoittaa lähempi tarkastelu usein, että ne ovat 

itse asiassa vanhoja ideoita, joita on yhdistelty uudella tavalla. Toisaalta imitoinnissa 

ei useinkaan kopioida ja sovelleta alkuperäisiä ideoita ja malleja sellaisenaan vaan 

imitoinnissa keskitytään tiettyihin aspekteihin tai mallien osiin. 

 

Muotivillityskeskustelu tarjoaa tässä tutkimuksessa keskeisen näkökulman erilais-

ten johtamistekniikoiden syntyyn ja leviämiseen. Tänä päivänä tavoitejohtaminen 

nousee esille usein juuri muotivillityskeskustelun yhteydessä yhtenä 1900-luvun 

suurinta suosita herättäneistä johtamisvillityksistä. Toisaalta muotivillityskeskustelu 
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korostaa myös muotivillitysten muuntuvan usein uusiksi johtamisvillityksiksi tarjoa-

malla kasvualustan niiden jälkeen syntyville uusille muotivillitysten aalloille, joissa 

niiden ideoita ja oppeja on imitoitu ja kopioitu. Muotivillityskeskustelua ei tässä tut-

kimuksessa nähdä yksipuolisen negatiivisena ilmiönä vaan paremminkin erottamat-

tomana osana liikkeenjohtamistiedon luonnollisia syntymekanismeja. 

 

Liike-elämällä on erilaisten aika- ja tilannepaineiden edessä taipumus pyrkiä yksin-

kertaistamaan niiden ympärillä olevaa todellisuutta hakemalla monimutkaisiin on-

gelmiin yksinkertaisia ratkaisuita. Muotivillityksiä on vastaavasti kritisoitu suurista lu-

pauksistaan ja asioiden liiallisesta yksinkertaistamisesta. Yritysten johto haluaa li-

säksi antaa sekä omasta johtamistyöstään että johtamastaan yrityksestä eri sidos-

ryhmille modernin ja uskottavan kuvan. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että yksi 

johdon keino luoda modernia ja uskottavaa kuvaa ympärilleen on liike- ja tiedemaa-

ilmaa keskusteluttavien ajantasaisten johtamistrendien hyödyntäminen. 

 

Organisaatioita ympäröivä maailma muuttuu nopeasti ja tietoa siitä on tarjolla lähes 

rajattomasti. Apuna ajantasaisen kuvan muodostamisessa tästä jatkuvasti muuttu-

vasta todellisuudesta saatetaan usein käyttää myös erilaisten konsulttitoimistojen 

apua. Johtamiskonsultit saatetaan kutsua yrityksen avuksi esimerkiksi erilaisten or-

ganisaation nykytila-analyysien ja niitä vastaavien toimenpidesuunnitelmien laati-

miseksi. 

 

Useistakin perusteista maailma toisin sanoen väistämättä tarvitsee jatkuvan virran 

uusia johtamiskäsitteitä ja -termejä, joiden alla vanhoja toimivia teorioita ja periaat-

teita yhdistellään uusiin näkemyksiin ja vallitseviin keskusteluihin. 

 

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) pyrki tuomaan tasapainoa tavoitteiden asettami-

seen lisäämällä keskustelua laadullisten tavoitteiden asettamisen tärkeydestä. Ta-

voitejohtaminen oli viitoittanut omalla menestyksellään selkeän tien, jolla oli valmista 

kysyntää organisaatioihin jo implementoitujen johtamisjärjestelmien puutteita kor-

jaaville seuraaville sukupolville.  
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Tasapainotettu tuloskortti katsotaan tässä tutkimuksessa keskeiseksi selittäväksi te-

kijäksi yllä mainitun tutkimuskysymyksen (a) osalta. Sen katsotaan syntyneen vas-

tauksena tavoitejohtamisen osakseen saamaan kansainväliseen suosioon ja kritiik-

kiin. Tämä tapahtui kopioimalla tavoitejohtamisen alkuperäistä teoriaa toimivilta 

osin, kehittämällä uutta teoriaa paremmin toimivaksi tavoitejohtamisen kritiikistä op-

pimalla ja käytettävissä ollutta uutta tietoa yhdistelemällä. Samalla kun tasapaino-

tettu tuloskortti toi mukaan jotakin uutta, aiemmin rakennettuja perustoja ei tarvinnut 

kokonaan purkaa vaan niiden voi ajatella tarjonneen toimivilta osiltaan valmiin kon-

taktipinnan tuleville implementoinneille organisaatioiden ja niiden henkilöstön kes-

kuudessa. 

 

Tasapainotettu tuloskortti – aivan kuten tulosjohtaminen Suomessa – tarjosi organi-

saatioille samalla sekä jotain niille entuudestaan tuttua että lupauksia uudesta ja 

paremmasta. Sillä on useiden lähteiden mukaan vankka asema suomalaisten yri-

tysten strategisen johtamisen työkaluna, joten sen periaatteet on selvästi otettu Suo-

messa hyvin vastaan. Toisaalta tasapainotetun tuloskortin suosion taustalle on hah-

motettu syitä, kuten liikkeenjohdon konsulttien aktiivinen rooli ja asiaa käsittelevien 

johtamisgurujen vaikutus, jotka voidaan liittää liikkeenjohdon muotivillityksille omi-

naisiin syntymekanismeihin. 

 

Voidaan ajatella, että vaikka tavoitejohtamisen taustalla oli toimivia ja maailmaa 

muuttaneita ajatuksia, sen puutteiden herättämä vastustus oli kuitenkin liian laajaa, 

jotta alkuperäisen nimen alla teoriaa olisi voitu enää lähteä kehittämään edelleen. 

Tämän voisi nähdä asettaneen sekä kritisoitua johtamismenetelmää käyttävät joh-

tajat että sitä tukevat tiedeyhteisön jäsenet maalitauluksi helpolle kritiikille ja uskot-

tavuuteen liittyville epäilyksille. 

 

Malmi (2001) havaitsi, että  yksi yleisimmistä motiiveista tasapainotetun tuloskortin 

implementoinneille Suomessa olivat nimenomaan erilaisten muutosohjelmien läpi-

viennit ja uusien strategioiden jalkautukset. Tasapainotetun tuloskortin implemen-

toinnin tarkoittaessa usein samanaikaisesti tapahtuvia uusien strategioiden imple-

mentointeja, tavoite- ja tulosjohtamisen voi sanoa luoneen pohjaa molemmille. Tällä 

viittaan organisaatioiden muodostaman kysyntäpuolen lisäksi myös liikkeenjohdon 
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konsultoinnin muodostaman tarjontapuolen työhön keskusteluissaan yritysjohtajien 

kanssa esimerkiksi uusien strategisten ohjelmien läpivienneistä.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen (a) osalta keskeinen selittävä tekijä tutkielmassa 

on tavoitejohtamisen yhteys tulosjohtamiseen ja tasapainotettuun tuloskorttiin 

(BSC). Tämän näkemyksen mukaisesti tulosjohtaminen toi Suomessa tavoitejohta-

misen periaatteet 1990-luvulle, ja tasapainotetun tuloskortin katsotaan tuoneen ta-

voitejohtamisen periaatteet kansainvälisesti 1990-luvun alusta aina tähän päivään 

asti. Tavoitejohtamisen suosion katsotaan sitä käsittelevien kirjallisten julkaisujen 

määrällä mitattuna selvästi laskeneen Suomessa 1980-luvulle tullessa, kun kan-

sainvälisesti tavoitejohtamisen suosion ”kultakauden” katsotaan kestäneen noin 

kymmenen vuotta pidempään. Tavoitejohtaminen sai Suomessa kymmenen vuo-

den jatkoajan, kun sen periaatteille rakennettu tulosjohtaminen esiteltiin vuonna 

1982. 

 

Tulosjohtamiskeskustelu ja sen ”uusi aalto”, kuten Santalainen et al. (1990, 45) uu-

distettua tulosjohtamisjärjestelmää nimittivät, toi tavoitejohtamisen periaatteet Suo-

messa aina 1990-luvulle asti. Vuonna 1992 esitelty tasapainotettu tuloskortti, jonka 

juuret myös Dinesh & Palmer (1998) näkevät tavoitejohtamisessa, on yleisen näke-

myksen mukaan yksi suosituimmista johtamistekniikoista Suomessa vielä 2000-lu-

vulla. 

 

Tämän tutkielman mukaan tulosjohtaminen ja tasapainotettu tuloskortti toisin sa-

noen ovat keskeiset konkreettiset tekijät, jotka tuovat tavoitejohtamisen periaatteet 

2000-luvun vaihteeseen osana strategiakeskustelua. Tutkielmassa luodaan tavoite-

johtamiskeskustelun tulkinnalle myös laajempi viitekehys tarkastelemalla strategia-

tutkimuksen syntyä ja kehitystä sekä organisaatioteorioiden synnylle ja leviämiselle 

ominaisia piirteitä. Tavoitteena on selittää yleisellä teoreettisella tasolla miksi ja mi-

ten tavoitejohtaminen, tulosjohtaminen ja tasapainotettu tuloskortti liittyvät sekä toi-

siinsa että tähän päivään. Tutkielmassa käytetyt viitekehykset ja tavoitejohtamiskes-

kustelua selittävät tekijät esittää kuva 18. 
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b. Mitkä tekijät yhdistävät tavoitejohtamis-, tulosjohtamis- ja tasapainotettu tu-

loskortti -järjestelmiä? 

 

Kaikissa johtamisjärjestelmissä korostuu tavoitteiden asettamisen merkitys. Strate-

giat implementoidaan asettamalla tavoitteita avainalueille, jotka operationalisoidaan 

yksilötasolla mittareiksi, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista valvotaan ja palki-

taan. Organisaatiorakenne suunnitellaan palvelemaan tavoitejärjestelmää, mikä nä-

kyy kaikissa johtamistekniikoissa selkeinä yksilötasolle vietyinä henkilökohtais ina 

vastuualueina, tavoitteina ja mittareina. 

 

Järjestelmäpainotteisuus näkyy selvästi kaikissa kolmessa johtamistekniikassa. 

Monimutkainen johtamiskokonaisuus pyritään ottamaan haltuun rakentamalla riit-

tävä määrä järjestelmiä ja alajärjestelmiä, joiden välillä on selkeät vuorovaikutus-

suhteet (systematiikka). 

 

Tavoitejohtamisen ja tulosjohtamisen (1990) päävaiheiden välinen tarkastelu osoit-

taa, että tulosjohtamisajattelusta voidaan hahmottaa selkeä tavoitejohtamiskierrosta 

vastaava tulosjohtamiskierros, joka sisältää kaikki samat peruselementit kuin tavoi-

tejohtamiskierros, mutta tilannejohtamista sekä yksityiskohtaisempaa suunnittelua 

ja valvontaa korostaen. 

 

Tavoitejohtamisessa tuloskeskeisyys korostui suunnittelun osalta selvästi vuosituot-

tosuunnitelmassa eli tavoitejohtamiskierroksessa. Tulosjohtamisessa tuloskeskei-

syys näkyy selvästi kaikilla kolmella suunnittelun tasolla aina strategisesta tulos-

suunnitelmasta vuositulossuunnitelmaan ja lyhyen tähtäimen tulossuunnitelmiin. 

Samoin kuin tavoitejohtamisessa myös tulosjohtamisessa suunnittelussa korostuu 

ns. avainalueajattelu, jossa sekä organisaatio- että yksilötasolla määritetään avain-

alueet ja avainaluekohtaiset tavoitteet. Toisin kuin tavoitejohtamisessa, jossa huo-

mio kiinnitettiin avainalueajattelussa tavoitteisiin ja delegointiin eikä niinkään yksi-

tyiskohtaisiin toimenpidesuunnitelmiin, tulosjohtamisessa suunnittelu viedään yksi-

lökohtaisen ajankäytön allokoinnin tasolle. Tulosjohtamisessa asetettujen tulosta-
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voitteiden ja toteutuneiden tulostavoitteiden välisistä epäkohdista seuraa ns. valvon-

tareaktioita, joilla tarkoitetaan ongelmien edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä strate-

gisessa tulossuunnitelmassa, vuositulossuunnitelmassa tai päivittäistujossa. 

 

Vertaamalla tasapainotettua tuloskorttia ja tulosjohtamista keskenään voidaan ha-

vaita, että tasapainotetun tuloskortin (1992) suurimmaksi innovaatioksi nimitetty 

strategisten suunnitelmien jatkuvan tarkkailun, säätämisen ja korjaamisen korosta-

minen oli itse asiassa mukana myös suomalaisessa - kymmenen vuotta 

aikaisemmin esitellyssä - tulosjohtamisessa. Tulosjohtamisessa asiasta käytettiin 

nimitystä tilannejohtaminen, jonka merkitystä korostettiin. Tulosjohtamisessa tilan-

nejohtaminen konkretisoitui osana suunnittelua pienten askelten tulossuunnitel-

missa ja yllä kuvattuina valvontareaktioina. 

 

Tämän tutkimuksen osa yksi (I) vahvisti liikkeenjohdon oppikirjoissa ja muissa tie-

teellisissä julkaisuissa esille nousseita näkemyksiä, joiden mukaan tavoitejohtami-

sen, tulosjohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin välillä on havaittavissa selkeitä 

yhtäläisyyksiä. Tätä johtopäätöstä tukee myös Dinesh & Palmerin (1998) tutkimus 

tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin osalta. Toisaalta ruotsalaistutkimus 

(Dahlsten, Styhre & Williander 2005) tukee sitä näkemystä, että yrityksissä käyte-

tään vielä 2000-luvulla tavoitteita toiminnanohjauksessa tavalla, jossa on piirteitä 

tavoitejohtamisen periaatteista ja menetelmistä. 

 

7.2 Osa II: Järjestelmien erottelu 

 

Tutkimustyö jäi kandidaatintutkielman valmistumisen jälkeen kesken vuonna 2008 

tutkijan siirtyessä työelämään. Kymmenen vuotta myöhemmin tutkimus saatetaan 

valmiiksi nyt alkuvuonna 2018. Tutkimuksen rakentuessa tavoitejohtamisen ja tasa-

painotetun tuloskortin käsitteiden evoluution ja historiallisen perspektiivin ympärille, 

siirtymä kohti 2020-lukua toi sille lisää ajallista läpileikkausta. Toisaalta tutkimuksen 

aihepiiriä koskettaneet uudet relevantit tutkimukset eivät olleet ristiriidassa kandi-

daatintutkielmassa aiemmin tehtyjen johtopäätösten kanssa. Samanaikaisesti tut-
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kija oli ehtinyt olla kymmenen vuotta työelämässä, mikä toi oman lisänsä tutkimuk-

sen hermeneuttiseen kehään ja erilaisten tulkintojen rakentamiseen tutkimusaiheen 

ympärille. 

 

Kandidaatintutkielmassa annettujen suosituksien mukaisesti lisätutkimusta oli koh-

distettava organisaatioiden tasapainotettuun tuloskorttiin liittyviin käyttötapoihin ni-

menomaan tavoitejohtamiseen liitetyn kritiikin näkökulmasta. Tutkimuksen toinen 

osa (II) rakentuu kandidaatintutkielman löydöksille ja jatka sen antamien tutkimus-

suositusten sekä tutkijan aihepiiriä koskevan kasvaneen ymmärryksen viitoittamalla 

tiellä. Tutkimuksen osassa yksi käytetty strategisen johtamisen näkökulma ei pysty-

nyt tarjoamaan kaikkia tarvittavia selityksiä tutkittavaan ilmiöön liittyen. 

 

Tutkimuksen osassa kaksi (II) tavoitejohtamisen ja tasapainotetun tuloskortin tar-

kastelua jatketaan suorituskyvyn mittauksen ja suorituskyvyn johtamisen näkökul-

mista. Samalla näkökulman vaihtaminen suorituskyvyn mittaukseen edellytti, että 

tutkittavien käsitteiden taustalla oleva tutkimusperinne ja juuret strategiatutkimuk-

sessa oli ensin selvitetty. Strategisen johtamisen ohella organisaation suorituskyvyn 

mittaus on molempia johtamiskäsitteitä määrittävä keskeinen perustehtävä. Varsin-

kin tasapainotettu tuloskortti ymmärretään paikoin jopa synonyymiksi suorituskyvyn 

mittaukselle ja sen sanotaan oman teoreettisen evoluutionsa myötä vaikuttaneen 

keskeisesti koko suorituskyvyn mittauskentän kehitykseen. 

 

Tämän tutkimuksen voi sanoa saaneen alkunsa Harvard Business Review´n 

vuonna 2003 uudelleen julkaisemasta Harry Levinsonin artikkelista vuodelta 1970 

(Management by Whose Objectives). Kyseisen artikkelin alkusanoissa Levinsonin 

näkemyksiä tavoitteiden asettamiseen liittyen kuvailtiin edelleen ajankohtaiseksi 

syytekirjelmäksi organisaatioiden harjoittamille tavoille mitata ja johtaa suoritusky-

kyään. 

 

Tavoitejohtamista koskevissa harvoissa tuoreissa julkaisuissa, jotka ajoittuvat 2000-

luvulle, pidetään sitä koskevaa akateemisen mielenkiinnon puutetta harhaanjohta-

vana. Näiden tutkimusten näkökulmana on, että nykyisessä entistä nopeammin 

muuttuvassa ja jatkuvaa tehokkuuden kasvua etsivässä maailmassa suorituskyvyn 
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mittaus ja sitä koskeva kriittinen tutkimus on ajankohtaisempaa kuin koskaan aiem-

min. Liike-elämän ohella myös yhteiskunnalliset arvomaailmat ja eri sukupolvien 

omassa elämässään tärkeinä pitämät asiat muuttuvat heijastellessaan muuttuvia 

ajankuvia. Tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyen edellä esitetystä heräsi kysymys 

oliko suorituskyvyn mittaus päivittynyt uuteen ajankuvaan soveltuvaksi? Onko tavoi-

tejohtamisen kohdalla tehdyistä virheistä opittu vai ollaanko niitä toistamassa? Ajau-

tuvatko tasapainotettu tuloskortti ja suorituskyvyn mittaus 2010-luvulla samoihin on-

gelmiin, jotka liitetään tavoitejohtamisjärjestelmien epäonnistumisiin? 

 

Samanaikaisesti tavoitejohtamista ja muotivillityskeskustelua koskeva korostuneen 

kriittinen keskustelu nähdään tässä tutkimuksessa osittain harhaanjohtavaksi. Ta-

voitejohtaminen nähdään tässä tutkimuksessa ilmiönä, jossa maailmanlaajuinen kri-

tiikki on vain yksi osatekijä. Tavoitejohtaminen voidaan nähdä myös koko 1900-lu-

vun eniten käytetyimpänä johtamistekniikkana, joka mullisti kansainvälisesti organi-

saatioiden tavan mitata ja kehittää niiden suorituskykyä. Tavoitejohtamista kohtaan 

esitetty kritiikki on perusteltua, mutta samalla osittain harhaanjohtavaa mikäli se jää 

ainoaksi asiaksi, joka tavoitejohtamisesta muistetaan. Kohtaamastaan kritiikistä 

huolimatta tavoitejohtaminen tarjosi organisaatioille vastauksia niiden rakenteissa 

syvällä olevaan tarpeeseen asettaa tavoitteita, seurata niiden toteutumista ja tehdä 

tarvittavia korjaavia toimenpiteitä parempiin suorituksiin pääsemiseksi.  

 

Tavoitejohtaminen on tänä päivänä käsitteellisesti hävinnyt tiedeyhteisön ja liike-

elämän käymistä keskusteluista. Organisaation kehittämisen näkökulmasta sitä voi-

daan pitää yhtenä johtamishistorian suurimmista epäonnistumisista, jota on hyödyl-

listä tutkia ja analysoida tarkemmin. Tavoitejohtamisen periaatteet juurruttivat kah-

den vuosikymmenen aikana itsensä sekä toimivilta että toimimattomilta osin organi-

saatioihin, ja loivat samalla valmiin kasvualustan seuraaville johtamisteorioiden aal-

loille. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että tässä ilmiössä on jotakin opittavaa orga-

nisaatioille myös tänä päivänä ja pyritään selittämään tasapainotetun tuloskortin ja 

tavoitejohtamisen sisällöllisiä eroavaisuuksia suorituskyvyn mittauksen näkökul-

masta. Tämän tutkimuksen kolmantena tavoitteena (c) oli löytää tavoitejohtamiseen 

liitetyt keskeiset ongelmat, jotka synnyttivät sitä kohtaan voimakasta kritiikkiä. 
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c. Mitä ongelmia tavoitejohtamisen käyttöön liitetään? 

 

Tavoitejohtaminen on johtamistyökalu, jonka tarkoituksena oli kääntää johdon laati-

mat strategiat henkilöstön päivittäiseksi työksi. Kaiken tämän keskiössä oli oikean-

laisen mittariston rakentaminen syy-seuraussuhteineen ja vaikutusmekanismei-

neen, joiden kautta päivittäiselle työlle asetetut mittarit ja tavoitteet saivat koko or-

ganisaation strategiat elämään sen työntekijöiden arjessa. Tavoitejohtamista on kri-

tisoitu voimakkaasti ja yhteenvetoa sitä koskevista empiirisistä tutkimuksista teh-

neet toteavat, että implementointitarinoita leimaa epäonnistuminen, mikä on sa-

malla yksi tavoitejohtamiseen liitetyistä ongelmista. Implementointien onnistumista 

tarkastellaan usein uudella johtamismenetelmällä saavutettujen hyötyjen tai organi-

saation suorituskyvyn paranemisen kautta. Implementoinnin onnistumista voidaan 

tarkastella myös sitä kautta, kuinka helppoa tai vaikeaa itse johtamistekniikan käyt-

töönotto ja kytkentä organisaation vallitseviin käytäntöihin on. 

 

Mittariston suunnitteluvaiheessa tavoitejohtamiseen liitetty keskeinen ongelma oli 

kokemus mittareiden luomisen vaikeudesta. Tavoitejohtamisteorioiden keskeisenä 

ongelmana pidettiinkin 80-luvulla sitä etteivät ne antaneet ohjeita mittareiden suun-

nitteluun tai siihen, miten henkilöstö saadaan sitoutumaan niihin. Toisaalta tarkkojen 

ohjeiden antaminen mittareiden luomiseen on haastavaa, koska ne ovat erittäin ti-

lanne- ja organisaatiokohtaisia ja ongelmana tämä ei koske pelkästään tavoitejoh-

tamista. Mittareiden käytön tutkimus onkin ollut yksi eniten lisätutkimusta kaivan-

neista osa-alueista suorituskyvyn mittauksessa aina näihin päiviin saakka. Myös ta-

sapainotetun tuloskortin implementointia tutkineet toteavat oikeanlaisen mittariston 

rakentamisen olevan yksi haastavimmista käyttöönoton vaiheista, jossa tarvitaan 

todellista sitoutumista, osaamista ja osallistumista organisaation kaikilta tasoilta. 

Epäonnistumisen tässä koetaan saattavan johtaa koko implementoinnin epäonnis-

tumiseen. 

 

Toinen tavoitejohtamiseen liitetyistä keskeisistä ongelmista on kokemus työntekijöi-

den välinpitämättömästä suhtautumisesta luotua järjestelmää kohtaan. Tähän voi-

daan liittää myös kolmas keskeinen ongelma; ruohonjuuritason osallistumisen 



 

 

- 130 - 

puute. Voidaan ajatella, että osallistumisen (ja osallistamisen) puute mittareiden 

suunnittelussa johtaa puutteelliseen sitoutumiseen, jonka yhtenä oireena voidaan 

pitää välinpitämättömyyttä organisaation ylätasoilla luotuja johtamisjärjestelmiä koh-

taan. 

 

Kokemukset tavoitejohtamisjärjestelmien käyttöönotosta ovat vastaavasti parempia 

tilanteissa, joissa esimiehet ovat ottaneet myös alaisensa mukaan tavoitteiden aset-

tamiseen. Joissakin organisaatioissa tämä saattoi edellyttää muutosta vallitsevaan 

kulttuuriin ja johtamistapaan. Hollman (1976) mukaan tavoitejohtamisen kaltaista 

uudenlaisen suorituskulttuurin (performance culture) sisäänajoa tulisi aina edeltää 

analyysi organisaatio- ja johtamiskulttuurien nykytilasta. Näin toimimalla löydettäi-

siin toiminnan kriittiset muutoskohdat ja voitaisiin tehdä konkreettinen muutossuun-

nitelma asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

 

Taylorismin kohtaaman kritiikin seurauksena tarkkojen ohjeistuksien sijaan tavoite-

johtamisessa haluttiin tarjota yksilöille entistä suurempaa valinnanvapautta. Johta-

misjärjestelmä oli kuitenkin perusluonteeltaan vahvasti hierarkkinen ja valinnanva-

paus toteutui tavoitejohtamisjärjestelmiä vaivanneena kunnollisten toimenpidesuun-

nitelmien puutteena. 

 

Tavoitejohtamisen keskiössä ollut tavoitejohtamiskierros oli luonteeltaan yrityksen 

vuosi- / tuottosuunnitelma, jossa suunnittelu oli luonteeltaan tuottoon ja kasvuun 

tähtäävää. Johtoryhmä ja alempien tasojen johtajat määrittelivät siinä ensin yrityk-

sen tuloksenteon kannalta keskeiset toiminnan avainalueet, joille asetettiin ylätason 

tavoitteet. Tämän jälkeen esimiesten ja alaisten välissä keskusteluissa määriteltiin 

heidän työlleen avaintehtävät, joille asetetut tavoitteet varmistivat koko organisaa-

tion ylätason tavoitteiden saavuttamista. 

 

Tavoitejohtamisjärjestelmän teoriassa, jota tässä tutkimuksessa on kuvattu luvussa 

neljä, ei juurikaan kiinnitetty huomiota strategioiden toimeenpanovaiheeseen tai tar-

jottu apua tarvittavien toimenpidesuunnitelmien laatimiseen. Ajattelumalli, jossa 

ylimmän johdon rooli nähdään strategioiden luojana ja muu organisaatio niiden to-

teuttajana, viittaa Määtän (2005) mukaan oletukseen strategian implementoinnin 
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teknisestä ja ongelmattomasta luonteesta. Strategioiden toimeenpanon katsottiin 

toisin sanoen olevan jotain, minkä ylin johto saattoi delegoida keskijohdon ja opera-

tiivisten toimijoiden huoleksi. Tämän voi nähdä myös tavoitejohtamisjärjestelmän 

tuloskeskeisyytenä siten, että johtoa kiinnostivat enemmän saavutetut tulokset kuin 

niihin johtava päivittäinen työ tai sen tekijät (ks. esim. Halpern & Osofsky 1990). 

 

Tavoitejohtamisessa haluttiin olla antamatta tarkkoja ohjeita ja lisätä yksilön vaiku-

tusmahdollisuuksia oman työnsä sisältöön. Tämän uskottiin lisäävän mm. yksilön 

oman työn seurantaa, aloitteellisuutta, reagointikykyä ja vastuunottoa oman työn 

tuloksista. Tavoitejohtamisen todellisuus näyttäytyi organisaatioissa kuitenkin tutki-

musten mukaan mm. lisääntyneenä byrokratiana, puutteellisena oman työn seuran-

tana sekä ylikorostuneena valvontana. 

 

Tutkimusten mukaan keskeiset tavoitejohtamisjärjestelmien sudenkuopat tavoittei-

den asettamisessa olivat lyhyen tähtäimen tulosten painottaminen ja asetetuista ta-

voitteista järkähtämättömästi kiinni pitäminen. Tavoitejohtamismittaristo koostui ai-

noastaan taloudellisista mittareista ja vasta myöhempinä vuosikymmeninä alettiin 

korostaa tarvetta asettaa tavoitteita tasapainoisemmin organisaation talouden li-

säksi myös muille toiminnan osa-alueille. Tämäntyyppinen rakenne oli omiaan ruok-

kimaan tulospainotteisuutta tavoitejohtamisessa. Kun johto oli lisäksi ulkoistanut ha-

luttuihin tuloksiin johtavien toimenpiteiden suunnittelun organisaatioiden alemmille 

tasoille, keskeiseksi keinoksi ohjata toimintaa jäi ylhäältä alaspäin suuntautunut val-

vonta. Tulosjohtamisen yhteydessä tästä käytettiin nimitystä valvontareaktiot, joilla 

pyrittiin korjaamaan toteutuneiden tulosten poikkeamaa ja alisuoriutumista verrat-

tuna asetettuihin tulostasoihin. 

 

Keskeinen olettamus tavoitejohtamisen taustalla oli, että selkeästi asetetut tavoit-

teet motivoivat työntekijöitä (Humble 1975). Alan johtavien asiantuntijoiden keskuu-

dessa vallitsi 1980-luvun vaihteessa yksimielisyys siitä, että tavoitteiden tuli olla 

(tässä tärkeysjärjestyksessä) mm. tarkoin määritettyjä, kytketty mitattaviin tuloksiin, 

yhteydessä organisaation tavoitteisiin ja säännöllisesti arvioituja. Laadullisten tavoit-

teiden, kuten asiakaspalvelun parantamisen konkretisoiminen ja mittaaminen on 

usein kappale- tai euromääräisten mittareiden käyttöä hankalampaa, mikä osittain 
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selittää, miksi mittaus painottuu usein määrällisten tavoitteiden ympärille. Työnteki-

jät voivat kuitenkin kokea työssään ristiriitaa tätä asetelmaa kohtaan. Lisäksi autori-

täärisen, johtajakeskeisen johtamistavan havaittiin (ainakin lyhyellä tähtäimellä) 

synnyttävän jopa parempia tuloksia organisaation suorituskyvyssä verrattuna osal-

listavampaan johtamisotteeseen.  Vastuun jakamista saatettiin suorastaan pelätä ja 

kokea turvallisemmaksi, että esimies kertoo, mitä pitää tehdä (McConkien 1979).  

 

Motivaatiotutkimukset yli 40 vuoden ajalta (Wiley 1995) osoittavat, että ihmisten tar-

peet ja se mitä he pitävät tärkeimpänä työssään vaihtelevat ajanhenkeä  ja yhteis-

kunnan sen hetkistä tilaa heijastellen. Tutkimusten mukaan esimerkiksi vuonna 

1946 tärkeimpänä pidettiin arvostuksen tunnetta, vuonna 1980 mielenkiintoista 

työtä ja vuonna 1992 hyvää palkkaa. Maslow toi tarvehierarkiassaan esille näke-

myksen, jonka mukaan yksilön tarpeet voitiin jakaa viiteen kategoriaan: itsensä to-

teuttamiseen, sosiaaliseen arvostukseen, rakkauteen ja yhteenkuuluvuuteen, tur-

vallisuuteen ja fysiologisiin perustarpeisiin. Motivaation ei katsota olevan muuttuma-

ton piirre yksilössä vaan dynaaminen sisäinen tila, joka syntyy erilaisten henkilö- ja 

tilannekohtaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Voimakkaina motivaation lähteinä 

nähdään asiat, joita yksilöt arvostavat, mutta joita heiltä puuttuu juuri sillä hetkellä. 

 

Vertailevin tutkimuksin (Hollman 1976) on osoitettu, että alaisia osallistava tavoittei-

den asettaminen tuotti parempia tuloksia viidellä osa-alueella verrattuna johtajakes-

keiseen tavoitteiden asettamiseen. Nämä viisi osa-aluetta ovat: tavoitteiden saavut-

taminen, tavoitteiden hyväksyntä, suhde esimieheen, asenteet järjestelmää kohtaan 

ja tunne mahdollisuudesta toteuttaa itseään työssään. Tavoitejohtamisjärjestel-

missä useimmiten keskityttiin siihen, mitä työntekijät voivat tehdä yrityksen hyväksi 

ja tätä kautta epäonnistuttiin motivaation syvempien tunneperäisten elementtien, 

kuten yksilön unelmien, toiveiden ja henkilökohtaisten pyrkimysten huomioonotta-

misessa (Levinson 2003). 

 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että tavoitejohtaminen johtamisteo-

riana ja -järjestelmänä oli nykytiedon valossa virheitä sisältävä ja väärin käytetty. 

Suorituskyvyn mittauksen ja mittareiden käsitteiden yleistyminen ja vakiintuminen 

ajoitetaan teolliseen vallankumoukseen, suuryritysten syntyyn ja mittakaavaetujen 
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tavoittelemiseen, joiden seurauksena organisaatioissa alettiin tarkastella työn ja 

materiaalien käytön tehokkuutta ja kustannuksia (Lönnqvist 2002). Tavoitejohtami-

nen vastasi omana aikanaan menestyksekkäästi organisaatioiden perustarpeeseen 

kehittää ja tehostaa mittaamistaan, mutta niiden kokonaisuuden johtamiseen se ei 

soveltunut.   

 

Suorituskyvyn mittauksen varhainen merkitys voidaan määritellä varsin kapea-

alaiseksi tehokkuuden ja kustannusten mittaamiseksi. Parhaiten tavoitejohtaminen 

olisi soveltunut suorituskykymittariston rooliin informaatiojärjestelmänä, jonka tehtä-

vänä on vain suorituskyvyn mittaukseen liittyvien keskeisten prosessien hoitaminen. 

Suorituskyvyn mittauksen taustalla voidaan kuitenkin väittää aina olevan pyrkimys - 

ei pelkästään mitata - vaan myös parantaa suorituskykyä. 

 

Yhteiskuntien, työyhteisöjen ja liikkeenjohtamisteorioiden muuttuessa ja kehittyessä 

suorituskykyä alettiin tarkastella entistä laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin niin, 

että noin 1980-luvulta lähtien on puhuttu suorituskyvyn mittauksen ohella myös sen 

johtamisesta (Radnor & Barnes 2007). Suorituskyvyn johtaminen laajentaa mittauk-

sen käytön strategiseen johtamiseen, kommunikointiin, ihmisten johtamiseen ja or-

ganisaation oppimiseen (Franco-Santos et al. 2007). Kaikissa näissä rooleissa ta-

voitejohtaminen useimmiten epäonnistui ja sai osakseen voimakasta kritiikkiä. 

 

Tavoitejohtamisten rakentuessa ainoastaan taloudellisten mittareiden käytön ympä-

rille niitä koskevien heikkouksien voi todeta koskevan myös tavoitejohtamista. Neely 

(1999) mukaan taloudelliset mittarit korostavat lyhyen tähtäimen ajattelua, tarjoavat 

ainoastaan historiatietoa, kannustavat osaoptimointiin, eivät tähtää toiminnan jatku-

vaan kehittämiseen, eivät tarjoa informaatiota asiakkaista tai kilpailijoista ja lisäksi 

niistä puuttuu strateginen näkemys.  

 

Tavoitejohtamisessa organisaation oppiminen ei ollut erityisen huomion kohteena. 

Tätä tukee myös McConkeyn (1979) havainto, jonka mukaan tavoitejohtamiseen 

liitettyjen prosessien seuranta oli yleensä puutteellista henkilöstön koulutuksen, jär-

jestelmän implementoinnin, tavoitteiden asettamisen ja palautteenannon osalta. 
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Vertailun vuoksi esimerkiksi tasapainotetussa tuloskortissa organisaation oppimi-

nen oli keskeinen osa koko järjestelmän rakennekuvausta ja yksi mittauksen kes-

keisistä osa-alueista Tavoitejohtamista kritisoitiin myös siitä, että johto ei antanut 

tukeaan strategioiden toimeenpanosuunnitelmien laatimiseen, mikä toistuessaan 

saattoi johtaa johdon vieraantumiseen johtamansa organisaation päivittäisestä 

työstä.  

 

Tänä päivänä systemaattisen strategioiden toimeenpanosuunnitelmien laadinnan 

katsotaan kasvattavan tekijöidensä liiketoiminnallista ymmärrystä. Lisäksi organi-

saation oppimisella tarkoitetaan - paitsi asetettujen tavoitteiden - koko valitun stra-

tegian ja vaihtoehtoisten parempien strategioiden kriittistä arviointia. Puhutaan ns. 

strategisesta oppimisesta, jolla viitataan yrityksen kykyyn havainnoida jatkuvasti 

ympäristöään, tunnistaa ja käsitellä sieltä löytyvää uutta tietoa ja muuttaa strategi-

aansa sen mukaisesti (ks. esim. Sirén 2014).  

 

Tavoitejohtaminen ja suorituskyvyn mittaus edustivat myös itsessään muutosta to-

tuttuihin toimintatapoihin, minkä voitiin nähdä  synnyttävän luonnollista vastarintaa 

henkilöstön keskuudessa. Järjestelmän hyötyjen kommunikoinnissa ja henkilöstön 

hyväksynnän saavuttamisessa kuitenkin epäonnistuttiin (Simpson 1993). Tavoite-

johtamiseen liitetyistä ongelmista autoritäärinen johtaja- ja tehtäväkeskeinen johta-

mistyyli nähdään tässä tutkielmassa keskeiseksi. Tämän johtamistyylin ilmentyminä 

tavoitejohtamisessa nähdään tämän tutkielman mukaan esimerkiksi johdon halutto-

muus osallistuttaa organisaation alempia tasoja toiminnan suunnitteluun ja päätök-

sentekoon. Vastaavasti johdon haluttomuus osallistua itse johtamansa organisaa-

tion arkeen näkyi johdon tarjoaman tuen, läsnäolon, koordinoinnin ja kommunikoin-

nin puutteena. 

 

Tavoitejohtamisessa voidaan myös nähdä rakenteellisia ongelmia, kuten tulos- ja  

järjestelmäkeskeisyys, joiden tässä tutkimuksessa uskotaan tarjonneen turvallista 

tarttumapintaa autoritäärisen johtamistyylin kannattajille ja olleen tätä kautta osal-

taan vaikuttamassa tavoitejohtamisen laajaan suosioon omana aikanaan. Yksilöi-

den, ryhmien ja organisaation toimintaa pyrittiin ohjaamaan, tehostamaan ja hallit-
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semaan luomalla virallisia rakenteita, toimintatapoja ja valvontajärjestelmiä. Selke-

ästi asetettujen taloudellisten tavoitteiden, joiden saavuttamiseen usein yhdistettiin 

myös rahallinen palkitseminen, uskottiin itsessään motivoivan ihmisiä. Ihmisten ja 

yksilöiden sekä heidän motivaationsa syvempien tunneperäisten elementtien huo-

mioimisessa kuitenkin epäonnistuttiin.  

 

d. Mitä suosituksia tasapainotetun tuloskortin käytölle annetaan? 

 

Aikaiemmin todettiin, että tasapainotetun tuloskortin käyttöaste organisaatioissa oli 

korkea jo vuonna 2006, mutta johtajien tyytyväisyys sen käyttöä ja siitä saatavia 

tuloksia kohtaan huomattavasti alhaisempi. Tällaisessa tilanteessa Bain & Bilo-

deaun mukaan johtamistyökalu todennäköisesti vastaa todelliseen tarpeeseen, 

mutta sen käyttöaste alkaa väistämättä alenemaan ellei se kehity paremmin toimi-

vaksi. Tasapainotetun tuloskortin kohdalla näin voi ajatella tapahtuneen, koska 

vuonna 2012 se nousi historiansa korkeimmalle sijoitukselle organisaatioiden vii-

denneksi eniten käytetyimpänä johtamistyökaluna kansainvälisessä tarkastelussa. 

 

Yllä kuvattujen Bain & Bilodeaun näkemyksien mukaisesti, ja liikkeenjohtamistiedon 

perinteisille syntymekanismeille ominaisesti, tavoitejohtamisen voidaan 1900-luvun 

kenties suosituimpana johtamistekniikkana väittää vastanneen todelliseen tarpee-

seen. Historia osoittaa sen olleen kuitenkin kyvytön kehittymään ja vastaamaan sitä 

kohtaan esitettyyn kritiikkiin erilaisista syistä johtuen. Tasapainotettu tuloskortti näh-

dään tässä tutkimuksessa tavoitejohtamisen toisena tulemisena, joka syntyi tavoi-

tejohtamisen herättämän kansainvälisen suosion ja kritiikin raunioille. Tasapainote-

tun tuloskortin käytölle annettujen suositusten ymmärretään tätä vasten peilautuvan 

suurelta osin nimenomaan tavoitejohtamista kohtaan esitetylle kritiikille. Tässä tar-

kastelussa on syytä korostaa, että myös tasapainotettu tuloskortti on muuttunut erit-

täin merkittävästi viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja myös sitä kohtaan 

on esitetty kritiikkiä varsinkin sen teoreettisen evoluutionsa alkuvaiheissa. Tältä osin 

tasapainotetun tuloskortin käytölle annetut suositukset näkyvät myös sen omassa 



 

 

- 136 - 

teoreettisessa evoluutiossa sitä ympäröivän johtamismaailman ja -tiedon kehitty-

essä ja käydessä vuoropuhelua organisaatioiden käytäntöjen ja todellisuuksien 

kanssa. 

 

 Tämän tutkimuksen neljäntenä (d) tavoitteena oli löytää keskeiset tasapainotetun 

tuloskortin käytölle annetut suositukset, jotka selittävät sen kansainvälistä pitkäai-

kaista menestystä. Tavoitejohtamisen keskeisiä ongelmia ja tasapainotetun tulos-

kortin menestystekijöitä ymmärtämällä pyrkimyksenä oli luoda kuva suorituskyvyn 

mittauksen sudenkuopista ja antaa suosituksia sen kehittämiselle analysoimalla 

kahta historian suosituinta suorituskyvyn johtamistekniikkaa. 

 

Nimensä mukaisesti tasapainotetun tuloskortin keskeisenä tavoitteena oli luoda ta-

sapainoa suorituskyvyn mittaamiseen. Tavoitejohtamista koskeva keskeinen kritiikki 

kohdistui tuloskeskeisyyteen ja lyhyen tähtäimen ajattelun korostumiseen tavoite-

johtamisjärjestelmissä. Tasapainotetun tuloskortin käytöllä haluttiin laajentaa tavoit-

teiden asettamista taloudellisista mittareista organisaation toiminnan muille osa-alu-

eille ja laadulliseen mittaamiseen. Relevanttia tietoa tuottavien ja organisaation kriit-

tisiin prosesseihin toimivasti kytkettyjen laadullisten mittareiden luominen on vai-

keaa, mutta samalla elinehto toimivien suorituskyvyn mittausjärjestelmien rakenta-

miselle. Näin toimimalla organisaatioiden suunnittelutyö haluttiin samalla asettaa 

pitkälle tähtäimelle ja kohti tulevaisuutta. Lyhyen tähtäimen taloudellinen suunnittelu 

koettiin kyvyttömäksi vastaamaan organisaatioiden toimintaympäristön muutoksiin 

liittyviin kysymyksiin. 

 

McKinsey & Companyn (2015) mukaan elämme nyt maailmassa, jossa muutos ta-

pahtuu kymmenen kertaa nopeammin ja mittakaavaltaan kolmesataa kertaa suu-

rempana kuin teollisen vallankumouksen aikaan. Jatkuvan teknologisen kehityksen 

ohella muutosta selittävät kansainvälisesti myös maapallon väestön ikääntyminen, 

kiihtyvä kaupungistuminen ja edelleen jatkuva globalisoituminen, joka talouden 

ohella kattaa lähes kaiken ihmisten välisen toiminnan. 

 

Yksi keskeisimmistä käyttösuosituksista tasapainotetulle tuloskortille on sen käyttö 

organisaation strategisen kokonaisuuden johtamiseen. Tasapainotetun tuloskortin 
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käytön ymmärretäänkin tänä päivänä olevan vahvasti kytköksissä organisaatioiden 

strategiaprosesseihin ja uusien strategioiden lanseerauksiin. Mittareita luomalla ja 

tavoitteita asettamalla haetaan toiminnalle ohjausvaikutuksia. Muutos on sisäänra-

kennettu oletus suorituskyvyn mittauksessa, jota tarvitaan, kun huomataan eroa 

asetetun tavoitetilan ja vallitsevan nykytilan välillä. Suorituskyvyn johtamisen yhtey-

dessä muutos ulotetaan koskemaan organisaation kyvykkyyttä strategiseen uusiu-

tumiseen, jotta se saavuttaisi toimintansa perimmäiset tavoitteet. 

 

Tasapainotetun tuloskortin ensimmäistä versiota voidaan kuvailla suorituskykymit-

taristoksi, jossa oli kytköksiä organisaatioiden strategiseen johtamiseen. Kaplan & 

Norton (1996a) kuvailivat tasapainotetun tuloskortin ensimmäisen teoriaversion tär-

keimmäksi ominaisuudeksi ja innovaatioksi sen säännöllisen palaute- ja arviointi-

systeemin mahdollistamaa strategioiden jatkuvaa säätämistä ja korjaavien toimen-

piteiden tekemistä. Parikymmentä vuotta myöhemmin muuttuvan maailman tarve 

lanseerata uusia strategioita kiihtyvään tahtiin muodosti tasapainotetulle tuloskortille 

koko sen käytön lähtökohdan. Organisaatioilla ajateltiin olevan haaste implemen-

toida strategioita menestyksekkäästi, johon tasapainotettu tuloskortti tarjosi johta-

mistyökaluna ratkaisun. Näin tasapainotettu tuloskortti kytkettiin sykkivän sydämen 

tavoin koko strategisen johtamisen ytimeen – ei toisinpäin. 

 

Tasapainotetun tuloskortin (ja strategioiden) implementoinnin onnistumiseksi koros-

tetaan asioita, kuten ylimmän johdon näkyvää sitoutumista sekä  työntekijöiden 

osallistamista ja vaikuttamisen mahdollistamista. Nämä ovat asioita, jotka on näh-

tävissä vastakohdaksi tavoitejohtamiseen liitetylle autoritääriselle johtamistyylille , 

joka herätti työntekijöissä kielteisiä reaktioita ja asenteita tavoitejohtamisjärjestel-

mää kohtaan. Oikeanlaisen mittariston rakentamisessa onnistuminen koetaan 

haastavuudestaan huolimatta kriittiseksi tekijäksi tasapainotetun tuloskortin käyt-

töön liittyen. Vastaavasti tavoitejohtamista kritisoitiin siitä, että se ei teoriana tarjon-

nut konkreettista apua mittareiden suunnitteluun. 

 

Tavoitejohtamista leimasi olettamus strategioiden implementoinnin ongelmatto-

masta luonteesta. Tasapainotetussa tuloskortissa keskeisenä suosituksena on oi-
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keanlaisen ja selkeän vision luominen, strategian laatiminen haluttuihin lopputulok-

siin pääsemiseksi ja lopulta mittareiden rakentaminen työntekijöiden päivittäisen 

työn kytkemiseksi näihin organisaation ylätason tavoitteisiin. Uskottavien kausali-

teettisuhteiden kuvaamisen näiden asioiden välille kuvataan olevaan erittäin haas-

tavaa, mutta keskeistä onnistumisen kannalta. 

 

Tavoitejohtamisen yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi kuvattiin sen kyvyttömyyttä vai-

kuttaa positiivisesti ihmisten motivaation syvällisiin ja tunneperäisiin elementteihin 

siitä huolimatta, että työn tulokset kytkettiin palkitsemiseen. Tavoitejohtamisen ku-

vailtiin synnyttävän työntekijöissä vastustusta ja välinpitämättömyyttä. Usein tavoi-

tejohtamisen käyttö edusti itsessään myös muutosta vallitseviin asioiden tiloihin. Tä-

mäntyyppisiä ihmismielelle luonnollisia reaktioita, joihin liittyy vanhasta luopumisen 

vaikeutta ja jonkin uuden asian vastustamista, voidaan kuvailla muutosvastarinnaksi 

(ks. esim. Stenvall & Virtanen 2007, 100-101). Muutosjohtamisen periaatteiden mu-

kaisesti muutostarve tulee myös perustella henkilöstölle selkeästi. (ks. esim. Luo-

mala 2008, 5-7) 

 

Tavoitejohtamista koskien esimerkiksi Hollman (1976, 28-30) totesi, että tavoitejoh-

tamisjärjestelmän tarkoitus ja olemassa olon syyt on perusteltava selkeästi. Hollma-

nin mukaan työntekijöiden osallistaminen tavoitteita asetettaessa tuotti johtajakes-

keistä tavoitteiden asettamista parempia tuloksia mm. tavoitteiden asettamisessa 

osa-alueilla, joilla oli parantamisen varaa, tavoitteiden hyväksynnässä, suhteessa 

esimieheen, asenteissa järjestelmää kohtaan ja tunteessa toteuttaa itseään työssä. 

 

Edellä on kuvattu erilaisia suosituksia niin tasapainotetun tuloskortin suunnittelulle, 

käytölle, implementoinnille kuin ylläpidollekin. Nämä suositukset ovat perustuneet 

isolta osin tavoitejohtamisen synnyttämään kritiikkiin, mutta myös tasapainotetun 

tuloskortin teoreettiseen kehittymiseen viimeisten kolmenkymmenen vuoden ai-

kana. Tämän tutkimuksen sisältö on keskittynyt otsikkonsa mukaisesti enimmäk-

seen tutkittujen johtamisjärjestelmien rakenteiden, mittareiden käytön ja historialli-

sen perspektiivin tutkimiseen. Tutkittujen johtamisjärjestelmien yhteydessä käytetty 

johtamistapa ei ole ollut tutkimuksen kohteena. Tavoitejohtamisen yhteydessä on 
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todettu siihen usein liitettävän autoritäärisen johtamistavan, jonka on tulkittu vahvis-

tavan osaa tavoitejohtamiseen liitetyistä ongelmista. Kantava ajatus on ollut, että on 

ongelma ja ratkaisu löytyvät johtamisteorioista itsestään; rakenteesta, menetelmistä 

ja niiden vastakohdista. 

 

Tasapainotetun tuloskortin käytön yhteydessä korostetaan järjestelmän jatkuvan 

kehittämisen varmistamista, organisaation oppimista ja dynaamisuutta muuttuvissa 

tilanteissa perimmäisenä ajatuksena erilaisten strategisten muutosten läpivieminen 

toinen toisensa perään. Järjestelmät ja menetelmät eivät kuitenkaan vie läpi muu-

toksia tai implementoi uusia strategisia suunnitelmia. Työpaikoilla olevat ihmiset te-

kevät sen. Ihmisten johtamisen psykologinen näkökulma ei ole ollut mukana tässä 

tutkielmassa, mutta lyhyt perehtyminen esimerkiksi muutosjohtamisen teorioihin 

osoittaa niiden ottavan kantaa monelta osin tavoitejohtamisen ja suorituskyvyn mit-

tauksen keskeisiin sudenkuoppiin. Muutosjohtamisessa puhutaan mm. ylimmän 

johdon näkyvästä sitoutumisesta, avainhenkilöiden mukaan ottamisesta muutos-

suunnitelmien laatimiseen, viestinnän ja kommunikaation merkityksestä muutosvas-

tarinnan käsittelyssä ja sitoutuneisuuden lisäämisessä sekä työhyvinvoinnin ja hy-

vän sisäisen motivaation varmistamisesta. Muutosjohtamisen näkemyksien mukaan 

esimiehet ja johto ovat tässä keskeisessä asemassa ja rakentavat onnistuneen 

muutoksen ihmisistä itsestään lähtien. (Ks. esim. Luoma 2008) 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä aihekenttänä on ollut tavoitejohtamisilmiön tutkimi-

nen historiallisessa perspektiivissä. Pro gradu -tutkielma sai alkunsa kriittisenä tut-

kimuksena, joka liitti tavoitejohtamisen muotivillityskeskusteluun ja tutki sitä strate-

gisen johtamisen työkaluna yhdessä tasapainotetun tuloskortin kanssa. Tutkimuk-

sen loppuosassa tavoitejohtamisessa nähdään kritiikin lisäksi sen positiivinen vai-

kutus suorituskyvyn mittauksen kehittymiselle maailmanlaajuisesti. Myös muotivilli-

tysilmiöön liitetään tässä tutkimuksessa negatiivisten mielleyhtymien lisäksi positii-

visia asioita osana liikkeenjohtamistiedon luonnollisia syntymekanismeja. Tavoite-

johtamiseen liitetty kritiikki on edelleen ajankohtaista sille peilaukselle, miten orga-

nisaatiot suorituskyvynmittausta tänä päivänä käyttävät. Vastauksen sille, miten 

suorituskyvyn mittausta tulisi käyttää, antavat esimerkiksi tasapainotettua tuloskort-

tia koskevat tuoreet tutkimukset ja kirjoitukset. 
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Tämän tutkimuksen näkemyksien mukaan ei ole toisaalta erityisen hedelmällistä 

keskittyä organisaatioiden tasapainotetun tuloskortin käytön tutkimukseen mikäli ta-

voitteena on tutkia suorituskyvyn mittausta yleisemmällä tasolla. Yleisyydestään 

huolimatta paljon suurempi joukko yrityksiä lanseeraa uudet strategiansa ja johtaa 

suorituskykyään joillain muilla tavoilla kuin johtamalla nämä asiat esimerkiksi tasa-

painotetun tuloskortin rakenteen mukaisesta nelikentästä. Suorituskykyä mitataan 

ja johdetaan jokaisessa tehokkuuden kasvua tavoittelevassa yrityksessä tavalla tai 

toisella, mutta nämä tavat usein poikkeavat alkuperäisistä johtamisteorioista ja -työ-

kaluista, joita erilaiset johtamisgurut ovat synnyttäneet. 

 

Suomalaistenkin yritysten tavoitteet ovat liiketoiminnan taloudellisten tunnuslukujen 

ohella entistä enemmän asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokeman parantamiseen 

liittyvissä laadullisissa asioissa. Näissä asioissa jokaisen asiakasrajapinnassa työs-

kentelevän henkilön merkitys on kriittinen. Tämän tutkimuksen näkemyksien mu-

kaan tavoitejohtaminen kohtasi suurimmat haasteensa – sen rakenteellisten heik-

kouksien ohella - ihmisten johtamista ja motivointia koskevissa kysymyksissä. Tä-

män tutkimuksen suosituksena on tutkia tarkemmin esimerkiksi muutosjohtamisen 

periaatteita vasten unohtuuko työntekijä organisaatioiden arjessa, kun suoritusky-

kyä johdetaan ja strategisia muutosohjelmia viedään läpi. 
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