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Tutkimuksen aiheena on strateginen suorituskykymittaristo ja sen 

implementointi. Muuttuva liiketoimintaympäristö on tuonut mukanaan sen, 

että yritysten tulee jatkuvasti päivittää toimintastrategiaansa sekä niihin 

liittyviä suorituskykymittareita. Strategiset suorituskykymittaristot ovat 

johdon työväline konkretisoida organisaation toiminnan tavoitteet ja 

menestystekijät alaspäin erilaisiksi mittareiksi. Tutkimuksen tavoitteena on 

tunnistaa haasteita, joita suorituskykymittariston käyttöönottoon liittyy ja 

keinoja, joilla näihin voidaan varautua. 

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa tehtiin yrityshaastatteluja. 

Tutkimuksessa muodostettiin olemassa olevia teorioita mukaillen 

vaihemalli siitä, mitä osa-alueita strategisen suorituskykymittariston 

implementointiprojektiin liittyy. Tätä mallia käytettiin pohjana työn 

empiirisessä analyysissä. 

Empiirisessä analyysissä käyttöönoton onnistumisen edellytyksiksi 

havaittiin johdon aktiivinen rooli sekä riittävän viestinnän toteutus. Lisäksi 

onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä korostuivat niin projektinhallinnalliset 



 
 

asiat, esimerkiksi aktiivinen projektipäällikkö, projektin organisointi ja 

toimintasuunnitelma jatkolle, kuin niiden henkilöiden rooli, jotka projektissa 

ovat mukana. Tutkimuksen lopputulokset myötäilevät aiempia tutkimuksia 

siinä, että viestinnällä ja kommunikaatiolla on hyvin merkittävä rooli 

mittariston käyttöönoton onnistumisessa. 
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The topic of this research is the implementation of a strategic performance 

measurement system on company’s routines. The increasingly changing 

business environment has consequently increased the need for 

companies to update their operational strategy on a regular basis. 

Strategic performance measurement systems are an essential tool in this 

strategic renewal.  

The goal of this research was to find challenges in the implementation of 

performance measurement systems. These systems function as a tool for 

management to clarify the operational goals and the key performance 

indicators.  

The results presented in this thesis were obtained through qualitative 

research and based on interviews from two companies. The main focus 

was to identify challenges on different areas of the implementation. These 

areas were further used as a frame for empirical analysis of the collected 

material.  



 
 

This study identified few main factors, which are important when a 

company is implementing a performance measurement system. The 

findings were that the company’s management plays an important role, 

and that the communication about the project is essential. Also the project 

management issues, for example a project plan, an active project 

manager and project controlling, are relevant for how well the project will 

succeed. These findings seem to be consistent with the results of previous 

studies.    
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1 JOHDANTO 

1.1 TAUSTAA STRATEGISTEN MITTARISTOJEN KEHITTYMISESTÄ 

Tämä on pro gradu -tutkielma, jossa perehdytään strategisen 

suorituskykymittariston implementointiprojektiin. Kyseessä on usein hyvin 

kokonaisvaltainen projekti ja työn tavoitteena on tunnistaa suurimmat 

haasteet, joita mittaristoa rakentaessa, suunniteltaessa ja 

implementoidessa kohdataan.  

Suorituskyvyn johtaminen ja strategiset suorituskykymittaristot eri 

muodoissa ovat viime vuosikymmeninä tulleet tärkeäksi osaksi monien 

yritysten rutiineja. Suorituskyvyn johtaminen tarkoittaa toimintoja, joilla on 

tarkoitus johtaa, viestittää ja seurata yrityksen suoritusta. Sen yksi osa-

alue on suorituskyvyn mittaaminen, jonka työkaluja ovat esimerkiksi 

suorituskykymittaristot. Hyvä suorituskykymittaristo on joukko taloudellisia 

ja ei-taloudellisia suorituskykymittareita, jotka tuottavat yritykselle 

hyödyllistä tietoa sen toiminnoista. Kerättyä tietoa voidaan käyttää apuna 

johtamisessa ja suunnittelussa, kun toimintaa halutaan seurata tai 

kehittää. (Tangen, 2005) 

Yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia, mikä 

johtaa siihen, että strategiaa tulee päivittää ja omia toiminnan 

menestystekijöitä miettiä jatkuvasti tarkemmin yrityksissä. Strategiset 

suorituskykymittaristot ovat keino tuoda yrityksen strategia ja strategiset 

tavoitteet näkyviin käytännön toiminnoissa.  

Perinteiset yritysten ohjausjärjestelmät ovat olleet tiukasti kytköksissä 

talouden järjestelmiin, kuten kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan, kun taas 

strategiset suorituskykymittaristot sisältävät monipuolisempaa tietoa 

yrityksen toiminnasta ja sidosryhmistä. Modernissa 

liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset peilaavat kuitenkin 

suorituskykymittaristoihin ja perinteisten, takapeiliin katsovien, 

taloudellisten mittareiden käyttäminen ei enää riitä. 
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Yritykset pyrkivät tästä syystä muuttamaan suorituskykymittaristojaan yhä 

enemmän strategialähtöisemmiksi. Silloin tärkeämpään asemaan 

nousevat strategiset mittarit, joilla voidaan seurata onko tietyillä 

muutoksilla päästy lähemmäksi asetettua tavoitetta, esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyden tai toiminnan tehokkuuden suhteen. Strateginen 

suorituskykymittaristo sisältää enemmän informaatiota yrityksen sisäisistä 

toiminnoista ja on sitä kautta tiiviimmin kytköksissä yrityksen 

toimintastrategiaan. Tämän takia on tärkeää olla ajan tasalla 

viimeisimmistä muutoksista toimintaympäristössä. Oikein käytettynä 

strateginen suorituskykymittaristo auttaa yritystä kiinnittämään huomiota 

tavoitteiden saavuttamiseen sekä oman toimintansa kehittämiseen 

strategiassa määriteltyyn suuntaan. (Yadav & Sagar, 2013) 

Tieteelliset tutkimukset johdon taloudellisista ohjausjärjestelmistä ovat 

keskittyneet aiemmin lähinnä perinteisiin taloudellisiin järjestelmiin. 

Strateginen laskentatoimi (Strategic Management Accounting, SMA) on 

tullut kunnolla tutkimuksiin mukaan vasta 80-luvun jälkeen. Muun muassa 

laskentatoimen alan tutkijat David Otley ja Andy Neely ovat puhuneet 

strategisen laskentatoimen tärkeyden puolesta.  Strategisen näkökulman 

kautta katsetta suunnattiin menneistä tapahtumista tulevaisuuteen, jolloin 

painopiste siirtyi valvonnasta suunnitteluun. Suorituskyvyn mittaaminen ja 

erilaiset strategiset suorituskykymittaristot ovatkin olleet hyvin esillä 90-

luvulta lähtien. (Neely, 1999; Otley, 2001) Näiden suositusta asemasta 

kertoo esimerkiksi se, että vuosien 1994 ja 1996 välillä on julkaistu 3615 

tieteellistä artikkelia liittyen suorituskyvyn mittaamiseen ABI Inform 

Database -nimisessä tietokannassa (Neely, 1999).  

Vaikka on tiedostettu linkki tehokkaan suorituskyvyn johtamisen ja 

strategian välillä, niin vielä on suhteellisen vähän tutkimuksia, jotka ovat 

keskittyneet suorituskykymittariston rooliin strategian implementoinnissa. 

2000-luvulla on kuitenkin tutkittu aiempaa enemmän 

suorituskykymittaristojen käyttöönottovaihetta sekä yritysten tavoitteita ja 

taustoja mittaristojen luomiselle. (Atkinson, 2006) Suorituskykymittaristo 
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on tärkeä väline, kun yrityksen strategia halutaan tuoda käytännön 

toimintaan. 

”There are no such thing as a perfect implementation – but there are many 

traps you can and should avoid ” (Lawson, Hatch, & Desroches, 2007, xv)  

Yllä oleva lainaus tiivistää hyvin tutkimuksen päämäärän. Tavoitteena on 

tuoda työn johtopäätöksissä esiin, mitä haasteita implementointiprojekti 

sisältää ja miten yritysten on mahdollista näihin varautua. 

 

1.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TERMIEN MÄÄRITELMIÄ  

Tutkimuksessa esitellään aluksi strategisen suorituskykymittariston roolia 

organisaatiossa johdon työvälineenä, jonka jälkeen käsitellään tarkemmin 

suorituskykymittariston implementointiprojektia. Tutkimuksessa selvitetään 

mistä eri vaiheista implementointiprojekti koostuu ja erityisesti millaisia 

haasteita näihin vaiheisiin liittyy.  

Työn tutkimuskysymykset ovat: 

Pääkysymys  

- Miten strateginen suorituskykymittaristo implementoidaan 

onnistuneesti? 

Alakysymykset 

- Mitä haasteita strategisen suorituskykymittariston 

implementointiprojektiin liittyy? 

- Miten haasteisiin voidaan varautua? 

Empiirinen analyysi tehdään yhteistyössä kahden yrityksen kanssa, joilla 

on suorituskykymittariston implementoinnista omia kokemuksia ja eri 

näkemyksiä omien toimialojensa kautta. Tutkimuksessa on mukana 

kohdeyritys, jolle mittaristoprojekti on ajankohtainen juuri nyt, sekä 

asiantuntijayritys, jonka toimialaan kuuluu yritysten tukeminen erilaisissa 

strategisissa projekteissa, joita ovat muun muassa erilaiset 

mittaristoprojektit. 
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Suorituskyvyn johtamiseen ja mittaamiseen liittyviä termejä voidaan 

ymmärtää ja määrittää monella tavalla. Tästä syystä seuraavaksi 

selitetään lyhyesti, miten termit tässä työssä ymmärretään.  

Päätermien määritelmät 

Suorituskyvyn johtaminen  

Suorituskyvyn johtamisessa on tarkoitus johtaa, mitata, viestittää, seurata 

ja raportoida suorituskykyä sekä antaa palautetta jatkuvasti (Rongo, 

2014). Suorituskyvyn johtamisen tarkoituksena on pyrkiä arvioimaan 

yrityksen suorituskykyä ja sen johtamisen tehokkuutta, tunnistamaan 

heikkoudet ja vahvuudet organisaatiossa sekä valitsemaan sopivat 

työkalut heikkouksien poistamiselle ja vahvuuksien vahvistamiselle 

(Grönfors, 1996).  

Strateginen suorituskykymittaristo 

Työkalu, joka auttaa mittaamaan, seuraamaan ja viestittämään yrityksen 

strategisesta suunnitelmasta koko organisaatiolle selkeällä tavalla 

(Lawson et al., 2007). Tutkimuksessa suorituskykymittaristoista 

keskitytään tarkemmin Balanced Scorecard -mittaristoon. Mittaristosta 

käytetään työssä lisäksi nimitystä BSC-mittaristo sekä suomennosta 

tasapainotettu tuloskortti. BSC-mittaristossa ideana on yhdistää yrityksen 

toiminnan tavoitteissa neljä näkökulmaa (taloudellinen, asiakas, sisäiset 

prosessit sekä oppiminen ja innovaatiot), joilla tuodaan yrityksen visiota ja 

strategiaa näkyviin. 

Mittariston implementointiprojekti  

Tässä työssä mittariston implementointiprojekti määritellään 

kokonaisuudeksi, johon kuuluu mittariston suunnittelu- ja rakennusvaihe, 

käyttöönottovaihe sekä säännöllisen käytön ja jatkuvan kehittämisen 

vaihe, missä mietitään toimintasuunnitelmaa jatkoa varten. 

Implementointiprojekti-termillä ei siis tarkoiteta vain uuden mittariston 

jalkauttamisvaihetta vaan käsitellään projektia kokonaisuudessaan 

suunnittelu- ja rakennusvaiheesta alkaen. 
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 1.3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA RAJAUKSET 

Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään suorituskyvyn johtamisen ja 

mittaamisen osalta tarkemmin kahta aluetta: strategista 

suorituskykymittaristoa ja mittariston asemaa organisaatiossa sekä 

strategisen suorituskykymittariston implementointiprojektia ja siihen liittyviä 

haasteita. Työn teoreettinen viitekehys on kuvattu Kuviossa 1. Sen avulla 

pyritään selventämään osa-alueiden yhteys toisiinsa sekä se, että työn 

aiheen ylätasona toimivat suorituskyvyn johtamiseen ja mittaamiseen 

liittyvät teoriat, joista keskitytään aina pienempään osa-alueeseen työn 

edetessä. Aluksi perehdytään strategisen suorituskykymittariston 

toimintaan ja sen jälkeen mittariston käyttöönottoprojektiin ja sen 

haasteisiin. 

  

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoriaosassa keskitytään julkaisuihin aikaväliltä 90-luvun 

alusta tähän päivään. Tämä aikaväli on valittu sen takia, että vuonna 1992 

tasapainotetun tuloskortin esittelyn jälkeen, yritykset alkoivat käyttää yhä 

enemmän strategiaan painottuvia suorituskykymittaristoja. 

Strategiakeskeisyyden myötä yritysten johdon näkökulma on siirtynyt 

menneisyyden tapahtumien mittaamisesta enemmän tulevaisuuden 

ennakointiin ja suunnitteluun. 

Suorituskyvyn johtaminen 

Suorituskyvyn mittaaminen 

Strateginen mittaristo 
(BSC) 

Mittariston 
implementointi 

Implemen-
toinnin 

haasteet 
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Ensimmäinen teoriaosa keskittyy strategisiin suorituskykymittaristoihin ja 

työssä lähemmin tarkasteltavaksi mittaristoksi valittuun tasapainotettuun 

tuloskorttiin. Pääsyynä valintaan on se, että tasapainotettu tuloskortti on 

yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin, globaalisti käytetty strateginen 

suorituskykymittaristo. Tasapainotettu tuloskortti on ollut laajassa käytössä 

yrityksissä, siitä on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja se on kehittynyt 

hyvin strategiakeskeiseksi mittaristoksi. 90-luvun lopulla arvioitiin, että 

60 % Fortune 1000-listan yrityksistä käyttävät kyseistä mittaristoa tai heillä 

on kokemuksia tasapainotetun tuloskortin käyttämisestä (Gautreau & 

Kleiner, 2001).  

BSC-mittariston avulla tuodaan esiin strategisten suorituskykymittaristojen 

tärkeä rooli yrityksen toiminnassa tänä päivänä. Suorituskykymittaristolla 

on monia eri tehtäviä organisaatioissa, jonka takia suorituskykymittariston 

implementointiprojektissa tuleekin ottaa huomioon huomattava määrä 

asioita. Mittariston implementointiprojekti ja siihen liittyvät haasteet 

esitellään työssä pääosin tasapainotetun tuloskortin kautta, mutta ne 

pätevät suurelta osin myös suorituskykymittaristoihin yleisemmällä tasolla.  

Toisena teoriaosana käsitellään suorituskykymittariston 

implementointiprojektia ja sen eri osa-alueisiin liittyviä haasteita. Projekti-

näkökulmaa käytetään, koska työssä mittariston käyttöönotto ajatellaan 

projektiluontoisena toimintana. Onnistuneen käyttöönoton jälkeen 

mittaristo muuttuu osaksi yrityksen prosesseja ja jatkuvan parantamisen 

kohteeksi. Työssä keskitytään erityisesti implementointiin liittyviin sisäisiin 

tekijöihin, joihin yritys pystyy itse vaikuttamaan. Ympäristön vaikutuksia, 

esimerkiksi kilpailu- ja markkinatilannetta, ei pyritä analysoimaan.  

 

1.4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tutkimus suoritetaan laadullisena tutkimuksena, jolloin hyödynnetään 

haastatteluja sekä muuta kirjallista lähdeaineistoa. Laadullisen 

tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on pyrkiä lisäämään ymmärrystä 

yritysten toiminnasta erittelemällä laadullista aineistoa, ei niinkään selittää 
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yritysten toimintaa. Laadullisen tutkimuksen selkein ero tilastollisesta 

tutkimuksesta on se, että tavoitteena ei ole saattaa kerättyä tietoa 

numeeriseen muotoon. Kun laadullinen tutkimus on hyvä, ei se jää vain 

kuvailun tasolle vaan pyritään löytämään konkreettisempia syitä, 

merkityksiä ja selityksiä. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2003; Koskinen, 

Alasuutari, & Peltonen, 2005) 

Empiirinen aineisto kerättiin tutkimuksessa haastatteluiden sekä tutkijan 

oman havainnoinnin avulla. Haastatteluihin valittiin viisi henkilöä kahdesta 

eri yrityksestä. Haastattelun mallina käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelua, jossa haastateltaville ei tarjota valmiita vastausvaihtoehtoja 

vaan pyydetään vastaaman omin sanoin pyrkien näin saavuttamaan 

kattavampia vastauksia (Eskola & Suoranta, 2003). 

Haastattelukysymykset muodostettiin tutkimuskysymyksiä tukeviksi ja 

niiden kautta kerättiin aiheesta eri näkökulmia. Haastattelukysymyksistä 

muodostettiin omat versiot molemmille yrityksille. Haastatteluissa esitettiin 

tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa. 

 

1.5 TUTKIMUKSEN RAKENNE 

Ensimmäisessä luvussa, johdannossa, on esitelty tutkimuksen aihetta 

sekä määritelty työn tutkimuskysymykset. Aiheeseen liittyvää teoriaa 

käsitellään johdannon jälkeen luvuissa 2 ja 3.  

Toisessa luvussa käsitellään suorituskyvyn johtamista sekä 

suorituskykymittaristojen kehittymistä operatiivisesta näkökulmasta 

strategisempaan suuntaan. Tässä luvussa selvennetään tarkemmin 

tasapainotetun tuloskortin toimintaperiaatetta ja esitellään 

suorituskykymittariston eri rooleja organisaatiossa sekä tuodaan esiin, 

mitä hyötyjä suorituskykymittariston käytöllä on yritykselle.  

Kolmannessa luvussa käsitellään suorituskykymittariston 

implementointiprojektia ja siihen liittyviä haasteita. Tässä luvussa käydään 

läpi lyhyesti, mitä vaiheita suorituskykymittariston implementointiprojektiin 

sisältyy. Luvussa esitellään ja käsitellään tarkemmin Jouko Toivasen 
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väitöskirjassaan luomaa BSC-projektimallia. Sen jälkeen kootaan 

kirjallisuudesta löytyneitä haasteita, joita mittariston 

implementointiprojektiin liittyy. Haasteita käsitellään tutkijan itse luoman 

vaihemallin avulla, joka pohjautuu tutkimuksessa muodostettuun 

teoreettiseen viitekehykseen:  

 Projektin suunnittelu ja aloitus  

 Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen 

 Mittariston tuominen käytäntöön 

 Säännöllinen käyttö ja ylläpito 

Neljäs luku on tutkimuksen empiirinen analyysi. Luvun alussa käydään läpi 

tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutuksen 

vaiheet. Sen jälkeen tuodaan esiin haastatteluiden kautta saatuja 

havaintoja. Työn empiirisen analyysin pohjana on edellisessä luvussa 

esitelty malli. Tuloksia käydään läpi siten, että asiantuntijayrityksen 

haastatteluiden havainnot ja kohdeyrityksen haastatteluiden havainnot 

ovat erikseen, jotta vertailua on helpompi tehdä vastausten osalta. 

Viides luku sisältää yhteenvedon tutkimuksesta sekä johtopäätökset. 

Johtopäätösten kautta vastataan tutkimuskysymyksiin, arvioidaan tehdyn 

tutkimuksen luotettavuutta sekä esitellään mahdollisia 

jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN 

2.1 KEHITYS 90-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

1950-luvulta lähtien yritykset ovat käyttäneet mittareita toimintansa tukena. 

Alusta asti tavoitteena on ollut seurata yrityksen toiminnalle tärkeitä 

prosesseja ja esittää mittareiden avulla saavutettuja tuloksia. 60 vuotta 

myöhemmin näistä samoista aiheista keskustellaan yhä. Nykyään 

haasteeksi strategisten mittaristojen muodostamisessa on tullut nopeasti 

muuttuva liiketoimintakulttuuri sekä liiallinen mittaaminen. 

Mittaamismenetelmät ovat kehittyneet niin paljon, että nykyään pystytään 

mittaamaan melkein mitä vain liiketoiminnan kannalta tärkeää toimintoa tai 

asiaa. Yritysten käyttämiä strategisia suorituskykymittaristoja ei välttämättä 

kuitenkaan päivitetä tarpeeksi usein ympäristön muuttuessa. Mittaristot 

voivat silloin perustua yhä alkutilanteessa saatuihin tietoihin ja tavoitteisiin. 

(Neely, 2005; Yadav & Sagar, 2013) 

Aikavälillä 1990-luvulta 2010-luvulle liiketoimintaympäristön muuttuminen 

on merkittävästi vaikuttanut tapaan, jolla suorituskykymittaristoja tulisi 

käyttää yrityksissä. Yritysten toimintatavat ovat muuttuneet siten, että 

taloudelliset mittarit eivät yksinään enää riitä vaan mittaristoa olisi tärkeää 

täydentää ei-taloudellisten mittareiden avulla, kuten strategisilla, 

toiminnollisilla ja laadullisilla mittareilla, joilla pystytään tukemaan 

perinteisiä mittaristoja. (Yadav & Sagar, 2013) 

Suorituskykymittaristojen kehitys näyttää peilaavan hyvin siihen, millä 

tavalla yritykset ovat käyttäneet mittareita liiketoiminnassa päivittäisenä 

työkaluna. Ensimmäisten vuosien (1991–2000) aikana fokus on siirtynyt 

taloudellisesta näkökulmasta integroidumpaan näkökulmaan ja 

seuraavalla vuosikymmenellä (2001–2011) operationaalisen näkökulman 

sijaan keskityttiin enemmän strategiseen näkökulmaan ja siihen, miten 

strategia pystytään tuomaan systeemeihin ja järjestelmiin paremmin 

mukaan. (Yadav & Sagar, 2013)  
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Aiemmin mittaamisesta ajateltiin yrityksissä seuraavasti: ”Sitä tehdään, 

mitä mitataan”. Tämä ei kuitenkaan enää liiketoimintaympäristön 

muuttuessa riittänyt. 90-luvulla toimintaperiaatteeksi tuli ennemminkin: 

”Miten mitattuja asioita pystytään johtamaan”. Jälkimmäisen ajattelutavan 

mukaan käyttämällä suorituskykymittaristoa tulisi yritystä pyrkiä 

rohkaisemaan samalla käyttämään proaktiivista johtamista eikä 

ainoastaan toimimaan reaktiivisesti. (Neely, 1999) Yksi tähän vaikuttanut 

tekijä oli Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992 esittelemä Balanced 

Scorecard -mittaristo. BSC-mittaristo listattiin yhdeksi 75 

vaikutuksellisimmista ideoista 1990-luvulla (Yadav & Sagar, 2013). 

Tasapainotetun tuloskortin erotti aiemmista suorituskykymittaristoista se, 

että käytössä olevia taloudellisia mittareita kehotettiin täydentämään eri 

näkökulmien operationaalisten ja strategisten suorituskykymittareiden 

avulla ja mittareiden keskiössä oli yrityksen visio ja strategia. 

Taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden yhdistäminen on tuonut 

integroivan näkökulman myös suorituskyvyn johtamiseen. Mittariston 

luonteen monipuolistuminen tätä kautta oli tärkeä vaihe yritysten 

suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen kehityksessä. (Toivanen, 2001)  

Suorituskykymittaristojen kehittäminen oli suuri teema juuri 90-luvulla, 

jolloin eri malleja esiteltiin vastaamaan uusien strategisten toimintojen 

mittaustarpeita (Neely, 2005), esimerkiksi:  

 Keegan et al. suorituskykymatriisi (Performance Measurement 

Matrix) vuonna 1989 

 Lynch & Crossin suorituskykypyramidi (Performance Pyramid) 

vuonna 1991, sekä  

 Kaplan & Nortonin tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard) 

vuonna 1992 

Suorituskyvyn mittaamisen kehittymisestä vuosikymmenten aikana on 

tehty yhteenvetoja ja kirjallisuuskatsauksia, joissa on myös erikseen 

tarkemmin keskitytty siihen, miten tasapainotettu tuloskortti on kehittynyt. 

Näitä tutkimuksia on kerätty Taulukkoon 1.  
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Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksia suorituskykymittaristoista 

Kirjoittaja(t) 
Julkaisu-
vuosi 

Kirjallisuuskatsauksen aihe 

Neely A. 1999 
Suorituskyvyn mittaamisen vallankumous ja pohdintaa, 
mitä seuraavaksi tapahtuu 

Gautreau, A. & 
Kleiner 

2001 
Suorituskykymittaristojen trendit viime vuosina 
tasapainotetun tuloskortti lähestymistavan kautta 

Neely A. 2005 
Suorituskyvyn mittaamisen tutkimusten kehittyminen ja 
pohdintaa tulevaisuuden tutkimussuunnista 

Bible, L., Kerr, S. & 
Zanini, M. 

2006 
BSC -mittariston kehittyminen sen julkistamisesta 
tähän päivään 

Yadav, N., Sagar, 
S. & Sagar, M. 

2013 
Suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen 
tutkimustrendien kehittyminen 1991–2011 

Perinteisten suorituskykymittaristojen jälkeen suosioon ovat nousseet 

strategiset suorituskykymittaristot. Yritysten tavoitteena on liittää 

suorituskykymittareiden avulla strategia osaksi päivittäisiä toimintoja. 

Suorituskykymittaristolla on tärkeä rooli selventää yrityksen tavoitteita sekä 

fokusoida työntekijät ja resurssit keskittymään liiketoiminnan kannalta 

oikeisiin toimintoihin. (ks. esim. Kaplan & Norton, 2007; Otley, 1999; Ukko, 

Tenhunen, & Rantanen, 2007; Waggoner, Neely, & P. Kennerley, 1999) 

Tärkeää olisi ennemmin kehittää dynaaminen kuin staattinen 

mittausjärjestelmä ja tutkia, kuinka voidaan varmistaa, että fokus on 

yrityksen suorituskyvyn johtamisessa eikä ainoastaan suorituskyvyn 

mittaamisessa (Neely, 2005). Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminta ei jää 

vain mittaamisen tasolle, vaan mittaamisesta saatuja tuloksia käytetään ja 

hyödynnetään esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Myös Bourne et al (2005) korostavat strategisten suorituskykymittaristojen 

interaktiivisen käytön tärkeyttä.  

 

2.2 MIKSI SUORITUSKYKYMITTARISTO KANNATTAA OTTAA KÄYTTÖÖN? 

Suorituskykymittariston käyttäminen tarjoaa pohjan organisaatiolle 

arvioida, miten hyvin se kehittyy kohti sille määritettyjä tavoitteita ja auttaa 
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tunnistamaan vahvuuksien ja heikkouksien alueet, kun tavoitellaan 

organisaation suorituskyvyn parantamista (Amaratunga & Baldry, 2002).  

Yksi tärkeimmistä syistä suorituskykymittariston käyttöönotolle onkin tarve 

pystyä seuraamaan yrityksen toiminnan edistymistä kohti sen tavoitteita. 

Seuraavaksi yleisimmät syyt ovat tarve viestittää strategiasta laajemmin 

organisaatiossa sekä tarve yhdenmukaistaa työntekijöiden käyttäytyminen 

strategisten tavoitteiden mukaiseksi. Suorituskykymittaristojen käyttäminen 

motivoi työntekijöitä toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti. 

(Lawson et al., 2007) 

Vaikka suorituskykymittaristojen suunnitteluun ja käyttöönottamiseen liittyy 

paljon erilaisia voitettavia haasteita, niin mittariston käyttäminen tuo 

samalla yritykselle paljon tärkeitä hyötyjä (Powell, 2004):  

 strategisten tavoitteiden selventyminen mittareiden valinnan kautta  

 tehokas työkalu tavoitteiden kommunikoimiseen työntekijöille  

 mahdollisuus mittariston avulla seurata tavoitteiden saavuttamista 

ja nähdä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan  

 mahdollisuus haastaa liiketoimintaratkaisuja 

Edellä mainitut hyödyt ovat suoraan mittareiden käytöstä seuraavia, mutta 

on myös välillisiä hyötyjä kuten: lisääntynyt kommunikaatio, organisaation 

toimintojen yhdenmukaisuus, mahdollisuus yhdistää suoritus ja 

palkitseminen (Lawson et al., 2007). 

Linglen ja Sciemanin 112 yritystä käsittäneen tutkimuksen perusteella 

mittaamiseen panostavat yritykset ovat muita menestyneempiä. Nämä 

yritykset ovat toimialansa johtavia yrityksiä ja panostavat tulevaisuuden 

ennakointiin. Tutkimuksessa henkilöstöön liittyvä mittaaminen oli 

merkittävin yksittäinen mittaamisalue, joka erotti menestyvät yritykset ei-

menestyvistä. (Määttä 2000)  
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Menestyvät yritykset erosivat vähemmän menestyvistä esimerkiksi 

seuraavissa asioissa: 

 strategiaa koskeva yhteisymmärrys oli suurempi,  

 yksiköiden tuloksellisuusmittarit oli yhdistetty useammin koko 

yrityksen strategisiin mittareihin,  

 palkitseminen oli osa mittaamisjärjestelmää ja työntekijät uskalsivat 

ottaa enemmän riskejä tavoitteiden toteuttamisessa. (Määttä, 2000) 

Nykyisessä dynaamisessa toimintaympäristössä on vaikea pärjätä ilman 

oman toiminnan ja markkinaympäristön systemaattista seurantaa ja 

arviointia. Strateginen suorituskykymittaristo tarjoaa tähän työkalun, mikä 

kannustaa yrityksiä aloittamaan mittaristoprojekteja. 

 

2.3 BALANCED SCORECARD -MITTARISTO JA SEN TOIMINTAPERIAATE 

Tasapainotetun tuloskortin tarkoitus on auttaa johtoa kehittämään 

organisaation suoritusta tukien samalla strategian jalkauttamista 

käytäntöön. Tasapainotettu tuloskortti kehittyi kymmenessä vuodessa 

perinteisestä suorituskykymittaristosta menestyksekkääksi strategian 

implementoinnin työkaluksi organisaatioille. BSC-mittariston vaikutuksen 

on todettu vahvistuvan organisaatiossa sitä enemmän, mitä useammissa 

prosesseissa sitä käytetään tukena. (Gautreau & Kleiner, 2001; Kaplan & 

Norton, 2007) Suorituskykymittaristo tulisi linkittää sekä organisaation 

strategiaan että palkkiojärjestelmiin, jotta sitä on mahdollista hyödyntää 

tehokkaasti (Lee & Yang, 2011). Tasapainotettua tuloskorttia voidaan 

käyttää sekä strategisena että operationaalisena suorituskyvyn 

mittaamisen työkaluna (Slizyte & Bakanauskiene, 2007).  

BSC-mittariston avulla pystytään antamaan ylimmälle johdolle nopea ja 

kattava raportti yrityksen tilanteesta kuvaten samalla toiminnan tuloksia. 

Tasapainotetun tuloskortin avulla yritykset saavat näkyviksi toiminnan 

tavoitteet sekä voivat määritellä esimerkiksi, miten muuten kuin vain 

hinnan ja kustannuksen perusteella pystyttäisiin mittaamaan 

yhteistyösuhteen osapuolten vaikutusta ja suoritusta. (Neilimo & Uusi-

Rauva, 2010)  
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Tasapainotetun tuloskortin idea on yhdistää eri näkökulmia samaan 

mittaristoon ja siten tuoda tehokkaasti esiin yrityksen toiminnan kannalta 

kriittiset menestystekijät ja mittarit yhden kuvan avulla. (Kaplan & Norton, 

1996; Otley, 2001; Slizyte & Bakanauskiene, 2007). BSC-mittariston 

keskiössä on erityisesti liikeyksikön strategia (Otley, 1999). 

 

2.4 BSC -MITTARISTON NÄKÖKULMIEN ESITTELYÄ 

Perinteinen tasapainotetun tuloskortin malli (Kuvio 2) muodostuu neljästä 

näkökulmasta: taloudellinen, asiakas-, sisäisten prosessien sekä 

oppimisen ja kasvun näkökulma.  

 

Kuvio 2. Tasapainotetun tuloskortin näkökulmat 

Näkökulmia on kuitenkin mahdollista ja sallittua muokata oman toiminnan 

kannalta paremmin sopiviksi. Esimerkiksi julkisen sektorin yritykset ovat 

Suomessa seuranneet Ojalan ja Määtän jakoa:  

1. resurssit ja talous (resurssien hallinnan näkökulma),  

2. vaikuttavuus (poliittisen päätöksentekijän, kansalaisen ja asiakkaan 

näkökulma),  

3. prosessit ja rakenteet (suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma),  

4. uudistuminen ja työkyky (työyhteisön ja henkilöstön näkökulma). 

(Malmi, Peltola, & Toivanen, 2006) 

Visio ja 
strategia 

Taloudellinen 
näkökulma 

Sisäisten 
prosessien 
näkökulma 

Oppimisen  ja 
kasvun 

näkökulma 

Asiakas- 
näkökulma 
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Erilaisten näkökulmien avulla tarkoituksena on luoda tasapaino 

menneisyyteen ja tulevaisuuteen keskittyvien, lyhyeen ja pitkään aikaväliin 

keskittyvien sekä ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin keskittyvien mittareiden 

välille. Tasapainotettu tuloskortti tuo näin yhdessä raportissa näkyville 

yrityksen kriittiset menestystekijät ja näille asetetut tavoitteet ja lisäksi 

auttaa tiedostamaan onko parannus yhdellä osa-alueella tullut toisen osa-

alueen kustannuksella. (Bible, Kerr, & Zanini, 2006) 

Taloudellisen näkökulman avulla voidaan mitata asioita, joista yrityksen 

omistaja on kiinnostunut. Yrityksen sidosryhmistä juuri omistajat ovat usein 

kiinnostuneimpia yrityksen taloudellisista tekijöistä ja tuloksista. Näiden 

mittareiden avulla kuvataan sitä, kuinka hyvin strategia on onnistunut 

taloudellisesti sekä määritetään tavoitteet, joihin strategialla ja niitä 

kuvaavilla muilla mittareilla pyritään. (Malmi et al., 2006; Toivanen, 2001) 

Asiakasnäkökulmassa kuvataan, mitä asiakkaiden tarpeita tyydytetään 

ja miksi asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä. Asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttämiseen liittyviä mittareita voivat olla esimerkiksi tuotteiden laatu, 

palvelu, kustannukset ja toimitusvarmuus. (Toivanen, 2001) 

Sisäisten prosessien näkökulma liittyy niiden sisäisten prosessien 

suorituskykyyn, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn tyydyttää asiakkaiden 

tarpeet. Valitut prosessit ovat siten ne, joissa täytyy onnistua 

erinomaisesti, jotta taloudellisen ja asiakasnäkökulman tavoitteet 

saavutetaan. Tärkeimpiä kuvattavia ja analysoitavia prosesseja ovat 

asiakaskannan kasvuun ja asiakasuskollisuuteen vaikuttavat prosessit. 

(Toivanen, 2001) Kilpailustrategiasta riippuen valitut mitattavat sisäiset 

prosessit voivat vaihdella (Malmi et al., 2006). 

Oppimisen ja kasvun näkökulmassa varmistutaan organisaation pitkän 

aikavälin uudistumisesta. Organisaation oppiminen perustuu pääasiassa 

kolmeen asiaan: henkilöstöön, järjestelmiin ja organisaation 

toimintatapoihin. (Toivanen, 2001) Näkökulman mittareiden tulisi vastata 

kysymykseen, pystyykö organisaatio myös tulevaisuudessa kehittymään ja 

luomaan arvoa omistajilleen. (Malmi et al., 2006) 
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Tasapainotettuun tuloskorttiin valittujen mittareiden määrää on tärkeä 

rajata. Tyypillisen BSC-mittariston mittareiden lukumäärä vaihtelee 20-25 

mittarin välillä. Sisäisten prosessien mittareita valitaan usein eniten, noin 

8-10 kappaletta, mutta muissa näkökulmissa on keskimäärin viisi mittaria. 

(Kaplan & Norton, 2007) Edellä mainitut arviot mittareiden lukumääristä 

saattavat koskea hieman suurempia yrityksiä ja pienemmässä yrityksessä 

määrältään 8-16 mittaria voivatkin riittää. Suomessa valtaosa yritystason 

mittaristoista sisältävät alle 20 mittaria. Määrä voi vaihdella 4-25 mittarin 

välillä riippuen mittariston käyttötarkoituksesta ja organisaatiotasosta. 

(Malmi et al., 2006) 

Tasapainotettuja tuloskorttimittaristoja voidaan rakentaa eri lähtökohdista, 

esimerkkeinä KPI-mittaristot (Key Performance Indicator) ja 

strategiamittaristot. KPI-mittaristot sisältävät joukon organisaation 

toiminnan kannalta keskeisiä mittareita. Mittarit ovat usein luonteeltaan 

tulosmittareita, jolloin ne eivät tyypillisesti kuvaa organisaation strategiaa. 

Näihin mittaristoihin päädytään, mikäli mittarit pyritään johtamaan 

tasapainotetun tuloskortin näkökulmista ja niille määritettävistä kriittisistä 

menestystekijöistä lähtien. Mittareita saattaa olla valittuna melko paljon 

eikä niiden keskinäisiä riippuvuussuhteita ole sen suuremmin mietitty, 

kuten strategiamittaristoissa. (Malmi et al., 2006) 

Strategiamittaristot perustuvat keskeisesti strategiaan ja niiden avulla 

pyritään kuvaamaan valittujen tekijöiden tai toimintojen välisiä syy-

seuraussuhteita. Tämän tyyppisissä mittaristoissa on sekä tulosmittareita, 

jotka kuvaavat, mihin strategialla halutaan päästä, että ennakoivia 

mittareita, jotka kuvaavat millä keinoin tavoitteisiin päästään. Useimmiten, 

kun mittaristot on rakennettu strategiaan perustuen, niin organisaatiot 

hyötyvät niistä eniten.  (Malmi et al., 2006) 
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2.5 ARVIOITA BSC:N NOPEASTA KEHITTYMISESTÄ 

Tasapainotettu tuloskortti on kehittynyt 90-luvun alun perinteisestä 

mittaamisen työkalusta kohti johdon strategisen johtamisen työkalua. 

Nopean kehittymisen takia tasapainotettuun tuloskorttiin on kohdistunut 

myös ristiriitaista palautetta. On esimerkiksi esitetty, että BSC -mittaristoa 

olisi kehitetty liiaksi, jolloin sen käytettävyys on kärsinyt. (Bible et al., 2006)  

Mittariston perimmäinen pyrkimys on linkittää yrityksen toiminta 

strategiaan. BSC-mittariston käytön lisääntyessä on tullut esiin mittaristoon 

liittyviä ominaisuuksia, joiden takia tavoitteessa ei aina onnistuta. Näitä 

ovat esimerkiksi: sidosryhmien huomioinnin vähyys, mittareiden staattinen 

luonne ja syy-seuraussuhteiden huomion puute. Vaikeuksia voi ilmetä 

myös, jos tasapainotettua tuloskorttia yritetään liiaksi automatisoida. 

Tasapainotetun tuloskortin avulla halutaan yleensä seurata asioita, joita ei 

ole yhtä helppo mitata kuin taloudellisia asioita. Tämän takia 

automatisointi ei tuo yhtä luotettavia tuloksia. (Gautreau & Kleiner, 2001; 

Yadav & Sagar, 2013) 

BSC-mittaristoa ei pidä ajatella valmiina ratkaisuna, joka välittömästi 

parantaa yrityksen tulosta. On tärkeää miettiä, mikä BSC-mittariston 

muoto parhaiten tukee oman yrityksen toimintoja. Mittaristoa on koko ajan 

kehitetty eteenpäin, mutta se ei välttämättä tarkoita, että uusin malli olisi 

kaikille se toimivin. Vaikka BSC-mittaristoa on implementoitu yrityksissä 

onnistuneesti, on olemassa vain rajallinen määrä todisteita tasapainotetun 

tuloskortin avulla saaduista hyödyistä. Ennemminkin tasapainotettu 

tuloskortti nähdään tehokkaana apuvälineenä strategian ja organisaation 

mittareiden selventämisessä. (Perkins, Grey, & Remmers, 2014) 

Ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, ettei tämä mittaristo olisi suuresti 

vaikuttanut suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen kehittymiseen. 

Tasapainotetun tuloskortin avulla ajattelumalli on muuttunut niin, että 

suorituksia ohjaavat yrityksen visio, tavoitteet ja strategia ja suorituskyvyn 

mittaamisessa ja johtamisessa on siirrytty operatiivisesta ajattelusta 

strategisempaan. (Yadav & Sagar, 2013) 
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2.6 TASAPAINOTETUN TULOSKORTIN ROOLI ORGANISAATIOSSA  

BSC-mittariston taustalla oli alkujaan ajatus, jonka mukaan visio ja 

strategia ovat johdon laatimia, jolloin johdon tehtävänä on tuoda nämä 

tasapainotetun tuloskortin avulla käytäntöön, pyrkien selittämään ja 

kommunikoimaan ne organisaation jäsenille. Tasapainotetun tuloskortin 

ominaisuus muuttaa strategia toiminnaksi on idealtaan melko 

yksinkertainen. Jos strategiaa lähdetään mittaroimaan, niin yritysjohdon on 

määriteltävä täsmällisesti mitä strategialla ja strategisilla tavoitteilla 

tarkoitetaan. 

Strateginen suorituskykymittaristo on keino korvata historiaan keskittyvä 

arviointimalli jatkuvaan kehittymiseen keskittyvällä suorituskyvyn 

johtamisella. Suorituskyvyn johtamisella ja mittaristoilla on erilaisia rooleja 

organisaatioissa ja sitä kautta niille kohdistuu useanlaisia tavoitteita.  

(Amaratunga & Baldry, 2002; Lebas, 1995; Malmi, 2001) 

Suorituskyvyn johtamisen ohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että 

organisaatiot voivat jatkuvasti testata strategioitaan. Strateginen 

suorituskykymittaristo on yksi johdon ohjausjärjestelmän osa, joka voidaan 

eräällä tavalla nähdä jatkuvana reaaliajan tutkimuksen tekemisenä:  

”Mahdollisuus tietää, missä tahansa vaiheessa, toimiiko valittu strategia. 

Tai jos ei, niin miksi ei” (Amaratunga & Baldry, 2002, 219).  

Yleisin suorituskykymittaristojen tehtävä on tuoda organisaation visio ja 

strategia näkyvämmäksi mittaustulosten kautta, kuten Kuviossa 3 

esitetään. Samalla sen avulla tarjotaan työkalu järjestelmien arvioimiselle, 

parantamiselle ja johtamiselle. Oikein käytettynä strateginen 

suorituskykymittaristo auttaa organisaatiota toimimaan siten, että ajatuksia 

suunnataan tulevaisuuteen. Toiminnan kehittämisen kannalta tämä toimii 

paremmin kuin, jos toimittaisiin vain ohjailevan valvonnan alla. 

Strategiseen suorituskykymittaristoon voidaan perusnäkökulmien lisäksi 

sisällyttää muitakin mittareita kuten laatuun, kustannuksiin, asiakkuuksiin, 

nopeuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon liittyen. 

(Amaratunga & Baldry, 2002; Malmi, 2001) 
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Kuvio 3. Suorituskykymittariston tehtäviä yrityksessä  

 

Organisaation suorituskykymittariston kehittyessä enemmän strategiaa 

tukevaksi ja mukailevaksi tulisi sen pystyä selittämään mittaristoon 

valittujen tekijöiden välisiä syy- ja seuraussuhteita sekä luomaan linkkejä 

mittariston ja erilaisten organisatoristen tavoitteiden välille (Lee & Yang, 

2011). Mittaristo on tasapainossa yrityksen strategian kanssa, kun se on 

rakennettu yrityksen henkilöstön näkemyksiin perustuen, sitä käytetään 

yrityksen toimintastrategian kuvaamiseen ja sitä päivitetään uusien 

tulkintojen ja muutosten mukaisesti (Määttä, 2000). 

Tasapainotettu tuloskortti on kehittynyt viime vuosina entistä 

strategiakeskeisemmäksi. Kuten Kuviosta 3 voi nähdä, niin 

suorituskykymittaristolla on eri rooleja organisaatiossa riippuen siitä, missä 

asiayhteydessä se organisaatiossa nähdään.   
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BSC-mittaristoon voidaan samoin liittää esimerkiksi seuraavia määritelmiä:  

”strateginen mittaristo, joka tekee organisaation ja kilpailustrategian 

läpinäkyväksi”, ”moniulotteinen ja rajattu joukko mittareita”, ”strategian ja 

sitä kuvaavien mittareiden välisiä syy-seuraussuhteita kuvaava ja 

mallintava järjestelmä”, ”organisaation strategian konkretisoija ja 

maastouttaja”, ”strateginen johtamisjärjestelmän kulmakivi, joka yhdistää 

yrityksen pitkän tähtäimen strategian lyhyen aikavälin toimenpiteisiin”, 

”strategian kommunikointi- ja osallistamisväline”. (Määttä 2000, 34)  

On myös tutkittu päätarkoituksia, mihin yritykset tasapainotettua 

tuloskorttia todellisuudessa käyttävät. Osalle yrityksistä se ei ole muuta 

kuin uusi viestintäjärjestelmä. Mittaristo on silloin luotu niin, että se sisältää 

vain pieniä muutoksia ja suurin osa mittareista on ollut aiemminkin 

käytössä. Se lähinnä yhdistää strategisesti tärkeän tiedon ja esittää sen 

muodossa, joka auttaa johtoa keskittymään tärkeimpiin seikkoihin. Toinen 

kattavampi tapa käyttää mittaristoa on määrittää toiminnalle tärkeimmät 

mittarit, asettaa näille tavoitteet ja vastuullistaa henkilöstö siihen, että 

tavoitteet saavutetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa tasapainotettua 

tuloskorttia voidaan melkein kuvata strategisen johtamisen järjestelmänä.  

(Malmi, 2001) 

Tasapainotetulle tuloskortille voidaan ajatella kahden tyyppisiä tehtäviä 

yrityksessä.  

Mittaamisjärjestelmänä BSC-mittariston tarkoitus on kääntää laadittu 

strategia toiminnalliseksi mittaristoksi ja tavoitteiksi ja siten rakentaa silta 

suunnitellun ja toteutuksen välille. Mittaamisjärjestelmän perustana toimii 

mittaaminen ja mittarit sekä niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. 

Tämä mukailee hyvin paljon Kaplanin ja Nortonin alkuperäistä ideaa. 

(Määttä, 2000)  

Johtamisjärjestelmä-ajattelun kautta tasapainotettuun tuloskorttiin 

liitetään enemmän organisaation keskeisiä järjestelmiä, esimerkiksi 

budjetointi ja henkilöstöjohtaminen. Tällöin järjestelmästä tulee 

kokonaisvaltaisempi ja entistä enemmän koko organisaatiota sitouttava 
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järjestelmä. Strategista suorituskykymittaristoa voidaan käyttää myös 

palkitsemisjärjestelmien osana. (Määttä, 2000) Mittariston avulla 

organisaation on mahdollista korostaa, että työntekijöitä arvioidaan sen 

mukaan, miten he suoriutuvat tehtävistään suhteessa organisaation 

strategiaan ja heille asetettuihin tavoitteisiin. (Gautreau & Kleiner, 2001; 

Otley, 2001)  

Tasapainotettu tuloskortti on siis työkalu, jolla voidaan mitata ja kuvata 

organisaation suorituskykyä useasta eri näkökulmasta niin, että 

organisaatio pystyy varmistamaan toimivansa oikein strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla se on työkalu, joka parantaa 

kommunikaatiota organisaation sisällä, asettaa organisaatiolle tavoitteita 

sekä tuottaa palautetta strategialle.  
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3 SUORITUSKYKYMITTARISTON 

IMPLEMENTOINTIPROJEKTI  

Strategisen suorituskykymittariston perustehtävä on tuoda esiin selkeästi 

ja helposti yrityksen strategia ja visio. Sitä kautta se on johdolle tärkeä 

työväline, jonka avulla voidaan esittää yrityksen toiminnan tavoitteet 

henkilöstölle. Mittaristossa on tarkoitus yhdistää juuri ne yrityksen 

toiminnalle tärkeimmät ja keskeisimmät mittarit.  

Toiminnan menestystekijöiden löytäminen ja mittareiden määrittäminen on 

yksi projektin vaihe. Tämän lisäksi projektiin sisältyy muun muassa 

alkusuunnittelu, mittariston tuominen käytäntöön sekä suunnitelma siitä, 

miten mittaristoa tullaan tulevaisuudessa käyttämään ja kehittämään. 

Kyseessä on kokonaisvaltainen projekti, joka vaatii sekä johdon että koko 

henkilöstön osallistumista ja onkin yleisesti tiedostettu, että 

käyttöönottoprojektit voivat epäonnistua, jos yrityksen johto tai muu 

henkilöstö ei ole sitoutunut. Projekteissa on lisäksi se vaara, että 

uskottavuus kärsii, jos aikataulun mukaisesti ei saada konkreettisia 

tuloksia aikaiseksi. (Toivanen, 2001) Mittaristoprojektin 

rakennusvaiheessa luodaan perusta koko BSC-mittariston toimivuudelle, 

minkä takia siihen on syytä panostaa riittävästi.  

Tasapainotetun tuloskortin implementointiprojekti voidaan toteuttaa 

erillisenä ja itsenäisenä projektina tai linkitettynä suunnittelu- ja 

strategiaprojektina. Erillinen projekti on usein mahdollista tehdä 

nopeammalla aikataululla, mutta sen linkittäminen toiminnan suunnitteluun 

on haastavampaa. Osana strategiaprosessia projekti etenee toisen 

projektin aikataulussa, mikä voi tuoda paineita mittaristoon liittyvälle 

tekniselle toteutukselle, jotta mittaristo olisi käyttökelpoinen jo seuraavan 

toimintakauden alussa. (Malmi et al., 2006) 

Suorituskykymittaristo -projektiin lähdettäessä tulee alussa miettiä myös 

rakennettavan järjestelmän roolia organisaatiossa. Olisi tärkeää tehdä 

päätös siitä, rakennetaanko ensisijaisesti järjestelmää, jonka avulla johto 
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(organisaation eri tasoilla) tietää, missä mennään vai järjestelmää, jolla 

pyritään ohjaamaan organisaatiossa toimivien ihmisten toimintaa. (Malmi 

et al., 2006) 

 

3.1 AIEMPIA TUTKIMUKSIA IMPLEMENTOINTIPROJEKTEISTA 

Yrityksen on erityisen tärkeää keskittyä siihen, että mittariston 

käyttöönottoprojekti toteutetaan huolellisesti ja siihen panostetaan 

riittävästi resursseja ja aikaa aloituksesta lähtien. Tutkimuksessa on 

havaittu, että 70 % yritysten Balanced Scorecard -mittariston 

implementoinneista epäonnistuvat juuri heikon suunnitteluvaiheen sekä 

haastavan käyttöönottovaiheen takia (Neely & Bourne, 2000). Löydös 

kuvaa hyvin sitä, että suorituskykymittaristojen kehityttyä entistä 

strategiakeskeisimmiksi on konkreettisemmaksi kysymykseksi 

muodostunut strategian toimeenpanemisen ongelma ja sen ratkaiseminen 

kuin mittaamisongelman ratkaiseminen. 

Taulukkoon 2 on koottu tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet 

suorituskykymittariston suunnitteluun ja käyttämiseen.  

Taulukko 2. Tutkimuksia suorituskykymittaristoista 

Kirjoittaja(t) Vuosi Tutkimuksen aihe 

Waggoner, D., Neely, A. & 
Kennerley, M. 

1999 
Tutkivat mitkä organisatoriset tekijät vaikuttavat 
suorituskykymittaristojen rakenteeseen  

Neely, A. & Bourne, M. 2000 
Tutkivat mistä johtuu että mittausjärjestelmien 
käyttöönotto epäonnistuu 

Otley, D 2001 
Suorituskyvyn johtaminen ja sen alueen 
tutkimusten näkökulmien laajentaminen 

Bourne, M., Kennerley, M. 
& Franco-Santos, M. 

2004 
Suorituskykymittarit ja niiden vaikutus 
suoritukseen 

Atkinson, H. 2006 
Strategian implementointi ja miten Balanced 
Scorecardia voidaan siinä hyödyntää 

Pedersen, E. & Sudzina, F. 2012 
Tutkivat minkä tyyppiset yritykset käyttävät 
mittaristoja ja onko niillä yhteisiä ominaispiirteitä 

Mir, F.A. & Pinnington, A.H. 2014 
Projektinhallinnan, suorituskyvyn ja projektin 
onnistumisen yhteyksien tutkiminen 
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Strategian tutkimuksissa on keskitytty paljon strategian muodostamiseen 

ja suhteellisesti vähemmän prosesseihin, joita käytetään strategian 

toteuttamiseen ja käytäntöön viemiseen (Otley, 2003). Myöskään 

mittaristojen varsinainen käyttö ja käytön vaikutus suoritukseen on aihe, 

jota ei ole vielä tutkittu paljon. Tutkimuksissa on löydetty, että tekijät, jotka 

erottavat tehokkaasti toimivat ja keskinkertaisesti toimivat yritykset 

mittaristojen käytössä toisistaan ovat esimerkiksi: johdon sitoutuneisuus ja 

motivaatio, kommunikaatio sekä interaktiivinen lähestymistapa 

toiminnoissa. (Bourne, Kennerley, & Franco-Santos, 2005) 

Kolme pääotsikkoa, joiden alle käyttöönottovaiheen vaikeudet usein 

jakautuvat, ovat: poliittiset ja rakenteelliset haasteet sekä fokusointi. 

Poliittiset haasteet tarkoittavat tilanteita, missä yrityksen henkilöstölle tulee 

mittareiden takia uhattu olo. Usein mittareista nähdään vain niiden 

negatiivinen puoli ja ne ajatellaan työkaluina, joilla näytetään ainoastaan 

missä on epäonnistuttu. Rakenteelliset haasteet tulevat eteen, kun 

halutaan saada tietynlainen tieto jotain mittaria varten. Haasteeksi voi tulla 

esimerkiksi se, että yritysten käyttämien tiedonkeräysjärjestelmien takia 

yksityiskohtaista tietoa on hankala saada helposti. Esimerkkitilanne voisi 

olla asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Tämä on usein ulkoistettu 

kolmannelle osapuolelle, jolloin itse ei päätetä tähän liittyvien kyselyiden 

tekemisestä. Kolmas haastekohta on käyttöönottoprojektin fokuksen 

unohtaminen. Jos projekti kestää liian pitkään, saattaa turhautumista 

esiintyä ja projekti halutaan vain saada nopeasti valmiiksi. Olisikin tärkeää 

suorittaa mittariston implementointiprojekti rauhassa ja ajatuksella, jotta 

pysyviä muutoksia saadaan aikaan. Pitkäkestoiset projektit kuitenkin 

väsyttävät työntekijöitä, joten johdon tulisi kiinnittää huomiota henkilöstön 

motivointiin. (Neely & Bourne, 2000) 

Vielä ei ole tunnistettu tiettyjä organisaatioille ominaisia ulkoisia tai sisäisiä 

tekijöitä, jotka selittävät yritysten onnistumista suorituskykymittaristojen 

implementoinnissa. Pedersen & Sudzina (2012) kuitenkin ehdottavat, että 

organisaation kyvykkyys, ympäristön epävarmuudet ja 

suorituskykymittaristo ovat tekijöitä, joiden yhdistelmiä tulisi tähän liittyen 
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tarkemmin tutkia. Tehokkaan viestinnän on todettu olevan lisäksi 

merkittävä tekijä yritysten strategian implementoinnissa (Atkinson, 2006).   

Myös organisaation suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden sekä projektin 

onnistumisen yhteyttä on tutkittu. Organisaation kriittisten 

menestystekijöiden määrittämisellä huomattiin olevan merkittävä vaikutus 

projektissa onnistumiseen. Myös organisaation henkilöstöllä on tärkeä 

rooli projektin onnistumisessa. (Mir & Pinnington, 2014) 

 

3.2 PROJEKTINHALLINTA 

Ennen kuin tarkastellaan tarkemmin projektinhallintaa ja implementointi-

projektia, tulee ymmärtää projektin ja projektinhallinnan määritelmien ero. 

Projekti voidaan määritellä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, joka on 

vaatinut joukon toimintoja ja tehtäviä, joihin on käytetty resursseja. Projekti 

tulee toteuttaa johdonmukaisesti ja sille tulee olla määritetty selkeä aloitus 

sekä lopetus. (Munns & Bjeirmi, 1996) Projekti on siten väliaikainen 

toiminto, joka on suunniteltu tuottamaan jokin yksittäinen tuote, palvelu tai 

lopputulos. Projekteille tyypillinen ominaisuus on ainutkertaisuus; ne eivät 

yleensä toistu samanlaisina. Tämän takia myös projektin kanssa 

työskentelevä tiimi koostuu usein henkilöistä, jotka eivät muuten 

työskentele keskenään. (Project Management Institute, 2014) 

Projektinhallinta voidaan määritellä prosessiksi, joka kontrolloi sitä, että 

projektille asetetut tavoitteet saavutetaan (Munns & Bjeirmi, 1996). Se on 

toiminto, joka sisältää tiedot, taidot ja tekniikat, joiden avulla yrityksessä 

projekti osataan toteuttaa tehokkaasti ja toimivasti. Projektinhallinta on 

siten myös yksi organisaation strateginen kyvykkyys. (Project 

Management Institute, 2014) Menestyksekäs projektinhallinta ei perustu 

lisätyön tekemiseen tai työtehtävien tehostamiseen, vaan järkevämpään 

projektinsuunnitteluun ja -hallintaan. (Holmström, 2010) 
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Projektin onnistumisen kannalta alkusuunnittelu pitää siis tehdä 

huolellisesti. Projektin tavoitteet ja tehtävä on määritettävä selkeästi. Myös 

vastuut sekä projektiin tarvittavat resurssit (henkilöstö, budjetti, aikataulu 

ja materiaalit) tulee päättää alussa. Projektisuunnitelma on tärkeä, jotta 

pysytään aikataulussa ja saadaan sovitut asiat valmiiksi ajallaan. 

Suunnitelman avulla on myös mahdollista varautua muutoksiin sekä esiin 

tuleviin haasteisiin tai ongelmiin. (Lehtimäki, 2010) 

Projektin organisointi on tärkeä osa-alue, joka vaikuttaa ratkaisevasti 

projektissa onnistumiseen. Projektia pitää johtaa ja siihen liittyvät vastuut 

jakaa. Projektilla tulee olla omistaja, joka on onnistumisesta vastuussa ja 

hänellä tulee olla selkeät valtuudet, vastuut, roolit ja valta 

päätöksentekoon. Projektille tulee määrittää lisäksi projektipäällikkö, jolla 

on vastuu projektin käytännön toteutuksesta ja siitä, että edetään 

suunnitellusti. Projektipäällikön olisi hyvä olla kokenut työntekijä, joka 

tuntee projektin toimintaympäristön hyvin, hänellä tulee olla valmiuksia 

yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa sekä kykyä hahmottaa 

kokonaisuuksia.  (Lehtimäki, 2010) 

Projektin onnistumiseen vaikuttaa ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen 

projektiin. Johdon merkitys näkyy esimerkiksi siinä, missä valossa tai 

miten arvokkaana projekti nähdään organisaation sisällä. Johto pystyy 

motivoimaan organisaation jäseniä projektin toteuttamiseen. (Lehtimäki, 

2010) Työntekijöiden huomiointi on projektin onnistumisen kannalta 

erityisen tärkeä tekijä: työntekijät ovat haaste ja voimavara. Työntekijät 

ovat tärkeitä tavoitteiden toteutumisen kannalta, koska yrityksen strategian 

toteutuminen ja menestyminen riippuu juuri heistä. Jokainen organisaation 

jäsen toimii päivittäin tavalla tai toisella strategisessa roolissa, joko sen 

laatijana, tulkitsijana tai toteuttajana. (Määttä, 2000) 
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3.3 PROJEKTINHALLINNAN YLEISIÄ HAASTEITA 

Projekteissa onnistuminen vaatii suunnittelua, organisointia ja viestintää 

kuten edellisessä luvussa kuvattiin. Projektit ovat aina erilaisia, mutta 

niihin liittyy usein samanlaisia haastekohtia. Holmström (2010) on 

julkaisussaan koonnut yhteen kahdeksan projektinhallintaan liittyvää 

tilannetta, jotka voivat vaikeuttaa projektin läpivientiä: 

1) Johto luulee, että projektin eteen tehdään työtä, mutta näin ei 

olekaan 

2) Projektin tavoitteita ei ole asetettu riittävän tarkasti 

3) Projektit… alkavat… hitaasti 

4) Projektin suunnittelu on vaikeaa 

5) Projektiryhmää ei saada muodostettua 

6) Vastuut ovat tehtävätasolla epäselvät 

7) Muutoshallinta ei toimi 

8) Projektipäällikkö on passiivinen 

Projekti voi epäonnistua, jos yrityksen johto on liian kaukana projektin 

johdosta. Jotta projektissa onnistuttaisiin, on sille määriteltävä selkeä 

tavoite mihin pyritään sekä aikataulu, mihin mennessä projekti on valmis. 

Projektia ei saisi aloittaa, ennen kuin projektisuunnitelma on hyväksytty ja 

suunnitelmassa on selkeästi määritelty, mitä projekti sisältää ja mitä ei. 

Projekteissa on tärkeää pysyä aikataulussa. Kysymysten projektin 

etenemisen suhteen tulisi herätä, jos projektipäällikön kuulee esimerkiksi 

selittävän, että aikaa on vielä paljon jäljellä, kaikkiin yksityiskohtiin ei ole 

saatu vastauksia tai, että henkilöstöä ei olisi tarpeeksi saatavilla. 

(Holmström, 2010)  

Projektin suunnittelun haastavuutta lisää se, että tulevaisuudesta ei ole 

tarkkaa tietoa. Projektisuunnitelma on välttämätön työkalu projektin 

johtamisessa, mutta siinäkin voi tehdä virheitä. Holmströmin (2010) 

mukaan kokematon projektipäällikkö tekee projektisuunnitelman 

piirtämällä projektiaikataulun. Jo tässä on kuitenkin tapahtunut kaksi 

virhettä. Projektisuunnitelma oikein tehtäessä siihen osallistuu koko 
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projektiryhmä ja suunnitelman tekoa ei saisi aloittaa aikataulun 

laadinnasta, koska silloin jää usein iso osa tehtävistä unohduksiin ja 

yksittäisten työtehtävien ajalliset kestot arvioidaan alakanttiin. 

Projekti voi kaatua myös resurssien puutteeseen eli siihen, että ei saada 

riittävän kokoista tai riittävän osaavaa projektiryhmää kasaan. 

Projektiryhmän jäsenten väliset tehtävät ja vastuut tulee määritellä 

selkeästi. Projektipäällikkö on tiimin johtaja ja hänellä tulisi olla vain pieni 

määrä tehtäväkohtaisia vastuita. Projektin menestymisen kannalta 

projektipäällikön rooli on erityisen tärkeä. Hänen tulisi ennemmin toimia 

kuin selitellä ja johtaa projektia eikä vain kirjata tilanne- tai viikkoraportteja. 

(Holmström, 2010) 

 

3.4 SUORITUSKYKYMITTARISTON IMPLEMENTOINTIMALLI - TOIVASEN 

BSC -PROJEKTIMALLI 

Toivasen BSC-projektimalli (2001) on suomalaiseen yrityskulttuuriin 

kehitetty suorituskykymittariston implementointimalli. Toivanen löysi 

tutkimuksessaan, että projektin onnistumiselle tärkeimpiä tekijöitä olivat 

johdon (erityisesti ylimmän johdon) sitoutuminen hankkeeseen, mittariston 

kytkeytyminen strategiaan ja mittareiden selkeys. Nämä korostuvatkin 10-

vaiheisessa projektimallissa, ks. Kuvio 4. 

 

Toivasen BSC -projektimalli (Toivanen 2001)  

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä  

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen  

3. Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen  

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen  

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen  

6. Organisaation sitouttaminen  

7. Mittariston karsinta ja täydentäminen  

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin  

9. Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi  

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella 

Kuvio 4. Toivasen BSC -projektimalli 
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Onnistumisen kannalta tärkeänä pidettiin myös sitä, että mittaristo otetaan 

päätöksen jälkeen nopeasti käyttöön, jotta projekti ei unohdu ja saataisiin 

pian näkyviä tuloksia. Näkyvien tulosten saamista vauhditti 

toimintasuunnitelmien laatiminen, jotta voidaan osoittaa, että asetetut 

tavoitteet saavutetaan. (Toivanen, 2001) 

Seuraavassa käydään tarkemmin läpi mallin vaiheet ja asiat, joita tulee 

ottaa huomioon, jotta projekti onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla: 

1. Projektin aloituksesta tulee tehdä selkeä päätös, jonka 

yhteydessä määritellään projektin laajuus, siihen tarvittavat 

resurssit, hyödyt sekä haitat. Yrityksen koon ja tilanteen mukaan 

tulee miettiä, miten nopeasti ja laajasti tasapainotettu mittaristo 

otetaan käyttöön. (Toivanen, 2001) 

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen on useasti todettu fakta, 

joka vaikuttaa suorituskykymittariston käyttöönoton onnistumiseen 

ja on sen takia saatava heti projektin ensimmäisistä vaiheista 

lähtien. Yrityksen johdon tulee olla sitoutunut, jotta projektilla olisi 

mahdollisuudet onnistua. Ylimmän johdon tulee asettaa itsensä 

konkreettisesti likoon uuden toimintamallin tavoitteiden suhteen. 

(Toivanen, 2001) 

3. Projektin alussa on tärkeää selkeyttää yrityksen visio ja 

strategiat. Visio on näkemys tilasta, jossa yrityksen halutaan 

olevan tietyn ajanjakson kuluttua, strategia taas voidaan ajatella 

keinoiksi, joilla visio aiotaan saavuttaa (Malmi et al., 2006). Vision 

tulisi olla riittävän yksinkertainen, selkeä ja helposti viestittävissä 

organisaation eri osiin. Strategia kytkee yhteen yrityksen vision ja 

ne operatiiviset suunnitelmat joita käytetään päivittäisen toiminnan 

ohjauksessa. (Toivanen, 2001) 

4. Yrityksen kriittiset menestystekijät on määritettävä projektin 

alussa. Kriittiset menestystekijät ovat tietoja, taitoja, kykyjä ja 

resursseja, joiden perusteella yritys menestyy. Ne ovat yritykselle 
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ominaisia ja tuovat kilpailuetua, kun valitut menestystekijät ovat 

vaikeasti kopioitavissa. (Toivanen, 2001) 

5. Alkuvaiheiden toteutuksen jälkeen on hyvät lähtökohdat valita 

mittariston näkökulmat, mittarit ja asettaa mittareille tavoitteet. 

Näkökulmien kohdalla usein lähdetään liikkeelle neljän 

perusnäkökulman kautta (talous, asiakas, sisäinen prosessi ja 

oppiminen ja kasvu), mutta tähän voi lisätä omalle toimialalle 

sopivan näkökulman, esimerkiksi yhteiskunnallisen tai 

henkilöstönäkökulman. Valittaville mittareille on asetettu muutamia 

perusvaatimuksia: 

 niiden tulee olla päätöksenteon näkökulmasta olennaisia ja 

uskottavia 

 mittareiden tulee olla vahvasti yhteydessä kriittisiin 

menestystekijöihin 

 mittarit johdetaan strategiasta 

 mittareiden tavoitteiden tulee olla haasteellisia, mutta 

realistisia (Toivanen, 2001) 

6. Tavoitteiden ja mittareiden määrittämisen ja selkeyttämisen 

jälkeinen vaihe on sitouttaa organisaatio projektiin mukaan. 

Yrityksen johdon on saatava organisaatio vakuuttuneeksi siitä, että 

juuri tämä projekti on tärkeä. Sitoutuminen edellyttää sitä, että 

henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

päätöksentekoon, joka koskee heitä itseään. Tärkeintä on, että 

henkilöstö kokee omalla osallistumisellaan ja näkemyksillään 

olevan merkitystä vaikka niiden mukaan ei olisikaan kaikilta osin 

menetelty. (Toivanen, 2001) 

7. Mittaristoa on myös karsittava ja täydennettävä. Tässä 

vaiheessa on tiedettävä mikä on mittariston tehtävä; halutaanko 

suorituskykymittaristosta valvonta- ja seurantajärjestelmä vai 

johdon ohjausjärjestelmä. Tämä vaikuttaa siihen, minkä tyyppisiä 

mittareita mittaristoon otetaan mukaan. Useiden yritysten 

suorituskykymittaristoissa on liikaa mittareita, koska uusia mittareita 

kehitetään koko ajan lisää, mutta vanhoja ei kyetä karsimaan pois. 
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Tällöin ei pystytä päättämään, mitkä mittarit ovat kaikkein 

tärkeimpiä yrityksen vision ja strategioiden toteuttamisen kannalta. 

(Toivanen, 2001) 

8. Seuraava vaihe on mittariston sovittaminen organisaation eri 

osiin. Eri organisaatiotasoille sopivat luonteeltaan erilaiset mittarit. 

Ylimmälle tasolle sopivat pidemmän aikavälin kattavat 

moniulotteiset mittarit, jotka yhdistävät useamman toiminnon 

tuloksen yhteen mittariin. Operatiiviselle johdolle sopivat paremmin 

ei-taloudelliset mittarit, jotka kattavat lyhyen aikavälin ja heijastavat 

sisäisten muutosten aiheuttamia vaikutuksia. (Toivanen, 2001) 

9. Toimintasuunnitelma sisältää ehdotuksia ja sääntöjä siitä, miten 

mittariston seuranta kytketään päivittäiseen työhön. 

Toimintasuunnitelmassa selvitetään, millä toimenpiteillä 

strategiassa määritellyt tavoitteet saavutetaan, mitä resursseja 

toimenpide vaatii, kuka sen tekee ja mihin mennessä tavoite 

saavutetaan. Hyvin tehty toimintasuunnitelma sitouttaa henkilöstön 

entistä paremmin yrityksen tavoitteisiin. (Toivanen, 2001)  

10. Mallin viimeinen vaihe koskee mittariston kehittämistä jatkuvan 

parantamisen periaatteella. Mittaristoa tulee päivittää aina, kun 

tavoitteisiin tai strategiaan tulee muutoksia. Suorituskykymittaristo 

on samalla väline, jolla voidaan selkeyttää ja päivittää strategioita 

sekä viestiä niistä koko organisaatiolle. Mittaristo voidaan yhdistää 

yrityksen palaute- ja palkitsemisjärjestelmään, jotta sitoutuminen 

yrityksen tavoitteisiin paranee. (Toivanen, 2001)   

Edellä esitelty Toivasen BSC-projektimalli on hyvä ja konkreettinen 

esimerkki siitä, miten monia eri asioita ja ulottuvuuksia liittyy 

suorituskykymittariston käyttöönottoprojektiin. Mallissa on useita vaiheita, 

joilla kaikilla on tärkeä rooli koko projektin onnistumisen kannalta. 
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3.5 SUORITUSKYKYMITTARISTON IMPLEMENTOINTIPROJEKTIN 

HAASTEET  

Suorituskykymittariston implementointiprojektiin liittyy eri osa-alueita ja 

vaiheita, kuten Toivasen 10 askeleen BSC -projektimallissakin esitettiin. 

Tätä työtä varten luotiin malli suorituskykymittariston implementointi-

projektista, joka pohjautuu työn teoreettiseen viitekehykseen ja on esitetty 

Kuviossa 5. Mallissa on neljä osa-aluetta, joista jokaiseen liittyy 

omanlaisiaan haasteita. 

 

Malliin sisällytettiin samoja vaiheita kuin edellä esitellyssä Toivasen BSC -

projektimallissa, mutta niitä käsiteltiin suurempina kokonaisuuksina. 

Suurempien kokonaisuuksien muodostaminen tuntui loogiselta ratkaisulta 

tutkimuksen projekti- ja haastenäkökulman vuoksi. Yksityiskohtaisemmat 

vaiheet olisivat todennäköisesti tuoneet mukanaan toistoa projektin 

yhteydessä esiintyviin haasteisiin.  

Mallia käytettiin tutkimuksessa pohjana sekä teoriaosassa että 

empiirisessä analyysissä, kun implementointiprojektiin liittyviä haasteita 

tutkittiin.  

Ensimmäiseen kokonaisuuteen, Projektin suunnittelu ja aloitus, on 

pääkohdiksi ajateltu muun muassa seuraavia Toivasen mallin vaiheita: 

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä 

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen 

3. Yrityksen vision ja strategian selkeyttämiseen  

 

IMPLEMENTOINTIPROJEKTI 

Projektin 

suunnittelu 

ja aloitus 

Tavoittei-

den ja 

mittareiden 

määrittä-

minen 

Säännölli-

nen käyttö 

ja ylläpito 

Mittariston 

tuominen 

käytäntöön 

Kuvio 5. Implementointiprojektin eteneminen 
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Toiseen kokonaisuuteen, Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen, on 

koottu haasteita, joita liittyy seuraaviin vaiheisiin:  

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen  

5. Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen  

Kolmas kokonaisuus, Mittariston tuominen käytäntöön, tuo yhteen 

haasteet, joita liittyy seuraaviin vaiheisiin: 

6. Organisaation sitouttaminen 

7. Mittariston karsinta ja täydentäminen 

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin 

9. Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

Neljäs kokonaisuus, Säännöllinen käyttö ja ylläpito, on osa-alue, jossa on 

perehdytty haasteisiin projektin jälkeen ja erityisesti seuraavaan 

vaiheeseen: 

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella 

Kokonaisuuksiin sisällytetään muun muassa edellä mainittuja asioita, 

mutta myös muita otsikon alle liittyviä aiheita. Tämän luvun alaluvuissa 

esitellään jokaiseen kokonaisuuteen liittyviä haasteita kirjallisuuteen 

perustuen. 

 

3.5.1 AIEMPIA TUTKIMUKSIA SUORITUSKYKYMITTARISTOISTA JA NIIHIN 

LIITTYVISTÄ HAASTEISTA 

Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen vaikutuksia on tutkittu 2000-

luvulla ja tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti mittareiden vaikutuksiin 

yrityksen toimintoihin eri näkökulmista. Taulukossa 3 on esitelty 

tutkimuksia ja niiden löydöksiä. Tutkimuksia on tehty niin 

kirjallisuuskatsauksina, case-tutkimuksina kuin erilaisina laadullisina ja 

määrällisinä tutkimuksina.  
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Taulukko 3. Suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä tutkimuksia 

Kirjoittaja (t) 
Julkaisu- 
vuosi 

Tutkimuksen 
aihe 

Tutkimuksen löydökset 

Neely, A. 1999 

Kirjallisuuskatsaus 
suorituskyky-
mittaamisen 
kehittymisestä 

Esittää syitä, minkä takia 
mittaristot ovat tulleet 
ajankohtaisiksi 

Gautreau, A. 
& Kleiner, B. 

2001 
Kirjallisuuskatsaus 
suorituskykymitta-
reiden trendeistä 

Yksi uusi trendi on 
mittaristojen hyödyntäminen 
työntekijöiden palkitsemisessa 

Amaratunga, 
D. & Baldry, 
D. 

2002 

Suorituskyvyn 
mittaamisesta 
siirtyminen 
suorituskyvyn 
johtamiseen 

Mittaaminen tarjoaa työkalun 
tehokkaaseen johtamiseen ja 
hyödyntämällä mittareiden 
tuloksia ollaan jo lähempänä 
suorituskyvyn johtamista  

Lyons, B. & 
Gumbus, A 

2004 
Case-tutkimus 
BSC-mittariston 
käyttöönotosta 

Tuo esiin askeleet, joilla 
mittaristo suunniteltiin sekä 
esittelee viestintä-
suunnitelman minkä avulla 
implementointi casessä 
onnistui 

Powell, S 2004 
Suorituskyvyn 
mittaamiseen 
liittyvät haasteet 

Professori A. Neelyn 
haastattelu, joka tuo esiin 
haasteita joita liittyy 
mittaamisen neljään 
perusprosessiin 

Bourne, M., 
Kennerley, M. 
& Franco-
Santos, M. 

2005 
Mittareiden 
hyödyntäminen 
johtamisessa 

Kehottaa mittariston 
interaktiivisempaan käyttöön 
johtamisessa 
 
Organisaatiot, joilla 
suorituskyvyn johtaminen on 
korkeammalla tasolla käyttävät 
mittaristoa interaktiivisemmin  

Ukko, J., 
Tenhunen, J. 
& Rantanen, 
H. 

2007 

Suorituskyvyn 
mittaamisen 
vaikutus 
johtamiseen ja 
henkilöstöön 

Mittaristojen käyttötavat 
eroavat yrityksissä joilla on 
erilainen organisaatiokulttuuri 
tai johtamistyyli 

Waal, A.De & 
Kourtit, K. 

2013 

Syitä ja etuja 
suorituskyky-
mittariston 
käyttämiselle 

Johdon tulisi tehdä 
mittaristosta saatavat hyödyt 
selväksi ennen 
käyttöönottamista 

Mir, F.A. & 
Pinnington, 
A.H. 

2014 

Projektinhallinnan 
suorituksen yhteys 
projektissa 
onnistumiseen 

Kriittisten menestystekijöiden 
tunnistamisella oli merkittävä 
vaikutus projektissa 
onnistumiseen 
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Alussa on tutkittu suorituskykymittaristojen kehittymistä ja mittareiden 

linkittymistä lähemmäs yritysten strategiaa ja visioita. Uusimmissa 

tutkimuksissa on näkökulma siirtynyt kohti johtamisen roolia ja keskitytty 

siihen, millaisia hyötyjä mittaristojen käyttö on yrityksiin tuonut. Taulukkoon 

3 koottuja tutkimuksia on hyödynnetty seuraavissa alaluvuissa, kun 

käyttöönottoon liittyviä haasteita lähdettiin tutkimaan ja analysoimaan.  

 

3.5.2 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA ALOITUS  

Mittaristoprojektin alkuvaiheisiin liittyviä asioita ovat esimerkiksi projektin 

selkeä käynnistäminen, johdon sitoutuminen projektiin sekä vision ja 

strategian selkeyttäminen.  

Selkeällä käynnistämisellä on tarkoitus luoda pohja projektiryhmän 

yhtenäisyydelle, tiedonkululle projektissa ja projektissa käytettäville 

työtavoille. Silloin tulee määritellä projektin tavoitteet sekä projektiryhmän 

jäsenten tehtävät. Projektin käynnistämisestä voi tehdä haastavan, jos 

projektiryhmän jäsenillä ei ole kokemusta projektityöskentelystä, heidän 

motivaatiot ja tavoitteet ovat erilaiset tai jos projektipäälliköltä kuluu 

runsaasti aikaa henkilöiden opastamiseen, mikä viivästyttää projektin 

aloitusta. (Pelin, 2009) 

Useimmiten heikko suunnittelu on tekijä, josta ongelmat projektissa 

erityisesti aiheutuvat.  Sen takia on tärkeää tehdä alkuvalmistelut hyvin. 

Projektin suunnitteluun liittyy esimerkiksi projektin resursseista 

päättäminen, projektisuunnitelman luominen sekä projektin aikataulusta 

päättäminen. Yksi syy aikataulujen pettämiseen voi olla väärät päätökset 

tarvittavista resurssimääristä. Jos resursseja on liian vähän, niin se näkyy 

ylitöinä, jatkuvana kiireenä ja myöhästelynä. (Pelin, 2009) Jos projekti ei 

saa selkeää aloitusta tai siitä ei viestitä jo alkuvaiheessa organisaatiossa, 

saattaa käydä niin, että projekti jää muiden käynnissä olevien 

kehittämisprojektien varjoon.  

Projektisuunnitelma on keskeinen keino varautua mahdollisiin haasteisiin 

ja ongelmiin, koska siinä on etukäteen selvitetty mahdollisia riskejä ja 
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potentiaalisia ongelmia, joita projektiin voi liittyä. Tulevat ongelmat 

projektiin liittyen saattavat selvitä jo, kun katsotaan taaksepäin 

menneisyyteen. Organisaation projekteihin liittyvät usein samat ongelmat. 

Hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla ei ehkäistä kaikkia ongelmia, mutta 

sillä pystytään varautumaan niihin. (Pelin, 2009) 

Johdon sitoutuminen ja osallistuminen projektiin on tärkeää, koska 

mittaristoprojekti koskee erityisesti johdon käyttöön tulevaa työkalua. 

Johdon osallistuminen projektiin voi näkyä esimerkiksi yhden johtoryhmän 

jäsenen toimintana projektin suojelijana, ”sponsorina”, valvoen, tukien ja 

ohjaten projektia koko sen keston ajan (Malmi et al., 2006).  

Sekä yrityksen visio että strategia tulisi olla organisaatiolla selkeästi 

määritelty viimeistään mittaristoprojektin alkuvaiheissa. Strategian 

muodostaminen on yrityksen ylimmän johdon vastuulla ja muodostetaan 

vision mukaan. Jos strategiaan tulee muutoksia, niin niiden tulisi näkyä 

myös tasapainotetun tuloskortin mittareissa. (Gautreau & Kleiner, 2001; 

Lyons & Gumbus, 2004; Powell, 2004) Tasapainotettua tuloskorttia ei tulisi 

käyttää apuvälineenä yrityksen strategian määrittämiselle. Tasapainotettu 

tuloskortti rakentuu yrityksen vision ja strategian ympärille, minkä takia 

niiden olisi tärkeää olla projektin alussa jo tiedossa, jotta itse 

mittaristoprojekti etenisi sujuvammin. 

 

3.5.3 TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN MÄÄRITTÄMINEN  

Suunnitteluvaiheessa haasteena on yrityksen menestystekijöiden 

määrittäminen sekä niitä kuvaavien mittareiden kehittäminen (Powell, 

2004). Monet organisaatiot eivät ole selvittäneet toiminnalleen kriittisiä 

menestystekijöitä, vaan saattavat mitata toimintoja, joista tietoa on 

kätevästi saatavilla. Nämä toiminnot ovat usein taloudellisiin tietoihin tai 

menneisyyteen perustuvia eli katsotaan taaksepäin, kun pitäisi ennakoida 

tulevaisuudessa menestymisen edellytyksiä. 
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Ennen mittareiden valintaa johdon tulee selvästi määrittää yrityksen 

toiminnan tavoitteet. Tämä vaihe pakottaa yritykset miettimään, mitkä 

toiminnot ovat tärkeitä organisaatiossa sekä auttaa kehittämään mittareita, 

jotka ovat oikeita kuvaamaan tavoitteita. (Powell, 2004) Johdon tulee 

viestittää strategiasta työntekijöille niin, että selviää miten he odottavat 

työntekijöiden toimivan, jotta sovitut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Tavoitteet tulisi esittää selkeästi, jotta työntekijöille on selvää, miksi tietyllä 

tavalla toimitaan. (Lyons & Gumbus, 2004) 

Selvillä ja yksinkertaisilla mittareilla on positiivinen vaikutus saavuttaa ja 

ylläpitää työntekijöiden motivaatio ja hyväksyntä mittaristolle sekä koko 

mittarointiprosessille. Tavoitteita ja mittareita on arvioitava säännöllisesti 

jotta varmistetaan niiden toimivuus ja tärkeys. Jos tavoitteita ei päivitetä 

säännöllisesti, voi sillä olla negatiivinen vaikutus johdon ja henkilöstön 

motivaatioon käyttää mittaristoa. (Lawson et al., 2007) 

Suorituskykymittariston mittareiden rakentaminen on yksi tärkeimmistä 

projektin vaiheista, mutta samalla myös niitä haastavimpia. Johdon on 

mittareita miettiessä keskityttävä strategiassa näkyvään syy-

seuraussuhteeseen, jotta mittari pystytään linkittämään paremmin 

strategiaan. On helppoa ymmärtää linkki asiakkaan tyytyväisyyden ja 

rahallisen suorituksen välillä, mutta tasapainotettu tuloskortti ei itsestään 

pysty antamaan ohjeistusta, miten yrityksen toimintaa tulisi parantaa, jotta 

voidaan saavuttaa strategiset tavoitteet. (Gautreau & Kleiner, 2001) 

Mittarin avulla tulisi kuitenkin kuvata juuri tätä asiayhteyttä. 

Hyvä Balanced Scorecard -mittaristo sisältää yhdistelmän sekä 

lopputuloksista kertovia mittareita että toimenpiteistä ja keinoista kertovia 

mittareita. Mittareiden tulee olla valideja eli kertoa juuri siitä asiasta, mistä 

niiden on tarkoitus kertoa. Mittaamisen kohteiksi ei kannata valita vain 

asioita ja ilmiöitä, joille on jo olemassa mittarit. Usein tärkeät asiat tai 

prosessit eivät ole olleet vielä mittaamisen kohteena, eikä niille ole siten 

olemassa valmiita mittareita. (Määttä, 2000) 
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Toimivien mittareiden valintaa voi vaikeuttaa informaation suuri määrä 

sekä tiedon helppo saatavuus. Haasteena ei ole enää tunnistaa miten 

asioita tai prosesseja on mahdollista mitata, vaan tunnistaa mitä toimintoja 

on todellinen tarve mitata, jotta pystytään keskittymään toiminnan kannalta 

oikeasti tärkeisiin asioihin. Suorituskykymittaristo on tehokas, kun mittarit 

on asianmukaisesti suunniteltu. Silloin mittarit sisältävät useita dimensioita 

ja ne on suunniteltu tavalla, joka heijastaa strategiaa ja auttaa johtoa 

tekemään oikeita johtopäätöksiä. (Bourne et al., 2005; Powell, 2004)   

 

3.5.4 MITTARISTON TUOMINEN KÄYTÄNTÖÖN  

Tämän vaiheen tavoite on saada mittaristo toimintaan mukaan ja 

säännölliseen käyttöön. Käyttöönottovaihe on projektin toteutuksen 

kannalta usein kriittisin vaihe. Tätä vaihetta suunnitellessa tulisi keskittyä 

erityisesti viestinnän, koulutuksen ja muutoksen esimiestyöhön. (Malmi et 

al., 2006) 

Suorituskyvyn johtaminen ja mittariston implementointi edellyttää 

organisaation toiminnan tuntemusta sekä hyvää ja huolellista projektin 

suunnittelua. Mittaristo on tärkeää nähdä järjestelmänä eikä yksittäisinä 

mittareina, tällöin voidaan paremmin luoda mittareiden välisiä linkkejä.  

(Waal & Kourtit, 2013)  

Jotta suorituskykymittariston käyttöönotto saadaan onnistumaan, tulee 

projektiin sitouttaa sekä yrityksen johto että muut työntekijät. On erityisen 

tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, miksi valittuja asioita mitataan sekä 

miten heidän henkilökohtaiset ja ryhmäkohtaiset tavoitteet on johdettu 

koko organisaation tavoitteista. (Ukko et al. 2007) 

Mittariston käyttöönotto jakautuu kahteen osaan: toiminnalliseen ja 

tekniseen käyttöönottoon. Toiminnalliseen käyttöönottoon kuuluu 

tiedottaminen, koulutus ja koekäyttö. Tässä tavoitteena on valmentaa 

henkilöstöä uuden mittariston käyttöön, selventää toiminnan suunnittelun 

ja seurannan välistä yhteyttä ja varmistaa, että kaikki organisaatiossa 

ymmärtävät järjestelmän tavoitteet ja tulokset. Teknisellä käyttöönotolla 



48 
 

viitataan järjestelmään, johon mittariston mittarit ja tieto on syötetty. 

Tavoitteena on varmistaa mittareiden perustiedon saaminen yrityksen 

perusjärjestelmistä, tiedon varastointi ja muokkaaminen seuranta-

raporteiksi. Tämän toimenpiteen suunnittelu ja toteutus ovat merkittävä 

osa koko suorituskykymittariston toteutusta. (Malmi et al., 2006) 

Organisaation sitouttamisen kannalta on tärkeää pitää hyvin esillä ja 

näkyvissä organisaation strategia ja siitä johdetut tavoitteet, jotta 

henkilöstö tiedostaa minkä takia tiettyä projektia toteutetaan. Henkilöstöä 

voidaan sitouttaa paremmin yrityksen tavoitteisiin, kun heille kerrotaan 

heidän roolinsa ja mitä heiltä odotetaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Jos 

organisaation jäsenet ovat motivoituneita tekemään työtä projektin 

onnistumisen eteen, niin saavutetaan todennäköisesti parempia tuloksia ja 

korkeampaa työntekijöiden sitoutuneisuutta. (Lawson et al., 2007; Mir & 

Pinnington, 2014) 

 

3.5.5 SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

Jotta suorituskykymittaristo toimii, tulee sitä säännöllisesti päivittää ja 

kehittää, esimerkiksi tavoitteiden tai strategian muuttuessa. Jos 

strategiaan tulee muutoksia, niin niiden tulee näkyä myös tasapainotetun 

tuloskortin mittareissa. Mittausjärjestelmä menettää tehokkuutta ajan 

mittaan, jos sitä ei päivitetä linjassa ympäristön ja organisaation tarpeiden 

kanssa. (Bourne et al., 2005).  

Myös mittariston päivittämiseen liittyy käytännön haasteita. Vaarana voi 

olla esimerkiksi, että yksittäiset johtajat luovat uusia mittareita, kun 

huomataan uusia toimintoja, joita tulisi mitata. Tämä voi saada aikaan 

mittariston liiallisen kasvamisen, koska ylimääräiseksi jääneitä, samaa 

asiaa heikommin mittaavia mittareita, ei huomata poistaa. (Gautreau & 

Kleiner, 2001; Lyons & Gumbus, 2004; Powell, 2004) Yksi ratkaisu tähän 

voi olla se, että nimetään yksi henkilö vastaamaan mittariston 

päivittämisestä. Muuten organisaatiossa ei välttämättä olla täysin kartalla, 

mitkä mittareista ovat parhaiten toimintoa mittaavia. (Powell, 2004) 
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Yleisimpiä syitä, minkä takia suorituskykymittariston käyttöä ei ole 

yrityksissä jatkettu, ovat muun muassa:  

 mittaristolla ei ole tarpeeksi näkyvyyttä organisaatiossa,  

 mittaristolla ei ole johdon hyväksyntää tai sitoutumista,  

 mittariston käyttö oli liian aikaa vievää,  

 mittaristolla ei ole työntekijöiden hyväksyntää. (Lawson et al., 2007)  

Tavoitteiden tarkka seuraaminen ja ohjeiden noudattaminen voidaan 

kokea yrityksessä haasteeksi, koska tavoitteiden saavuttamisessa ei usein 

haluta epäonnistua. Mittareiden käyttö yrityksen toiminnassa voi tuoda 

näkyviin mittaroinnin ”pimeän puolen”. Termillä tarkoitetaan tilannetta, 

missä mittaaminen aiheuttaa negatiivisen reaktion. Tällöin esiin tulevat 

inhimilliset tekijät, kuten ihmisten pelko mittaustuloksien saavuttamista 

kohtaan tai manipulaation kautta vaikuttaminen tavoitteiden asetteluun 

niin, että tavoitteet ovat varmasti saavutettavissa. Tämä olisi tärkeää 

saada vältettyä. Yksi ratkaisu on auttaa työntekijöitä ymmärtämään mittaa-

misen todellinen tarkoitus eli se mihin mittareita käytetään. (Powell, 2004) 

Johdon olisi tärkeää pystyä käyttämään saatuja tuloksia hyödykseen 

johtamisessa. Tärkeää on tiedostaa se, että pelkkä järjestelmän 

käyttöönottaminen ei riitä menestymiseen, vaan suorituskyvyn johtamista 

tulee toteuttaa säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Organisaatioilla, jotka 

eivät integroi olemassa olevaa suorituskyvyn mittaamista ja palautetta 

ohjausjärjestelmiinsä, on taipumusta saavuttaa huonompia tuloksia kuin 

mitä odotettiin sekä korkeampaa henkilöstön tyytymättömyyttä ja 

vaihtuvuutta. (Amaratunga & Baldry, 2002; Neely, 1999) 

Suorituskykymittariston implementointiprojektiin liittyy paljon eri vaiheita ja 

haasteita, jotka tulisi huomioida. Seuraavassa luvussa esitellään case-

tutkimus onnistuneesti toteutetusta strategisen suorituskykymittariston 

implementointiprojektista. Tässä projektissa tavoitteena oli saada 

mittaristo todelliseksi osaksi yrityksen toimintaa ja sen takia mittariston 

suunnitteluprojektin lisäksi tehtiin mittaristoa varten myös oma, erillinen 

viestintäsuunnitelma. 
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3.6 ESIMERKKI ONNISTUNEESTA IMPLEMENTOINNISTA – CASE 

UNILEVER 

Lyons, B. & Gumbus, A. (2004) tekivät yhteenvedon Unilever Home and 

Personal Care-North America (HPC-NA) -organisaation vuonna 1999 

aloittamasta Balanced Scorecard -mittaristoprojektista. Projektin 

suunnittelu-, kehitys- ja implementointiprojekti saatiin valmiiksi vuonna 

2002, jonka jälkeen aloitettiin erillinen mittariston markkinointi- ja 

viestintäsuunnitelma, jotta mittaristo saataisiin jalkautettua kunnolla 

käytäntöön ja osaksi työntekijöiden rutiineja.  

Mittaristoprojekti sai alkunsa, kun organisaation johto halusi luoda 

strategiasuunnitelman seuraaville viidelle vuodelle ja tunnistaa yrityksen 

toiminnan strategiset avainajurit. Uudet strategiset tavoitteet olivat tulevan 

projektin pohja. Seuraavaksi valittiin mittaristo, jolla voidaan mitata 

edistystä vastuullisesti, luotettavasti sekä näkyvällä tavalla. Hallitus nimesi 

tähän tehtävään vastuulliseksi henkilöksi yrityksen strategisen 

suunnittelun varajohtajan, jonka tuli luoda toimintasuunnitelma. Hänen 

ehdotuksensa oli Balanced Scorecard -mittariston käyttöönottaminen. 

Vision, mission ja strategisten tavoitteiden määrittämisen jälkeen yritys 

aloitti BSC-mittariston rakentamisen vuonna 2000. Jokainen strateginen 

tavoite sijoitettiin jonkin tasapainotetun tuloskortin näkökulman alle. 

Suunnitelmana oli edetä rauhassa ja tehdä säätöjä mittareihin tarvittaessa 

matkan varrella. Aluksi luotiin tasapainotettu tuloskortti vain hallitukselle.  

Projektin edetessä ei-taloudellisten mittareiden valinta koettiin kuitenkin 

haastavaksi ja tätä vaihetta auttamaan muodostettiin oma tukiryhmä, 

Strategy into Action eli SIA-ryhmä. Ryhmä edustaa organisaation eri osia, 

hallinnon osastoilta ja toiminnallisilta alueilta kuten HR, IT ja brändin 

kehittäminen. Ryhmän tarkoituksena oli tukea ja avustaa hallitusta 

tunnistamaan ja kehittämään sopivat mittarit. Jokainen hallituksen jäsen oli 

vastuussa yhdestä tai kahdesta mittarista; näin varmistettiin samalla 

projektiin sitoutuminen yrityksen korkeimmalta tasolta asti. Kun todettiin, 
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että mittariston pilottiprojekti oli onnistunut, niin mittaristoa laajennettiin 

organisaation muiden yksiköiden käyttöön. 

Yhteenveto käyttöönoton vaiheista: 

1) Päätös strategian uudistamisesta ja kriittisten menestystekijöiden 

määrittäminen 

2) Järjestelmän valinta ja projektin vastuuhenkilön nimeäminen 

3) Mittariston suunnittelun aloitus: vision, mission ja strategisten 

tavoitteiden pohjalta 

4) Pilotti-version muodostaminen hallituksen käyttöön 

5) Muodostettiin tukiryhmä mittareiden määrittämiseen liittyen 

6) Johdon sitouttaminen mittaristoon vastuiden kautta 

7) Mittariston laajentaminen organisaation muihin yksiköihin 

Loppuvaiheessa tasapainotettu tuloskortti oli rakennettu myös 

organisaation muille yksiköille. Yritys halusi saada BSC-mittariston 

mahdollisimman hyvin toimintaan mukaan. Tähän liittyen päätettiin luoda 

viestintäsuunnitelma, joka sisälsi tasapainotetun tuloskortin markkinointia 

yrityksen sisällä kolmen viestintäkanavan kautta: kirjallisesti, suullisesti 

sekä sähköisesti.  

Viestintäsuunnitelman tarkoituksena oli auttaa työntekijöitä: 

 ymmärtämään mikä tasapainotettu tuloskortti on 

 näkemään miksi tasapainotettu tuloskortti on yritykselle tärkeä 

 ymmärtämään heidän oma roolinsa tasapainotetussa tuloskortissa 

 näkemään miten sekä yritys että työntekijät hyötyvät mittaristosta 

Ensin suorituskykymittaristosta luotiin kattava ja mielenkiintoinen esite, 

jossa linjattiin yrityksen strategia yhdessä BSC-mittariston 

perusperiaatteiden ja etujen kanssa. Sen avulla pyrittiin selittämään 

yksinkertaisesti kuinka tasapainotettu tuloskortti voisi auttaa saavuttamaan 

yrityksen tavoitteet ja miksi vain taloudellisten mittareiden seuraaminen ei 

riitä. Lisäksi kuukausittaisissa tiedotteissa mainittiin säännöllisesti 

Balanced Scorecard -mittaristo ja sen viimeisimmät uutiset.  
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Suullista tiedotusta mittaristosta järjestettiin säännöllisten kokousten 

kautta, mihin työntekijät osallistuivat ja missä johto esitteli tärkeimpiä 

liiketoiminnan tuloksia mittareiden avulla. Tilaisuuksissa työntekijöillä oli 

mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta mittaristosta.  

Sähköinen viestintä mittaristosta toteutettiin intranetin kautta, jonne 

päivitettiin säännöllisesti mittareiden tuloksia. Sivustolle oli myös luotu 

yksinkertainen opetusohjelma, joka selvensi miten mittaristoa käytetään, 

näytti kuinka tasapainotettu tuloskortti on linkitetty yrityksen strategiaan, 

sisälsi määritelmiä tuloskortissa esiintyviin termeihin sekä kertoi mitä 

mittaristoon liittyvät värikoodit tarkoittavat. 

Viestintäsuunnitelman kehittämisen todettiin olevan oikea ratkaisu, koska 

mittaristoa haluttiin esitellä entistä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin 

työntekijöille. Balanced Scorecard -mittaristo tulisikin myydä yrityksen 

työntekijöille, jotta he alkavat käyttämään sitä säännöllisesti. Tärkeitä 

asioita, joita casen projektiryhmän henkilöiden mukaan mittariston 

implementoinnissa tulisi ottaa huomioon, ovat muun muassa: 

 Yrityksen strategia muodostetaan erikseen, ei BSC:n avulla 

 BSC ei ole koskaan valmis, se on koko ajan kehittyvä työkalu 

 Mittareiden määrässä enemmän ei ole aina parempi 

 Työntekijöiden ja erityisesti johdon sitoutuminen on hyvin tärkeää  

 Tasapainotettua tuloskorttia tulee markkinoida kuten mitä tahansa 

uutta tuotetta 

 Linjatkaa tasapainotetun tuloskortin tavoitteet palkitsemis-

käytäntöjen kanssa 

 Yrityksen menestystekijät tulee olla selvästi näkyvissä mittaristossa  
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4. EMPIIRINEN ANALYYSI 

4.1 VIITEKEHYS EMPIIRISEN ANALYYSIN POHJAKSI 

Edellä esiteltiin suorituskykymittariston implementointiprojektia ja siihen 

liittyviä haasteita mallin kautta, joka pohjautuu työn teoreettiseen 

viitekehykseen. Tämän lisäksi esiteltiin esimerkkinä onnistuneesta 

mittariston implementointiprojektista Case Unilever. Tässä luvussa 

tuodaan edellä olevat asiat lyhyesti yhteen työn viitekehyksen avulla, jota 

Kuvio 6 esittää. Kuviossa on esitelty Kirjallisuudesta ja Case-esimerkistä 

löydetyt tärkeimmät huomiot ja haastekohdat. 

 

Kuvio 6. Kirjallisuuden pohjalta muodostettu teoreettinen viitekehys 

Jokaiseen vaiheeseen liittyy omia haasteitaan, mutta erityisesti 

kirjallisuudessa korostuu johdon roolin tärkeys projektissa onnistumisen 

sekä henkilöstön puolelleen voittamisen kannalta. Johdon sitoutumisella 

projektiin on suuri vaikutus, koska iso osa käyttöönottamisesta liittyy 

johtamiseen ja erityisesti muutoksen johtamiseen. Samoin yrityksen 

johdon suhtautuminen mittaristoprojektiin heijastuu siinä, miten 

tehokkaasti mittaristoprojekti yrityksessä etenee.  

Mitä paremmin yrityksen johdolla on selvillä mittaristoprojektin tavoitteet 

sekä yrityksen visio ja strategia, niin sitä paremmat edellytykset 
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mittaristoprojektin onnistumiselle käytännössä on. Nämä haasteet 

sisältyvät Projektin suunnittelu ja aloitus -kokonaisuuteen. Case-

esimerkissä avainasioiksi projektin alussa nousivat johdon vastuuttaminen 

projektiin sekä projektipäällikön valitseminen yrityksen johdosta. Tähän 

tehtävään haluttiin henkilö, joka pystyi pitämään projektin hyvin 

yrityksessä esillä. Hyvä projektipäällikkö onkin tärkeä tekijä projektin 

onnistumisen kannalta kaikissa projekteissa.  

Strategisen suorituskykymittariston Tavoitteiden ja mittareiden valinta 

on toinen mallin osa-alue. Tässä vaiheessa avainasioita ovat 

onnistuminen tiedon pelkistämisessä sekä henkilöstön osallistaminen 

projektiin mukaan. Määritellyillä mittareilla tulee pystyä kuvaamaan 

yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti, mutta haasteena on niiden 

rajallinen määrä.  Tähän voidaan saada paremmat lähtökohdat, jos 

yrityksen johto ja projektiryhmä ovat pystyneet yhteistyössä henkilöstön eri 

edustajien kanssa miettimään yrityksen toiminnan keskeisimpiä tavoitteita 

ja mittareita. Case-esimerkissä lähdettiin yksinkertaisesta tasapainotetusta 

tuloskorttimallista liikkeelle ja päätettiin luoda mittarit ensin vain 

hallitukselle pilottiprojektin kautta. Pilottiprojektin avulla mittaristoa voidaan 

tarvittaessa muokata paremmin heidän toimintaansa sopivaksi ja nähdä 

miten mittariston käyttö etenee.  

Mittariston tuominen käytäntöön on osa-alue, johon vaikuttaa paljon se, 

miten hyvin mittaristoprojektin ensimmäiset vaiheet ovat edenneet. Jos 

mittaristoprojektista on tiedotettu tai sitä on muilla tavoin pidetty esillä, niin 

työtä on tehty myös tämän vaiheen eteen. Ilman riittävää tiedottamista voi 

projektia kohtaan helpommin syntyä muutosvastarintaa. Myös esimerkillä 

on suuri rooli, sillä jos johto ei itse käytä mittaristoa tai näe sitä tärkeänä, 

niin asenne heijastuu muuhun henkilöstöön ja muutosvastarintaa saattaa 

herätä. Edellä esitetyssä case-esimerkissä projektiryhmä loi oman, 

erillisen viestintäsuunnitelman, jonka tarkoitus oli tiedottaa mittaristosta eri 

kanavia pitkin. Tavoitteena oli kertoa mittariston tarkoituksesta ja samalla 

pyrkiä vastaamaan työntekijöiden mahdollisiin kysymyksiin. 
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Mittariston säännöllinen käyttö ja ylläpito on mallin neljäs osa-alue. 

Yrityksen tulee luoda toimintasuunnitelma, jossa tehdään päätökset ja 

suunnitelmat, miten usein mittareita päivitetään ja kuinka 

suorituskykymittaristo saadaan osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. 

Ilman mietittyä toimintasuunnitelmaa mittaristo voi jäädä vain 

projektiryhmän jäsenten tietoisuuteen ja käyttöön ja muut yrityksen 

henkilöt jatkavat toimintaansa samoin kuin ennen. Suorituskykymittaristoa 

olisi tärkeää pitää alkuvaiheessa hyvin esillä ja käyttää säännöllisesti 

työvälineenä palavereissa ja kokouksissa, jotta mittaristolla olisi paremmat 

mahdollisuudet jäädä osaksi yrityksen toimintaa. Myös mittariston tietojen 

ylläpito on tärkeää, jotta nähdään, miten lähellä tavoitteita ollaan ja onko 

suunnitelmassa pysytty. Case-esimerkissä esitettiin huomio siitä, että 

suorituskykymittaristoa tulisi markkinoida organisaation sisällä samalla 

tavalla kuin mitä tahansa uutta tuotetta asiakasmarkkinoilla. He myös 

huomasivat käyttöönotossa toimivaksi keinoksi BSC-mittariston 

linkittämisen organisaation palkitsemiskäytäntöjen kanssa. 

 

4.2 TUTKIMUSSTRATEGIA 

Suorituskykymittariston implementointiprojektiin liittyvien haasteiden 

tutkimiseen sopivat parhaiten selittävä, kuvaileva ja vertaileva tutkimus. 

Selittävä tutkimus pyrkii etsimään selitystä haasteille ja tunnistamaan syitä 

ja niiden seurauksia. Kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena on esittää 

tarkkoja kuvauksia tapahtumista tai tilanteista ja dokumentoida keskeisiä 

piirteitä. (Hirsjärvi et al., 2003) Vertailevalla tutkimuksella pyritään 

hahmottamaan valittujen tapauksien yhdenmukaisuuksia ja eroja 

(Jyväskylän yliopisto, 2014). 

Tässä tutkimuksessa selitettäväksi tilanteeksi on valittu 

suorituskykymittariston implementointiprojekti ja tutkimuksen tarkoituksena 

on tunnistaa käyttöönoton vaiheisiin liittyviä haasteita. Työssä kuvaillaan 

tarkemmin, mitä erilaisia vaiheita sisältyy suorituskykymittariston 

implementointiprojektiin ja näihin liittyviä keskeisimpiä haasteita. 
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Tutkimuksessa käytetään vertailunäkökulmaa siten, että haasteita 

tutkitaan eri näkökulmien kautta: kirjallisuuden, case-esimerkin sekä 

haastatteluaineistojen kautta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirre on käyttää induktiivista analyysiä 

eli tutkija pyrkii paljastamaan odottamattomia seikkoja. Tällöin 

lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan aineiston 

monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Laadullisessa tutkimuksessa 

suositaan myös metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” 

pääsevät esille. (Hirsjärvi et al., 2003) Tässä tutkimuksessa ei lähdetä 

erityisesti testaamaan ennestään olemassa olevaa teoriaa tai hypoteesia, 

vaan tarkastellaan yksityiskohtaisesti hankittua aineistoa ja tehdään siitä 

johtopäätöksiä. 

 

4.3 TUTKIMUSMENETELMIEN JA -AINEISTON ESITTELY 

Tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja ja tutkijan 

omaa havainnointia tutkimuksen aikana. Havainnoinnin avulla saadaan 

tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. Tieteellinen 

havainnointi on tarkkailua, ei vain näkemistä. (Hirsjärvi et al., 2003) Tutkija 

laati haastattelukysymykset siten, että kysymykset etenivät luvussa 3.5 

Suorituskykymittariston implementointiprojektin haasteet esitellyn mallin 

(Kuvio 5) mukaisesti. Empiirisen analyysin haastattelut on suoritettu 

yhteistyössä kahden yrityksen kanssa.  

Yritys A on valittu tutkimukseen mukaan, koska heillä on strategian 

uudistamisen yhteydessä alkanut myös strategisen suorituskykymittariston 

pienimuotoinen päivitys. Yrityksessä on ennestään vahva 

mittaamisperinne, erityisesti operatiivisella puolella, mutta uuden 

mittariston kautta halutaan tuoda strategisia mittareita entistä enemmän 

esille käytännön toiminnassa. Kyseinen organisaatio on suomalainen 

yritys, jolla on yli 1000 työntekijää. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2013 yli 

500 M€. (Yrityksen A kotisivut, 2014) 
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Asiantuntijan näkökulmaa aiheeseen haettiin suomalaiselta informaation 

hallintaan erikoistuneelta asiantuntijayritykseltä, Yritys B. Yrityksen 

liikevaihto oli vuonna 2013 8 M€ ja henkilöstöä oli noin 70 työntekijää. 

(Yrityksen B kotisivut, 2014) 

Ennen haastatteluja ja varsinaista aiheeseen perehtymistä, tekijä oli ollut 

yrityksen A talousosastoon yhteydessä muutamia kertoja syksyllä 2013; 

nämä olivat lähinnä yleisempiä keskusteluja ja käytännön toteutukseen 

liittyviä tapaamisia. Kyseisistä tapaamisista ei saatu materiaalia, eikä 

keskusteluja nauhoitettu. Taulukossa 4 on esitelty haastateltavat henkilöt. 

Taulukko 4. Perustietoja haastateltavista 

Yritys 

A/B 
Asema 

Työvuosien 

määrä yrityksessä 

Suhde suorituskyvyn 

mittaamiseen 

Yritys A 
Suunnittelu-

päällikkö 

Yht. 15 vuotta, 5 

vuotta nykyisessä 

asemassa 

Työnkuvaan kuuluu mm. 

toiminnansuunnittelu sekä 

erilaisten mittarointi- ja 

raportointiprojektien läpivienti 

Yritys A 
Tuotehallinta-

johtaja 

Yht. 19 vuotta, n. 5 

vuotta nykyisessä 

tehtävässä 

Toiminut aiemmin liiketoiminnan 

suunnittelijana, mukana 

strategiaprojektissa ja 

määrittämässä mittareita 

Yritys A 
Strategia-

päällikkö 

Yht. 5 vuotta 

nykyisissä 

tehtävissä 

Työnkuvaan kuuluu strateginen 

suunnittelu, suunnitteluprosessin 

koordinointi, investointiprosessin 

hoitaminen ja erilaisia raportointeja 

Yritys B 
Johtava 

konsultti 

Yht. 7 vuotta tässä 

yrityksessä 

Nykyisessä asemassa tekemisissä 

mittareiden kanssa, edellisessä 

työssä ollut mukana strategia-

projektissa organisaation sisäisenä 

edustajana 

Yritys B 
Seniori-

konsultti 

Yht. 3 vuotta tässä 

yrityksessä, 7 

vuotta konsulttina 

muualla 

Väitellyt suorituskyvyn johtamisen 

aiheesta tohtoriksi 

Haastatteluja varten luotiin kolme erilaista haastattelurunkoa (liitteet 1 ja 2) 

koska kyseessä oli kahden eri toimialan yritykset. Kysymykset esitettiin 

haastattelutilanteissa rungon mukaisessa järjestyksessä, mutta kaikkia 
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kysymyksiä ei esitetty aina jokaiselle haastateltavalle. Haastattelun aikana 

keskustelu kysymysten aihepiiriin liittyen oli vapaa eli tutkija esitti 

tarkentavia kysymyksiä aiheesta ja haastateltava sai antaa kommentteja 

tai lisäyksiä myös muusta aiheeseen liittyvästä.  

Liitteessä 1 olevat kysymykset on suunnattu Yritys A:lle ja rungon 1 

kysymykset käsittelevät projektin taustaa ja mittaroinnin nykytilaa 

yrityksessä, kun taas runko 2 sisältää kysymyksiä haastateltavien 

kokemuksista ja ajatuksista siitä, miten mittaristo tuodaan tulevaisuudessa 

käytännön toimintaan mukaan. Kysymysrunkoa mukautettiin jokaiseen 

haastatteluun niin, että haastateltavan tausta huomioitiin ennen 

haastattelun toteutusta. Esimerkiksi projektinhallintaa koskevia kysymyksiä 

esitettiin ainoastaan yrityksen suunnittelu- ja strategiapäälliköille.  

Liitteessä 2 olevan haastattelurungon numero 3 kysymykset on 

muodostettu Yritys B:lle, jolla on aiheeseen asiantuntijan näkökulma. 

Haastattelukysymykset koskivat strategisen suorituskykymittariston 

implementointiprojektia yleisemmällä tasolla. Kysymykset eivät liity 

suoraan haastateltavien omiin työprojekteihin, vaan tarkoituksena oli 

kerätä heidän työkokemukseensa perustuvia mielipiteitä aiheesta. 

Tutkimuksen empiirisen analyysin toteuttamista varten suoritettiin 

haastatteluja toukokuussa ja kesäkuussa 2014. Haastattelupaikkana 

toimivat yritysten omat toimitilat sekä toisen asiantuntijan haastattelussa 

julkinen kahvila. Haastatteluihin valittiin henkilöitä, jotka ovat olleet 

tekemisissä mittaristojen kanssa eri rooleissa heidän asemansa kautta ja 

heillä on tästä johtuen tietoa aiheeseen liittyen. Kaikki haastateltavat 

antoivat luvan haastattelun äänittämiselle ja tutkija litteroi äänitteet 

jälkeenpäin. Aineistoksi tuli yhteensä 63 sivua tekstiä, johon perustuen 

muodostettiin tutkimuksen analyysi. 

Litteroitua aineistoa lähdettiin purkamaan aiemmin esitellyn mallin kautta. 

Saatuja vastauksia ryhmiteltiin aihealueiden mukaisesti. Tässä 

tarkoituksena oli tutkia toistuvatko samat teemat vastauksissa ja samalla 

oli mahdollista nähdä tuliko vastauksissa eroavaisuuksia esiin. 
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Asiantuntijayrityksen ja kohdeyrityksen vastaukset haluttiin esitellä 

peräkkäin, jotta vertailua olisi helpompi suorittaa. Analyysissä esitetään 

myös suoria sitaatteja haastatteluista, jos näillä nähtiin olevan arvoa 

tutkimusten löydösten kannalta. Tutkija analysoi ensin asiantuntijoiden 

haastattelut ja sen jälkeen analysoitiin kohdeyrityksen haastattelut.  

Kun aineistosta oli saatu esiin tutkijan mielestä tärkeimmät asiat, aloitettiin 

empiirisen analyysin tekeminen. Ensin luotiin viitekehys kirjallisuusosiolle 

luvussa 4.1 Viitekehys empiirisen analyysin pohjaksi (Kuvio 6) ja tämän 

jälkeen haastatteluiden tuloksista tehtiin vastaavan mallinen yhteenveto, 

joka esitetään luvussa 4.5 Haastatteluiden tulokset (Kuvio 7). Empiirisen 

analyysin loppuun luvussa 4.6 Yhteenveto empiriasta tehtiin kokoava 

taulukko (Kuvio 8), jossa esitettiin kaikkien näkökulmien kautta saadut 

löydökset strategisen suorituskykymittariston käyttöönoton haasteista. 

Laadittujen kuvioiden avulla pystytään vertailemaan käyttöönottoon liittyviä 

haasteita niin teorian ja käytännön välillä kuin asiantuntija- ja 

kohdeyrityksenkin välillä. 

 

4.4 HAASTATTELUT YRITYKSISSÄ 

Tutkimuksen empiiristä analyysiä varten toteutettiin puolistrukturoituja 

haastatteluja kahdessa yrityksessä. Tässä luvussa esitellään tärkeimpiä 

asioita ja teemoja, joita haastatteluissa tuli esiin. Ensin käsitellään yleisiä 

mittarointiin liittyviä haasteita ja tästä jatketaan edellisessä luvussa 

esitetyn mallin osa-alueiden mukaisiin alalukuihin. 

Asiantuntijayrityksestä (Yritys B) haastateltiin kahta henkilöä. Näiden 

haastatteluiden tavoitteena oli kysymysten kautta löytää 

suorituskykymittariston implementointiprojektiin liittyviä yleisiä 

haastekohtia. Haastateltavilla henkilöillä on kattava kokemus strategisten 

suorituskykymittaristojen kanssa työskentelystä erilaisten työprojektien 

kautta.  

Kohdeyrityksestä (Yritys A) haastateltiin kolmea henkilöä: 

suunnittelupäällikköä, tuotehallintajohtajaa ja strategiapäällikköä. 
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Kohdeyrityksessä mittaristoprojekti on osana suurempaa 

strategiaprojektia. Strategiapäällikön mukaan kyseessä ei kuitenkaan 

varsinaisesti ole projekti vaan toiminta on normaalia strategian 

jalkauttamista. Tilanne nähdään yrityksessä enemmänkin jatkuvana ja 

kokonaisvaltaisena kehittämisenä kuin omana projektinaan. Koska 

kyseessä on kirjallisuuden perusteella yksi strategiaprojektin erillinen ja 

itsenäinen osa-alue, niin jatkuvaa kehitysprosessia kuvataan tässä 

tutkimuksessa mittaristoprojekti-termillä.  

Mittaristoprojekti on alkanut vuoden alusta, ja kohdeyritys on nyt saanut 

tavoitteiden ja mittareiden määrittämisvaiheen loppuun. Tavoitteiden ja 

mittareiden määrittämistä seuraava vaihe on strategisten linjausten 

jalkauttaminen toimintaan.  Tästä johtuen empiirisen analyysin 

ensimmäiset kolme alalukua sisältävät kohdeyrityksen haastateltavien 

osalta omia kokemuksia ja kaksi viimeistä lukua on luonteeltaan 

enemmänkin heidän ajatuksiaan mahdollisista tilanteista ja haasteista. 

 

4.4.1 YLEISTÄ MITTARISTOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ HAASTEISTA 

Haastatteluissa lähdettiin aluksi liikkeelle mittarointiin yleisesti liittyvistä 

teemoista. Tarkoituksena oli kartoittaa tavallisimpia syitä, mitä 

mittaristoprojektien aloituksen taustalla on, sekä kohdeyrityksen kohdalla 

lisäksi selvittää, mikä on mittaroinnin tilanne yrityksessä tällä hetkellä. 

Asiantuntijan näkemys 

Yritysten halu mitata oman strategiansa toteutumista tuli esiin 

tärkeimmäksi syyksi mittariston rakentamiselle ja päivittämiselle. Tilanne 

yrityksessä voi strategian suhteen olla sellainen, että tietoa ei nykyisellään 

ole helposti saatavilla, se voi esimerkiksi olla järjestelmässä liian 

yksityiskohtaisena tai mahdollisesti hajonnut useisiin järjestelmiin ja 

raportteihin. Asiantuntijayrityksen johtava konsultti täydentää, että: 

”yleiskuvan saaminen siitä miten tiivistetysti menee on 

vaikeeta saada, se siinä varmaan on yleisin taustasyy” 

(Johtava konsultti) 
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Taustalla voi samalla olla yleinen johdon raportoinnin problematiikka, eli 

yksityiskohtainen tieto halutaan saada pakattua tiiviimpään ja 

käyttökelpoisempaan muotoon. Myös strategian jalkauttaminen ja 

mahdolliset ongelmat uuden strategian käyttöönotossa mainittiin 

mahdollisiksi mittaristoprojektin aloituksen syiksi.  

Kohdeyrityksen näkemys  

Yleisistä haasteista keskusteltaessa tulee esiin, että mittarointi on 

kohdeyritykselle tuttua, erityisesti operatiivisten mittareiden osalta. 

Strategisten, tulevaisuuteen suuntautuvien mittareiden osalta tilanne on 

ollut haasteellisempi. Strategisia mittareita on kehitetty, mutta niitä ei ole 

pystytty hyödyntämään tarpeeksi. Tilanne on ajautunut siihen, että 

mittaristokokonaisuudesta on tullut hajanainen ja mittarointia ei ole 

johdettu. Kohdeyritykseltä puuttuu tämän toiminnan ja vastuunjaon 

suhteen keskitetty organisointi.  

Strategian jalkauttamisen haasteena ei ole niinkään tiedon saanti tai 

mittareiden puute, vaan enemmänkin saatuun tietoon reagointi ja sen 

johtaminen. Käynnissä olevien projektien kautta on kuitenkin saatu oikeat 

ihmiset miettimään asioita: mitä oikeasti pitäisi mitata ja miten se saadaan 

toteutettua.  

Yksi konkreettinen haaste, mikä mittaamiseen ja strategisiin mittaristoihin 

liitetään, on mittaamisen tarkoituksen ymmärtäminen organisaatiossa. 

Suunnittelupäällikkö tuo saman asian myös esiin mittaristoihin yleisesti 

liittyvänä haasteena: 

” …ihmiset ymmärtää mitä ollaan tekemässä ja minkä tasosta 

mittarointia tehdään ja miten varmistetaan et saadaan oikeesti 

toimivia ja mitattavia mittareita” (Suunnittelupäällikkö) 

Edellä olevassa lainauksessa tulee lisäksi esiin oikeiden mittareiden 

valinnan vaikeus. Mittaristokokonaisuus on laajempi asia, kuin mitä 

yrityksissä usein ajatellaan, sillä muutamalla mittarilla tulisi pystyä 

kuvaamaan yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti ja todenmukaisesti. 
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Mittareiden kautta asioiden ja strategisten tavoitteiden konkretisointi 

mainitaan yhdeksi haasteeksi. Usein strategiset tavoitteet jäävät 

määrittelyltään liian ylätasolle, jolloin niiden seuraaminen on vaikeaa. 

Strategiapäällikkö tuo esiin, että viestintä on erittäin tärkeää, mutta 

samalla se on yksi suurimmista haasteista kaikissa strategisissa 

projekteissa. Viestinnän kautta organisaatiolle kerrotaan mitä projektissa 

ollaan tekemässä. Sen avulla pystytään myös tuomaan strategisia 

tavoitteita enemmän näkyville ja selkeämmiksi. 

 

4.4.2 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA SELKEÄ ALOITUS 

Projektin aloitusvaiheeseen liittyviä tärkeitä asioita ovat esimerkiksi 

projektin selkeä aloitus, projektin organisointi ja suunnittelu sekä ylimmän 

johdon tuki heti alkuvaiheista lähtien. Asiantuntijoilta pyrittiin kartoittamaan 

kysymysten avulla, mikä tässä vaiheessa on tärkeää tai haastavaa. 

Kohdeyrityksen kohdalla tavoitteena oli selvittää, miten tämä vaihe on 

toteutettu ja miten projekti on alkanut. 

Asiantuntijan näkemys 

Varsinaiseen projektin suunnitteluun ja aloitukseen eivät haastateltavat 

asiantuntijayrityksestä suuresti pystyneet omien kokemusten kautta 

kommentoimaan, sillä he aloittavat yhteistyön yritysten kanssa, kun 

projekti on jo yrityksessä alkanut ja visiosta sekä strategisista tavoitteista 

on päätetty. Tässä vaiheessa myös mittaristoprojektin idea on yleensä 

saatu myytyä organisaatiolle.  

Haastateltavat toivat kuitenkin esiin näkemyksiä siitä, mikä projektin 

aloittamisessa saattaa olla haastavaa. Voi olla, että mittaristoprojektia ei 

organisaatioissa aina ajatella kovin tärkeänä ja taustalla voi olla ajatus, 

että aiemminhan strategian onnistuminen on nähty helposti 

tuloslaskelmasta. Haastavaa on lisäksi se, että strategioista on helpompi 

puhua yleisellä tasolla ja kehittää kauniita lauseita, mutta sen 

muuttaminen konkreettiseksi toiminnaksi (edes mittareiden kehittämisen 
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kautta) on työlästä. Samoin jo aloitusvaiheessa muutosvastarinnan 

ehkäisemisellä ja yrityskulttuurilla on merkittävä asema projektin 

onnistumisen kannalta. Mittareiden kautta asioista ja yrityksen eri 

toimintojen tuloksista tulee läpinäkyvämpiä. Osa työntekijöistä näkee 

tämän uhkana, koska silloin mahdollisia virheitä on vaikeampi piilotella.  

Projektin aloitukseen ja onnistumiseen vaikuttaa paljon yrityksen aiempi 

mittaamiskulttuuri ja projektiosaaminen. Jos organisaatiossa on ennestään 

olemassa tietoa, taitoa ja kokemusta mittaroinnista, niin se helpottaa 

uuden projektin käynnistämistä ja läpiviemistä. Mittaristoprojekti 

tarvitseekin kunnon vetäjän, joka pystyy organisoimaan projektia sekä 

hankkii ylimmältä johdolta tarvittavan tuen. Mittaamisjärjestelmän 

käyttöönotto vaatii tyypillisesti paljon muutosjohtamista, sillä siinä on 

paljolti kyse yrityksen kulttuurin muutoksesta. 

Aloitukseen liittyen asiantuntijat toteavat aika suoraan, että mitään 

mittaristoa, varsinkaan strategista mittaristoa, ei kannata tehdä ilman, että 

se kiinnostaa ylintä johtoa. Jos organisaation ylin johto ei koe mittaristoa 

oman työnsä kannalta tärkeäksi, niin ei sitä silloin kannata aloittaa. Asioita 

ja toimintoja mitataan ennen kaikkea, jotta saadaan informaatiopohjaa 

johtamiselle eikä vain mittaamisen takia. Kaikissa projekteissa, missä 

haastateltavat ovat olleet mukana, on tarve mittariston luomiselle tullut 

selkeästi asiakasyrityksen johdolta.  

Vaikka strategia ja visio ovat usein yrityksissä melko hyvin selvillä, niin 

usein niistä ei viestitä tarpeeksi yrityksen sisällä. Tämä näkyy siinä, että 

henkilöstö ei tiedä, miten heidän oma toimintansa liittyy strategiaan tai 

miten strategiassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat heidän työhönsä. 

Strategiset muutokset jäävät silloin ennemminkin ylimmän johdon omaksi 

tiedoksi. Asiantuntijat mainitsevat kuitenkin, että mittaristoprojektin 

onnistumisen kannalta ei ole välttämätöntä, että projektin alussa jokainen 

henkilö isoissa organisaatioissa olisi tietoinen mittaristoprojektista ja sen 

tarkoituksesta. 
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Kohdeyrityksen näkemys 

Projektin selkeän aloituksen tarkoituksena on tuoda projekti ja sen 

tavoitteet kunnolla esiin. Tässä tutkimuksessa lähemmin tarkasteltavana 

olevan Yritys A:n mittaristoprojekti on osa isompaa strategia-projektia, 

jolloin se ei ole oma itsenäinen projektinsa. Tästä johtuen kyseiselle 

mittaristoprojektille ei ole ollut omaa selkeää aloitusta: 

”Se tavallaan oli osana toisen projektin jatkotöitä” 

(Suunnittelupäällikkö) 

Tähän liittyen myös mittaristoprojektin organisointi ja tiedotus on 

tapahtunut pääprojektin yhteydessä:  

”Ei oo tarvinnut erikseen perusteluja myydä ja budjetoida 

tavallaan mittariston rakentamista, vaan se on ollut luonteva 

osa sitä tätä toista projektia” (Suunnittelupäällikkö) 

Käynnissä oleva strategiaprojekti on saanut vahvan ylimmän johdon tuen 

ja tarve on tullut johdolta. Strategiaprojektin projektiryhmässä on mukana 

henkilöitä yrityksen johtoryhmästä, jotka ovat muiden osallistujien ohella 

vastuutettu pohtimaan omien osa-alueidensa linjauksia ja sopivia 

mittareita. Strategian päivitysprojektissa projektipäällikkönä on strategia-

päällikkö, mistä johtuen vastuu mittaroinnin osalta on myös hänellä: 

”… mulla itse asiassa se vastuu siitä, että se mittarointikin 

viedään maaliin.” (Strategiapäällikkö) 

Mittaristoprojektille on luotu strategiaprojektin yhteydessä aikataulu, mutta 

mittariston käytön tarkempien tavoitteiden miettiminen on päätetty jättää 

tavoitteiden ja mittareiden määrittämisvaiheen yhteyteen. Yrityksessä 

koetaan tärkeämmäksi tavoitteeksi saada jalkautettua ensin yrityksen 

toimintaa koskevat linjaukset ja sen jälkeen siihen liittyvä mittaristo.  

 

 

 

 



65 
 

4.4.3 TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN MÄÄRITTÄMINEN 

Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen on vaihe, jossa on tärkeää, että 

yrityksen visio ja strategia ovat etukäteen selvillä organisaatiossa. 

Suorituskykymittariston implementointiprojektin ei pitäisi olla tilanne, missä 

näitä asioita aletaan miettiä. Visioon ja strategiaan pohjautuvat yrityksen 

kriittiset menestystekijät ja toiminnan tavoitteet. Muodostetut mittarit ovat 

työkalu, jolla kuvataan tavoitteiden saavuttamista. 

Asiantuntijan näkemys 

Mittarissa on kyse siitä, että sanallinen tavoite muutetaan mitattavaksi 

arvoksi, jolloin se kvantifioidaan yhdeksi tai useammaksi mittariksi. 

Haastateltavat korostavat, että varsinkin puhuttaessa strategisista 

mittareista, niin on tärkeää lähteä organisaation visiosta ja missiosta 

liikkeelle. Kun yrityksessä mietitään etukäteen strategiset tavoitteet ja 

niiden kriittiset menestystekijät, saadaan varmemmin luotua mittareita, 

jotka selkeästi linkittyvät organisaation strategiaan. 

Ideaalitilanteessa ja tasapainotettu tuloskortti-viitekehyksestä puhuttaessa 

olisi hyvä, jos strategia olisi mahdollisuuksien mukaan purettu kriittisiin 

menestystekijöihin, kun aloitetaan mittareiden määrittämisvaihe. Ilman tätä 

ei mittareiden kehittäminen ole oikein mahdollista. On kuitenkin 

organisaatiokohtaista, miten tarkasti määritys tehdään, sillä 

menestystekijät voidaan jättää myös strategisten tavoitteiden asteelle. 

Tällöin strategisia tavoitteita lähdetään kvantifioimaan.  

Mittariston ensisijainen tavoite on tuottaa tietoa ylimmälle johdolle sekä 

saada organisaatio tietoiseksi näistä yrityksen strategisista asioista 

käytännön tasolla. Strategisen suorituskykymittariston rooli myös 

viestinnän välineenä tulee haastatteluissa esiin: 

”Mittaristolla on 2-suuntainen tehtävä, toisaalta se antaa 

ylimmälle johdolle välineen evaluoida sitä, että toimiiko 

strategia, onnistuuks se ja onko syy-seuraussuhteet 

olemassa. Toinen puoli on, että näillä mittaristoilla 

kommunikoidaan organisaatioon, että nää on meidän 
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strategian kannalta keskeiset asiat, keskitytään näihin” 

(Johtava konsultti) 

Koska mittareiden määrittämisprosessi on hyvin haastavaa, niin usein 

yrityksissä toimitaan edelleen niin, että mitataan asioita, joita on totuttu 

mittaamaan. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset mittarit, joihin tietoa 

saadaan yritysten käyttämistä järjestelmistä:  

”mennään sillä vanhalla tutulla talousmittaristolla aika pitkälle, 

eikä mietitä muita näkökulmia kauheesti.” (Seniorikonsultti) 

Tällöin vähemmälle huomiolle jätetään tulevaisuuteen suuntautuvat, 

strategiset mittarit. Näiden mittareiden taustalla on iso määrä logiikkaa ja 

liiketoimintaan liittyvien syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Mittareiden 

määritysprosessi on hyvin monivivahteinen ja se vaatii yrityksiltä paljon 

aikaa ja työtä: 

”Monesti isoilla otsikkotasoilla ne mittarit on meille tullessa 

selviä, mut kun aletaan kyseleen et mitä tähän myyntiin 

otetaan mukaan, niin tulee näkyviin et niin joo ei me 

oikeestaan olla mietitty tätä…” (Johtava konsultti) 

Johtava konsultti kuitenkin täydentää, että: 

”…ei siis ole syytäkään käyttää aikaa jokaisen nippelin 

miettimiseen. Esim. että miten osa-aikaiset tai virkavapaalla 

olevat työntekijät otetaan nuppilukuun mukaan. Tärkeää on, 

että suuret linjat ovat selvillä.” (Johtava konsultti) 

Mittareiden määrittämisen lisäksi mittareiden lukumäärä on yrityksille 

haaste. Iso osa mittareiden määritysprosessia on löytää seurattaviksi 

valittujen asioiden joukosta ne tärkeimmät toiminnot, joiden mittaroimisen 

kautta halutaan tuottaa tiivistetty käsitys toiminnasta ja sen tuloksista. 

Asiantuntijoiden mukaan hyvä määrä mittareita tasapainotetussa 

tuloskortti-viitekehyksessä olisi 3-7 kappaletta per näkökulma. 

Johtava konsultti korostaa, että mittareiden sisällöstä ja lukumäärästä 

päätettäessä on pystyttävä koko ajan tekemään paljon pieniä päätöksiä. 
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Projektin etenemisen ja onnistumisen kannalta on siis tärkeää, että 

mukana on aktiivisia henkilöitä, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä. 

Tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseen liittyviä haasteita pohtiessa 

korostui näkemys siitä, että haasteet ovat aikalailla samantyyppisiä 

riippumatta organisaatiotyypistä, mutta se, millä on suurin vaikutus 

lopputulokseen ja projektissa onnistumiseen, on organisaation ihmiset ja 

yrityskulttuuri.  

Kohdeyrityksen näkemys 

Kohdeyritys on julkaissut viime vuoden aikana uuden strategian, joten 

vision ja strategian määrittely ei ole mittaristoprojektin kannalta haaste. 

Mittariston avulla on tarkoitus helpottaa näistä viestimistä muulle 

organisaatiolle.  

Yrityksessä ei ole suuresti mietitty etukäteen mittariston suunnitteluun ja 

implementointiin liittyviä haasteita, vaan on keskitytty strategiaprojektin 

tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on lähinnä saada luotua 

perusmittarit, joista myöhemmin voidaan muokata strateginen 

suorituskykymittaristo, joka sovitetaan toimintaan mukaan. Tämä vaihe 

suoritetaan erilaisten workshop -tapaamisten kautta, joissa muotoillaan 

yhteinen käsitys siitä, millaista mittaristoa ollaan luomassa. 

Kohdeyrityksessä on mietitty strategiaprojektien yhteydessä toiminnalle 

merkittäviä menestystekijöitä ja strategisia tavoitteita. Projekti on edennyt 

hyvin ja yrityksessä on tiedossa tahtotila. Tästä kertoo myös 

tuotehallintajohtajan kommentti: 

”Meil on sitä suppiloajattelua nyt… ja visio ja strategia on se 

jonka mukaan ne isot jutut on ne jotka ohjaa. Mut ennen ei 

näin ollu.” (Tuotehallintajohtaja) 

Suuri haaste tavoitteiden ja mittareiden määrittämisessä on mittareiden 

valinta ja karsinta; miten löydetään juuri oikeat mittarit monien 

vaihtoehtojen joukosta. Näin toteavat myös haastateltavat henkilöt, sillä 

strategiaprojektin yhteydessä on kerätty huomattava määrä materiaalia ja 
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vaatii paljon työtä karsia niiden joukosta ylimääräiset pois, jotta jäljelle 

jäävät vain tärkeimmät mittarit. Pelkistämisen taito vaatii yrityksen 

liiketoiminnan ymmärtämistä ja osaamista, jotta tunnistetaan oleelliset 

asiat ja erilaiset syy-seuraussuhteet. 

Projektissa ei ole vielä päätetty tarkkaa lukumäärää mittareille 

strategiapäällikön mukaan, eikä sitä etukäteen kovin tarkasti kannata 

päättääkään. Tuotehallintajohtaja kommentoi, että eräänlaisia 

päämittareita, joita suunnilleen koko talon pitäisi seurata ja jotka voidaan 

kytkeä esimerkiksi palkkiojärjestelmään, saisi olla korkeintaan viisi 

kappaletta. Hänen mielestään onkin tärkeää valita mittarit, jotka kertovat 

menestyskyvystä ja ovat tulevaisuuteen suuntautuvia:  

”…eikä sellasia, jotka ovat ns. peräpeiliin katsomisia, joilla ei 

välttämättä ole kauheesti arvoa enää tulevaan.” 

(Tuotehallintajohtaja) 

Kohdeyrityksen tavoite mittaristoprojektille on saada työkalu, jolla on 

mahdollista seurata strategian toteutumista ja jota käytettäisiin yrityksessä 

säännöllisesti. Esiin tulee myös ajatus siitä, että mittariston tulisi näkyä 

kohdeyrityksen arkipäivässä esimerkiksi olemalla läsnä kokouksissa ja 

esitysmateriaali-paketeissa. Tätä kautta mittaristo olisi säännöllisessä 

käytössä viestinnän ja seurannan välineenä. Mittariston kautta voidaan 

tuoda näkyville niitä asioita, mitä itse kunkin pitäisi arkipäivässä 

huomioida: 

”mittariston pitäisi kuvata strategiaa niin että jopa sitä 

tuijottamalla ymmärtää suurimman osan strategisesta 

ajatuksesta mitä on” (Suunnittelupäällikkö) 

Mittareiden avulla strategiset tavoitteet tuodaan näkyville käytännön 

toimintaan. Tavoitteita on pystyttävä mittaamaan ja niiden toteutumista 

seuraamaan: 

”… mä kääntäen sanon, et jos siihen ei pysty mittaria oikeesti 

asettaa, jota pystys seuraamaan niin eihän se sit oikee tavote 

oo. Kylhän sen täytyy olla loppuun asti viety.” 

(Tuotehallintajohtaja) 
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Edellä asiantuntijat totesivat, että projektin onnistumiseen liittyy kyky tehdä 

päätöksiä. Samoin tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät määrittämään, mikä 

on se ydinjuttu, mihin yrityksessä panostetaan. Kohdeyrityksen toimiala on 

koko ajan muutoksen alla ja kaikkiin muuttuviin tekijöihin ei ole mahdollista 

yhtäaikaisesti keskittyä. Tämä strategiaprojekti mainittiinkin tilaisuudeksi 

pysähtyä ja miettiä, mikä on tällä hetkellä se kriittisin menestystekijä ja 

missä heidän tulisi olla kilpailijoitaan parempi.   

Haasteena isossa yrityksessä on lisäksi se, että on paljon mielipiteitä, 

joista pitäisi onnistua muodostamaan yhteinen näkemys. Tämä on työläs 

vaihe, mutta kriittinen onnistumisen kannalta.  

Kysymykseen, mitä olisi voitu projektissa tehdä toisin, mainitaan, että jos 

käytettävissä olisi ollut rajattomasti aikaa, niin kohdeyrityksen henkilöstöä 

olisi voitu valmistella paremmin mittaristoprojektia varten, mutta todellisuus 

huomioon ottaen ei ole hirveästi asioita, mitä olisi voinut tai kannattanut 

tehdä etukäteen. Projektissa tähän mennessä on onnistuttu siinä, että 

projekti on edennyt tehokkaasti ja henkilöitä on saatu osallistettua hyvin. 

 

4.4.4 MITTARISTON KÄYTTÖÖNOTTO 

Mittariston käyttöönotto on projektin vaihe, missä mittaristoon on valittu 

mittarit, sen tavoitteet on päätetty ja vuorossa on enää mittariston 

tuominen osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Tässä vaiheessa olisi 

tärkeää sitouttaa organisaatio käyttämään mittaristoa ja viestittää heille 

siitä, mihin implementointiprojektilla pyritään 

Asiantuntijan näkemys 

Mittariston käyttöönottaminen implementointiprojektissa koetaan usein 

vaikeimmaksi vaiheeksi. Haastatteluissa kommentoitiin, että käytännössä 

jalkauttaminen suoritetaan pääasiassa johtamisen kautta. Asioita, joihin 

mittariston jalkauttaminen voi kaatua ovat esimerkiksi muutosvastarinta, 

huono johtaminen ja heikko kommunikaatio.  
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Käyttöönottovaiheeseen liittyy usein muutosvastarintaa, mutta siihen on 

mahdollista vaikuttaa viestinnän ja sitouttamisen kautta. Jo projektin 

alkuvaiheista alkaen kannattaisi pitää kommunikaatio avoimena ja viestiä 

yleisesti organisaatiossa, miksi projektia ollaan tekemässä ja miten se 

tulee vaikuttamaan organisaation toimintaan. 

Henkilöstön näkökulmasta mittariston jalkauttaminen tapahtuu 

pahimmillaan niin, että mittarit tulevat ylhäältä päin annettuna yhtäkkiä ja 

ilmoitetaan sen enempää selittämättä, että nämä ovat uudet mittarit ja 

näitä asioita tulisi nyt seurata. Tällöin työntekijöille ei avata tarpeeksi mikä 

on mittareiden yhteys omaan arkeen ja työnkuvaan. Mittarointia kohtaan 

voi tällöin muodostua ”isoveli valvoo” -suhtautumisen kautta negatiivinen 

asenne. Jotta tällainen tilanne vältettäisiin, tulisi käytettävien mittareiden 

olla sellaisia, että ne lähtökohtaisesti ohjaavat toimintaa ja ovat loogisia.  

Käyttöönottovaiheessa tärkeä asia on kommunikaatio, sillä viestintää ei 

voi koskaan tehdä liikaa tai liian hyvin, kuten johtava konsultti toteaa. 

Myös seniorikonsultti korostaa, että viestinnän avulla tulisi selittää 

kattavasti, miksi tätä projektia on tehty ja kertoa, että mittariston 

tarkoituksena ei ole seurata miten yksittäinen työntekijä suoriutuu. 

Tärkeää olisi saada henkilöstölle selväksi hyödyt koko mittaristoprojektin 

käyttöönotosta. Viestintää on hyvä toteuttaa useassa eri kanavassa, ei 

vain sähköpostin ja intranetin välityksellä, jotta tieto saadaan paremmin 

kulkemaan organisaatiossa.  

Mittariston käyttöönotto -vaiheen ideaalitilanne olisi se, että yrityksen 

jokainen työntekijä ymmärtää, että tätä asiaa hänen toiminnassaan 

mitataan, koska se liittyy tähän tiettyyn strategiseen tavoitteeseen ja hän 

itse pystyy vaikuttamaan strategisen tavoitteen toteutumiseen. 

Käyttöönotossa ei kannata lähteä tekemään liian paljon kerralla, vaan 

hitaasti ja suunnitelmallisesti. Yhdeksi ehdotukseksi mainittiin 

pilottiprojektin käyttäminen implementointikeinona. Pilottiprojektin voi 

toteuttaa esimerkiksi tekemällä johonkin yksikköön ensin kokeiluvaiheen ja 

laajentaa sitä myöhemmin yrityksen laajuisesti käytäntöön. 
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Mittariston käyttöönottamisessa on erityisen tärkeää organisaation 

sitouttaminen. Taloudelliset mittarit ovat hyvin ymmärrettäviä ja niistä 

saadaan tiedot koottua melko kätevästi yrityksen käytössä olevista 

järjestelmistä. Tasapainotetun tuloskortin muihin näkökulmiin liittyen 

organisaatiosta tulisi laajemmin sitouttaa henkilöstöä esimerkiksi myynnin 

ja markkinoinnin osastoilta. Jos henkilöstö on otettu mukaan jo mittareiden 

määritysvaiheessa, niin organisaation sitoutuminen mittareiden käyttöön 

onnistuu yleensä paremmin. Määritysvaiheessa mittariston tavoitteet ovat 

saattaneet jo konkretisoitua henkilöstölle, mikä tarkoittaa, että mittariston 

käyttämisestä tulevat hyödyt ovat paremmin tiedossa: 

”…totta kai siinä kannattaa ottaa mukaan niitä ihmisiä joiden 

arkeen se vaikuttaa ja tietenkin se lisää sitoutumista niihin 

mittareihin, jos niitä on saanu ite olla ideoimassa ja 

miettimässä.” (Johtava konsultti) 

Mittaristo saadaan paremmin osaksi päivittäistä yrityksen toimintaa, jos 

mittariston tulokset ovat helposti saatavilla. Tärkeää on myös, että 

työntekijä näkee, miten nämä tavoitteet liittyvät hänen suoritukseensa ja 

miten heidän tiiminsä panos edistää strategiasta johdettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Tämän lisäksi henkilöstöä voidaan kannustaa linkittämällä 

mittaristo organisaation palkitsemisjärjestelmään, jolloin tavoitteiden 

saavuttaminen näkyy pankkitilillä asti.  

Kohdeyrityksen näkemys 

Kohdeyrityksen mittaristoprojekti ei ole vielä edennyt käyttöönotto-

vaiheeseen. Strategiaprojektista ja sen linjauksista tiedottaminen on vasta 

haastatteluhetkellä aloitettu. Suunnittelupäällikön mielestä mittaristosta 

olisi tärkeää viestiä, jotta mittaristo sitä kautta saadaan paremmin 

arkipäivän johtamisrutiineihin mukaan: 

”Kun tehdään arkipäivässä niitä samoja asioita niin miten ne 

nyt sitten ne strategiset asiat näkyvät tässä perusduunissa. Ja 

näkyvätkö ne mitenkään.” (Suunnittelupäällikkö) 
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Viestintä ja projektista tiedottaminen on haasteena jokaisessa projektissa. 

On tärkeää saada työntekijät ymmärtämään, mitä uusi strategia omassa 

työssä tarkoittaa, miten strategia eroaa edellisestä ja mikä uudistuksen 

kautta tulee muuttumaan. Strategiapäällikön mukaan viestintää ei ole 

tarkoitus toteuttaa vielä mittaristoprojektin ollessa kesken. Kun 

mittaristoprojekti on saatu valmiiksi, silloin viestitään selkeästi asioista, 

jotka tulevat muuttumaan ja mitkä ovat projektin painopisteet ja tavoitteet. 

Kohdeyrityksen menestystekijöitä määrittäessä kokoonnuttiin erilaisilla 

kokoonpanoilla käymään läpi ja miettimään toiminnan merkittävimpiä 

strategisia tavoitteita. Henkilöstön osallistaminen menestystekijöiden ja 

mittareiden määrittämiseen on tärkeää, koska jos sen jättää tekemättä niin 

työntekijöiden sitoutumisen aste on heikompi. Sen takia keskeiset toimijat 

projektin kannalta on pyritty ottamaan mukaan jo määritysvaiheessa.  

Tuotehallintajohtaja nostaa esiin, että ihmisten kanssa on jaksettava 

työstää mittarointiasioita. Kyseessä on pitkä prosessi, mutta se on 

käyttöönoton edellytys. Jos asioita ei tarpeeksi käydä läpi, niin tulokseksi 

voi jäädä sekalainen joukko kaikkea ja sieltä ei saada sitä punaista lankaa 

esiin. 

”Et sen takii täytyy olla se alhaalta ylös -prosessi” 

(Tuotehallintajohtaja) 

Mittariston onnistuneeseen käyttöönottoon liittyy merkittävästi yrityksen 

työntekijöiden asenne käynnissä olevaa projektia kohtaan. 

Kohdeyrityksessä tämä voi mittariston implementoinnin osalta tuoda 

mukanaan haasteita, sillä tietoisuus mittariston suunnittelusta ei ole vielä 

kovin laaja: 

”Suurin osa organisaatiossa ei tiedä mittaristoprojektista 

mitään eikä niistä jatkoduuneistakaan.” (Suunnittelupäällikkö)” 

Mutta kun tilanne on tiedossa, voidaan siihen varautua ja ongelmilta 

välttyä. 

Kohdeyrityksessä ei ole vielä haastatteluhetkellä määritelty tarkkaa 

suunnitelmaa mittariston jalkauttamiselle. Siinä on enimmäkseen kyse 
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yrityksen johdon tehtävästä, kun organisaatiota ja henkilöstöä sitoutetaan 

mittariston seurantaan. Strategiapäällikön mukaan keinot sitouttamiseen 

kuitenkin löytyy: 

”tää ei välttämättä ollenkaan oo mikään pullonkaula meillä, 

näkisin että tossa on varmaan tehty aikaisemminkin hyvää 

työtä.” (Strategiapäällikkö)  

Suunnittelupäällikkö tuo esiin sen, että sitten, kun mittaristo on valmis, niin 

sen tulisi olla laajan joukon nähtävillä ja siitä pitää näkyä niitä asioita, 

mistä organisaatiossa puhutaan. Henkilöstön koulutusten arvo 

organisaation sitouttamisen välineenä nähdään tärkeänä toimintatapana: 

”Toivottavasti (koulutuksia järjestetään) kyllästymiseen asti.” 

(Suunnittelupäällikkö) 

 

4.4.5 SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

Suorituskykymittariston säännöllinen käyttäminen ja ylläpitäminen on 

implementointiprojektin viimeinen osa-alue. Tätä olisi hyvä suunnitella ja 

miettiä etukäteen, eli miten mittaristoa on tarkoitus päivittää ja ylläpitää.  

Asiantuntijan näkemys 

Tämän vaiheen haastavuus piilee siinä, miten pystytään pitämään yllä 

organisaation kiinnostus mittaristoa kohtaan vielä senkin jälkeen kun 

mittaristo on saatu valmiiksi. Erityisesti, jos edellisessä käytäntöön 

tuomisen vaiheessa ei onnistuta hyvin, niin usein käy niin että mittaristo 

jää muiden työkalujen jalkoihin. 

Toinen asia, jolla on merkittävä vaikutus siihen mikä mittariston asemaksi 

yrityksessä tulee, on johdon rooli. Mittaristoissa on pääosin kyse 

johtamisen instrumenteista, ja jos niitä ei johtamisessa oteta käyttöön, niin 

silloin mittaristo jää helposti vain projektin materiaaliksi eikä tule 

konkreettiseksi osaksi yrityksen toimintaa.   

Muutosjohtamisen rooli nousee tässä vaiheessa esille. Projekteissa 

luodaan uusia järjestelmiä tai muutetaan yrityksen toimintatapoja, mutta 
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pysyviä tuloksia ei saada aikaan, jos uutta informaatiota ei osata kunnolla 

hyödyntää ja muutosprojektia johtaa. Johtava konsultti toteaa, että 

muutosjohtamisen kautta projekti itse asiassa lähtee liikkeelle:  

”… meidän pitää omia toimintatapoja muuttaa, jotta voidaan 

hyödyntää niitä uusia asioita” (Johtava konsultti) 

Johtamisen ja muutosjohtamisen kautta projektin tuloksia vasta voidaan 

kunnolla hyödyntää. Vanhoja, tuttuja toimintatapoja on välttämätöntä 

muuttaa, jotta uusi järjestelmä saadaan kunnolla jalkautettua toimintaan. 

Samoin mittariston liittäminen organisaation palkkiojärjestelmään voi 

vahvistaa mittariston säännöllistä käyttöä. Mittariston ja 

palkkiojärjestelmän kautta strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, mikä ohjaa 

sitä, että mittariston asiat pysyvät näkyvillä päivittäisessä toiminnassa:  

”kun tulosyksikkö- tai tiimitasolla ne tavoitteet on oikeesti 

mietitty siitä strategiasta ja sä toteutat strategiaa siinä 

matkalla, niin silloinhan sä vähän siinä sivussa jo käytät 

mittaristoa säännöllisesti” (Seniorikonsultti) 

Seniorikonsultti myös mainitsee, että mittaristoasioita voisi esittää eri 

kanavien kautta. Tasapainotetun tuloskortin tavoitteita ja toteutumisia voisi 

tuoda esille visuaalisemmassa muodossa, esimerkiksi liikennevalojen 

värimaailmaa hyödyntäen, joka lisää tietoisuutta mittaristosta ja yrityksen 

suorituksesta. Haasteeksi seniorikonsultti tuo esiin käyttöönottamisen 

lisäksi osaoptimoimisen: 

”…se saattaa ohjata käyttämään niitä mittareita silleen, ei 

ehkä oikeella tavalla, mut et sä pääset tavotteisiin kun sä 

osaoptimoit sen oman tiimis tai henkilökohtaista tulosta.” 

(Seniorikonsultti) 

Mittaaminen voi siis saada aikaan omien etujen asettamisen yhteisten 

etujen edelle jolloin tärkeämmäksi asiaksi nähdään se, että omat tavoitteet 

tulee saavutettua.  

Mittareiden tietojen ja tavoitteiden päivittämiseen asiantuntijat antavat 

muutamia vaihtoehtoja. Usein strategiat on luotu noin neljäksi vuodeksi, 
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jolloin strategiaan pohjautuvia tavoitteita ja mittareita olisi hyvä hioa 

vuoden sykleinä. Vuosi on ajanjaksona sen takia järkevä, että sen aikana 

nähdään jo paremmin, miten muutoksella on ollut vaikutusta yksittäisen 

työntekijän toimintaan. Jos päivityksen ajanjaksona olisi kuukausi tai 

kvartaali, niin työntekijöitä ajatellen se saattaa olla liian lyhyt. Tällöin 

uuteen toimintatapaan tai muutokseen ei pystytä sitoutumaan kunnolla ja 

se helposti jää vanhojen rutiinien varjoon.  

Toinen vaihtoehto suorittaa mittareiden päivittämistä on toimia yrityksen 

oman vuosikellon mukaisesti. Silloin keväällä mietitään osaa tavoitteista ja 

syksyllä toisia tavoitteita. Sitä kautta mittaristoon tuodaan prosessimainen 

lähestymistapa ja mittaristoa tulee päivitettyä muutaman kerran vuodessa. 

Tähän lisäksi tulevat työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet esimies-

alaiskeskusteluissa, jota kautta omat mittarit ja tavoitteet mukautuvat ja se 

mahdollistaa viestimisen molempiin suuntiin, johdolta henkilöstölle ja 

päinvastoin. Tämän tapaisen prosessin kautta mittaristo kehittyy 

jatkuvasti.   

Kohdeyrityksen näkemys 

Kohdeyrityksessä on ennestään vahvaa mittarointiperinnettä, joten 

ongelmaksi ei koeta mittariston käyttöä, erityisesti talouslukujen ja 

operatiivisten mittareiden osalta. Kun tiedostetaan mittareiden tarve ja 

rooli, niin ne varmasti saavat aseman myös yrityksen päivittäisessä 

toiminnassa. Strategiapäällikkö kuvaa yrityksen toiminnan tavoitteiden ja 

mittareiden yhteyttä seuraavasti: 

”… ideaalimaailmassa sä pystyisit jollain tavalla vetään 

nuolella, että tämä vie tähän ja tämä tähän aina sinne ylös 

asti.” (Strategiapäällikkö)  

Vielä strategisten mittareiden käyttö ei näy näin selkeästi yrityksen 

toiminnassa ja strategiapäällikön mukaan kohdeyrityksessä mittarointi alas 

asti ei välttämättä olekaan täysin tarpeellista:  

”Tärkeintä meidän yrityksen tapauksessa on, että kullakin 

toiminnan tasolla seurataan oikeita mittareita, näillä mittareilla 
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on aito ohjausvaikutus toimintaan ja johtamisjärjestelmä tulee 

reagoimaan mittaroinnista saatavaan informaatioon ja siitä 

tehtyihin analyyseihin.” (Strategiapäällikkö) 

Valittuja mittareita, joihin tiedot saadaan yrityksen järjestelmistä, olisi 

tarkoitus päivittää kerran kuussa. Osaa mittareista on ajateltu 

mahdollisuuksien mukaan päivitettävän 4-8 kertaa vuodessa ja toisia 

muutaman kerran vuodessa. 

Jotta mittariston käytöstä saataisiin osa päivittäistä toimintaa, on tärkeää 

saada ylätason mittarit valumaan alas. Kohdeyrityksellä mittarointi on yksi 

johtamisen työkalu, jolla seurataan strategian toteutumista. 

Strategiapäällikkö toteaa, että yhtä tärkeä työkalu strategian toteutumisen 

kannalta on strategisten ohjelmien ja niiden sisällä keskeisten projektien 

toteutumisen systemaattinen seuranta projektisalkussa. Tämä kannattaisi 

sisällyttää myös mittariston osaksi, koska kyseessä on tärkeä tapa seurata 

yrityksen toimintaa. 

 

4.5 HAASTATTELUIDEN TULOKSET 

Työssä käytetään pohjana teoreettiseen viitekehykseen pohjautuvaa 

mallia, joka kuvaa implementointiprojektin eri osa-alueita. Näistä jokaiseen 

osa-alueeseen pyrittiin löytämään haastattelujen kautta mielipiteitä 

projektiin liittyvistä haasteista. Kuviossa 7 on koottu yhteen havainnot, 

mitä asiantuntijayrityksen sekä kohdeyrityksen haastatteluissa tuli ilmi.  

Ensimmäisessä osa-alueessa, Projektin suunnittelu ja aloitus, asiantuntijat 

toivat esille, että projektin asema tulee olla yrityksessä selkeästi tiedossa 

ja projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen visio ja 

strategia ovat tiedossa ennen projektin aloittamista. Kohdeyrityksellä 

tilanne tältä osin oli melko selkeä, koska mittaristoprojekti on osana 

suurempaa strategiaprojektia. Tätä kautta mittaristoprojekti on saanut 

tarvittavat resurssit sekä organisoinnin.  
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Toisessa osa-alueessa, Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen, 

asiantuntijat toivat esiin, että tuloskortti -viitekehyksessä olisi hyvä 

tiedostaa strategiset tavoitteet ja menestystekijät ennen kuin mittareita 

aletaan varsinaisesti määrittää. 

 

Kuvio 7. Haastatteluiden yhteenveto 

Molemmat yritykset totesivat isoksi haasteeksi mittareiden rajallisen 

määrän ja seurattavan tiedon pelkistämisen. Nykyään on vaarana, että 

seurannan kohteena on liian monta mittaria.   

Mittareiden määrittämisen haaste nousi haastatteluissa esiin hieman eri 

valossa riippuen siitä kenen näkökulmasta katsoi. Asiantuntijat toivat esiin 

mittareiden rakentamisen haastavuuden eli yhteen mittariin tulisi saada 

sisällytettyä hyvin paljon tietoa. Se on työläs vaihe ja vaatii usein 
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yhteistyötä yrityksen osastojen välillä, jotta tarvittava ja oikea tieto 

saadaan kerättyä. Kohdeyritys toi esiin mittareiden rajallisen määrän ja 

niiden luonteen. Mittareiden joukkoon tulisi pystyä sisällyttämään tuttujen 

operatiivisten mittareiden lisäksi strategisia mittareita. Näiden mittareiden 

kautta saatu tieto on hyvin arvokasta ja suuntautuu tulevaisuuteen, jonka 

avulla yritys pystyy kehittämään toimintaansa. 

Kohdeyrityksen haastattelussa tuli esiin, että käynnissä olevat strategia- ja 

mittaristoprojektit ovat hyviä mahdollisuuksia koota henkilöstöä oikeasti 

miettimään, mitkä ovat ne heidän kriittiset menestystekijät. Tämä on heiltä 

ehkä aiemmin puuttunut; yrityksen yhteinen näkemys siitä, miten edetään. 

Tässä osiossa tuli myös esiin, että henkilöstöä on kohdeyrityksessä 

osallistettu jo mittareiden rakentamisessa ja määrittämisessä, mikä onkin 

asia, johon myös asiantuntijat kannustavat.  

Kolmas osa-alue on Mittariston tuominen käytäntöön. Tämän osa-alueen 

tavoite yleisesti on saada mittaristo osaksi yrityksen jokapäiväistä 

toimintaa. Se on haastavaa, koska kyseessä on uusi työkalu, jonka 

vaikutusta henkilön omaan toimintaan ei välttämättä vielä ole tiedostettu. 

Viimeistään tässä vaiheessa olisi tärkeää saada henkilöstöä projektiin 

mukaan ja sitouttaa organisaatiota toimimaan mittariston tavoitteiden 

mukaisesti. Tällä osa-alueella haastatteluiden tulokset olivat hyvin 

samankaltaisia. Toiminnot, joilla haasteeseen pystytään varautumaan, 

ovat: viestintä, tiedottaminen, johdon toiminta. 

Mallin neljäs vaihe, Säännöllinen ylläpitäminen ja päivittäminen, tarkoittaa 

toimintasuunnitelman laatimista siitä, miten jatkossa voidaan asetetut 

tavoitteet saavuttaa. Tässä kohtaa asiantuntijayritys ja kohdeyritys toivat 

eri asioita esille. Asiantuntijoiden mielestä tärkeitä asioita on johdon 

esimerkki mittariston käytössä ja mittariston tavoitteiden linkittäminen 

palkitsemisjärjestelmään. Kohdeyrityksessä taas pohdittiin sitä, millainen 

mittariston asema olisi heidän toiminnassaan muiden työkalujen joukossa 

ja tuleeko tästä säännöllinen työkalu yrityksen johdolle. Myös mittariston 

tiedon ylläpitäminen mainittiin kohdeyrityksen haastatteluissa sekä 
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tärkeänä että haastavana tehtävänä. Kohdeyrityksessä on jo mietitty 

mahdollisia informaation päivitysvälejä mittaristoon.  

Haastatteluissa ei tullut yritysten vastausten välillä vastakkaisia 

näkemyksiä mittaristoprojektiin liittyvistä haasteista. Haastattelutulosten 

perusteella suurimmat haastekohdat mittaristoprojektiin liittyen ovat 

samoja, yritykset korostivat osassa vastauksista vain hieman eri puolia 

asioista. Muutenkin haastatteluissa esiin tulleet asiat olivat hyvin lähellä 

toisiaan. Tästä voidaankin päätellä, että yrityksillä on hyvin tiedossa 

suurimmat haastekohdat mitä mittaristoprojektin eri osa-alueisiin liittyy.  

 

4.6 YHTEENVETO EMPIRIASTA 

Edellä esitellyn empiirisen analyysin viitekehyksen avulla tuodaan tässä 

luvussa yhteen nyt kaikki neljä näkökulmaa, eli kirjallisuuden ja Case-

esimerkin lisäksi haastateltavien yritysten näkemykset. Näitä havaintoja on 

kuvattu Kuviossa 8. Viitekehyksen avulla on tarkoitus havainnollistaa 

yhdenmukaisuuksia ja mahdollisia erovaisuuksia haasteissa.  

Ensimmäinen implementointiprojektin vaihe on Projektin suunnittelu ja 

aloitus. Eroavaisuuksia empiirisen analyysin haastatteluiden ja teoriaosan 

välillä tuli siinä, että yhdessäkään haastattelussa ei nostettu esiin projektin 

selkeän aloituksen merkitystä. Tämä oli askel, joka työssä esitellyssä 

käyttöönottomallissa oli mainittu ensimmäiseksi tehtäväksi asiaksi. Kun 

projekti saa selkeän aloituksen, niin se on paremmin esillä organisaatiossa 

ja saa sitä kautta näkyvyyttä sekä siitä on helpompi viestiä henkilöstölle. 

Asiantuntijat korostivat kuitenkin projektin aseman tärkeyttä ja projektin 

esillä pitämistä.  

Yhteneväisyyksiä tuli johdon sitoutumisen osalta. Se on tekijä, joka on 

tullut jokaisessa artikkelissa ja tutkimusta varten tehdyssä haastattelussa 

esiin. Asiantuntijat toivat esiin sen, että mittaristo on erityisesti johdon 

työväline, joten on tärkeää, että juuri heidän suunnaltaan tarve mittaristolle 

tulee. Yleisimmäksi syyksi mittaristoprojektin aloittamiselle todettiinkin 

strategian konkretisointi käytännön tasolle sekä tiivistetyn yleiskuvan 
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saaminen yrityksen toiminnasta. Vision ja strategian selkeyttäminen sen 

sijaan oli itsestään selvyys molempien yritysten vastausten perusteella. 

Mittaristoprojektia ei voida tehdä, jos näitä ei ole selvennetty. 

 

 

Kuvio 8. Empirian yhteenveto 

Myös Tavoitteiden ja mittareiden määrittämisen osalta samoja asioita 

nousi esille niin haastatteluissa kuin kirjallisuudessakin. Mittareiden 

rajallinen lukumäärä ja valinta sekä tiedon pelkistäminen ja yrityksen 

yhteinen näkemyksen löytäminen ovat aiheita, joihin haasteita tavallisesti 

liittyy. Mittareiden rakentamista varten materiaalia on yrityksillä aina 
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tarpeeksi, mutta vaikeutena on sen joukosta rakentaa ne oikeat mittarit 

siten, että mittareiden määrä pysyy hallinnassa.  

Mittariston rakentamiselle tuli teoriaosan yhteydessä esiin kaksi eri tapaa. 

Yksi tapa rakentaa ja implementoida mittaristo on pilottiprojekti-malli. Eli 

luodaan ensimmäinen versio mittaristosta, jota testataan tietyllä yrityksen 

ryhmällä tai osastolla ja siitä saatujen kokemusten kautta kehitetään 

mittaristoa paremmaksi. Toinen ehdotus mittaristoprojektin toteutuksesta 

oli se, että edetään rauhallisesti, siten, että asiat tulee tehtyä oikein ja 

kaikki seikat huomioitua. Haastavuus tässä tavassa on pitää yrityksen ja 

henkilöstön motivaatio ja kiinnostus korkealla, jotta projektia ei unohdeta. 

Vaikuttaa kuitenkin haastattelutulosten perusteella siltä, että näiden 

tapojen kompromissi on se, miten mittaristoa käytännössä yrityksiin 

rakennetaan. Voidaan esimerkiksi tehdä pilottimalli, jota lähdetään 

rauhassa korjaamaan ja kehittämään saatujen kokemusten myötä. 

Mittariston tuominen käytäntöön -vaiheeseen todettiin liittyvän hyvin 

läheisesti viestintä ja tiedottaminen. Nämä olivat asioita, jotka tulivat 

jokaisessa vertailtavassa näkökulmassa esille hyvin konkreettisena 

tekijänä. Haastatteluissa mainittiin jopa, että viestintää ei voi koskaan 

tehdä liikaa. Asiantuntijayritys korosti myös johtamisen merkitystä projektin 

onnistumisessa. Kun muutoksesta lähdetään tiedottamaan ajoissa ja 

tarpeeksi, niin organisaation sitouttaminen voi onnistua helpommin ja 

muutosvastarintaa pystytään pienentämään. Viestinnän tavoite olisikin 

erityisesti tiedottaa yrityksen henkilöstölle mistä projektissa on kyse, miten 

projektin on tarkoitus vaikuttaa heidän työhönsä ja mitkä ovat kyseisen 

projektin tavoitteet. Myös teoriaosan todettiin, että proaktiivisella 

johtamisella on positiivisia vaikutuksia yrityksen menestymiseen. 

Säännöllisen käytön ja ylläpidon kohdalla johdon rooli oli yksi tärkeimmistä 

tekijöistä, niin kirjallisuuden kuin haastattelutulostenkin mukaan. Esimerkin 

voimalla on tärkeä merkitys, kun uusi järjestelmä on tarkoituksena saada 

organisaatiossa säännölliseen käyttöön. Jos johdon teot ja puheet ovat 

ristiriidassa, niin sillä on usein negatiivinen vaikutus myös henkilöstön 

asenteeseen projektia kohtaan. Palkitsemisjärjestelmät ja 
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toimintasuunnitelman luominen mainittiin keinoiksi, joilla tätä vaihetta 

voidaan helpottaa. Mittariston linkittämisellä palkitsemisjärjestelmään on 

tarkoitus tuoda positiivisia lähtökohtia mittariston käyttämiseen, kun 

hyvistä suorituksista halutaan palkita henkilöstöä. Tätä kautta työntekijöitä 

motivoidaan työskentelemään entistä enemmän tavoitteita kohti. 

Toimintasuunnitelman avulla mietitään etukäteen, millä aikataululla 

päätetyt tavoitteet on tarkoitus saavuttaa sekä miten informaatiota olisi 

tarkoitus ylläpitää mittaristossa.  

On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että implementointiprojektissa mukana 

olevilla henkilöillä on hyvin merkittävä vaikutus siihen, miten aktiivisesti 

suorituskykymittaristo tulee yrityksessä lopulta käyttöön. Erityisen suuri 

rooli on johdolla ja sen aktiivisuudella. Johdolla on projektin onnistumisen 

suhteen kaikki kortit käsissään, sillä strateginen suorituskykymittaristo 

rakennetaan erityisesti heitä varten. Kehittämällä uutta tai päivittämällä 

vanhaa mittaristoa ollaan tekemässä muutosta, jota tulisi johtaa. Johdolla 

on projekteissa rooli toimia esimerkkinä ja muuttaa itsekin 

toimintatapojaan. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millä asioilla on vaikutusta siihen, 

että strateginen suorituskykymittaristo saadaan implementoitua 

onnistuneesti. Tarkemmin tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, 

joita mittaristoprojektiin liittyy ja mahdollisia keinoja, millä näihin voidaan 

varautua. Strateginen suorituskykymittaristo on nykyään hyvin 

ajankohtainen työkalu yrityksille ja organisaatioiden johto on kiinnostunut 

seuraamaan, saavuttaako yritys sen toiminnalleen määrittämiä strategisia 

tavoitteita. Erilaisia mittareita ja operatiivisia mittaristoja on monilla 

yrityksillä käytössä, mutta jos strateginen suorituskykymittaristo halutaan 

saada kunnolla toimintaan mukaan, tulee sen käyttöönottoprojekti 

suunnitella huolellisesti. 

Suorituskykymittariston käyttöönottamiseen liittyy useita vaiheita ja näitä 

käsiteltiin tutkimuksessa muodostetun mallin avulla. Tämä malli käsitti 

mittariston käyttöönottoprojektin neljänä eri osa-alueena. Näihin jokaiseen 

osa-alueeseen pyrittiin tunnistamaan haasteita sekä kirjallisuudesta että 

haastatteluiden kautta.    

Tutkimuksessa selvisi, että strategisen suorituskykymittariston 

implementointiin eniten vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat johdon aktiivinen 

rooli, riittävä viestintä ja kommunikaatio yrityksen sisällä sekä 

projektinhallinta. Asiantuntijoilta tuli implementointiprojektin yleisiin 

haasteisiin liittyen lisäyksenä, että yrityksen organisaatiomallilla tai koolla 

ei niinkään ole merkitystä projektin onnistumisessa, vaan suurempi 

merkitys on mukana olevilla henkilöillä ja heidän aktiivisuudellaan. Tähän 

kommenttiin viitaten osaavan projektipäällikön merkitys huomattiin 

tärkeänä tekijänä mittariston implementointiprojektissa onnistumiseen.  

Empiirisen analyysin tulokset olivat hyvin yhteneviä kirjallisuuden tulosten 

kanssa. Kovin suuria eroavaisuuksia ei löydetty kirjallisuuden ja empirian 

välillä, vaan samat aihealueet on tiedostettu myös yrityksissä tärkeiksi. 

Yllättävin löydös tutkimuksessa oli kuitenkin se, miten samanlaisilla 

ratkaisuilla haasteisiin pystytään vastaamaan. Riittävä tiedottaminen ja 
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aktiivinen johtaminen vaikuttavat olevan edellytyksiä implementointi-

projektin onnistumiselle. 

 

5.1 KESKUSTELUA TUTKIMUSTULOKSISTA 

Kuviossa 8 esitellyt asiat ovat pääkohtia, joita työn kirjallisuusosiosta ja 

empiirisestä analyysistä nousi esille. Tutkijan omia huomioita 

mittaristoprojektin suurimmiksi haastekohdiksi on koottu kuvioon 9. Tässä 

pohjalla ovat havainnot ja huomiot koko tutkimusprojektin ajalta. 

 

Kuvio 9. Haasteet ja mahdolliset ratkaisut 

Johdon sitoutuminen on tärkein asia, joka tulisi hankkia ennen 

mittariston käyttöönottoprojektin aloittamista. Amaratunga & Baldry (2002) 

mainitsevat johdon roolin tärkeäksi, kun yrityksellä on tavoitteena siirtyä 

suorituskyvyn mittaamisesta suorituskyvyn johtamiseen. 

Suorituskykymittariston tarkoitus on pohjimmiltaan tulla erityisesti johdon 

työkaluksi ja strategisen suorituskykymittariston kautta saatua tietoa on 

tärkeää hyödyntää. Tutkimuksessa huomattiin, että mittariston 

käyttöönottaminen pitää nähdä projektina ja sitä kautta muodostaa sille 

oma projektisuunnitelma, jossa projektin eri vaiheet on ajoitettu limittäin ja 

peräkkäin.  
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Implementointiprojektissa, kuten kaikissa muissakin projekteissa, 

haasteeksi tulee usein projektin organisointi. Projektin on tärkeää pysyä 

sovitussa aikataulussa ja saada näkyviä tuloksia aikaan sovitusti. Myös 

Toivanen (2001) toteaa, että aikataulussa pysyminen on tärkeää 

mittaristoprojektin onnistumisen kannalta. Tämä edesauttaa myöhemmin 

työntekijöiden motivointia, kun voidaan näyttää, miten asioita on jo saatu 

aikaan. Projektinhallinnallisiin haasteisiin voidaan varautua määrittämällä 

projektille aktiivinen ja järjestelmällinen projektipäällikkö sekä suorittaa 

projektin osa-alueiden vastuunjaot projektiryhmän kesken. Vielä parempi 

tilanne olisi, jos lisäksi yrityksen johdon jäsenet ottaisivat tiettyjä projektin 

osa-alueita omalle vastuulleen ja sitä kautta sitoutuisivat sen 

toteuttamiseen ja aikataulussa pysymiseen. 

Haastatteluissa todettiin, että henkilöstöllä on tärkeä asema, kun valmista 

mittaristoa halutaan sovittaa toimintoihin mukaan. Tämän takia 

henkilöstön asenne projektia kohtaan on yksi esiin nousseista 

haasteista. Myös Neely (2002) totesi, että uudet asiat ovat usein vaikeita 

ja mahdollisesti pelottavia työntekijöille, jos niistä ei kerrota ja viestitä 

tarpeeksi. Yrityshaastatteluissa mainittiin, että henkilöstölle tulee tiedottaa, 

miten mittarointi liittyy heidän toimenkuvaansa ja miten he itse pystyvät 

auttamaan määritettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Tähän pystytään 

vaikuttamaan viestinnän aloittamisella jo projektin alkuvaiheissa, 

henkilöstön osallistamisella tavoitteiden ja mittareiden määrittämisessä 

sekä järjestämällä koulutuksia, kun mittaristo on valmis. Saman otsikon 

alle liittyy myös johdon esimerkin vaikutus. Jos johdon toimet ja sanomiset 

ovat ristiriidassa, niin sillä on vaikutusta myös muun henkilöstön 

toimintaan. Tämä on yhtenevä Bourne et al. (2005) tutkimuksen kanssa, 

jossa yritysten, joilla oli proaktiivista johtamista, huomattiin menestyvän 

muita yrityksiä paremmin.  

Suorituskykymittaristolla voi olla useita eri tehtäviä, kuten Kuviossa 3 

esiteltiin. Ne voivat vaihdella viestintä- ja kommunikaatiovälineestä 

toiminnan seuraamiseen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen työkaluihin. 

Strategisen suorituskykymittariston tavoitteita voikin sen takia olla 
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vaikea hahmottaa. Yksi mahdollisuus, jolla tässä voidaan lähteä liikkeelle, 

on luoda ensin mittaristosta pilottimalli, jota voidaan kehittää ja parantaa 

kokemusten kautta. Sen avulla voidaan seurata mihin tätä työkalua 

erityisesti käytetään. Tätä kautta varsinaista suorituskykymittaristoa 

pystytään muokkaamaan paremmin juuri yrityksen toiminnalle sopivaksi; 

muun muassa Lyons & Gumbus (2004) case-tutkimuksessa hyödynnettiin 

pilottimallia.  

Mittariston sovittaminen käytännön toimintoihin on yksi suurimmista 

haasteista. Tätä voidaan edesauttaa selkeän ja riittävän tiedottamisen 

kautta. Mittariston jalkauttaminen onnistuu paremmin, kun yrityksen sisällä 

tiedetään, mitä suorituskykymittaristoprojektilla haetaan ja miten se voi 

auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. Waal & Kourtit (2013) esittivät, 

että johto voisi tuoda esiin mittariston käytöstä saatavia etuja sekä 

projektin alussa että projektin aikana. Sen avulla on mahdollista lisätä 

organisaation sitoutumista strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tutkimuksessa esitellyssä Lyons & Gumbusin (2004) case-esimerkissä 

suorituskykymittariston projektiryhmän johtaja päätti jopa tehdä mittariston 

käyttöönottoa varten täysin oman viestintäsuunnitelman ja markkinoida 

työkalua yrityksen henkilöstölle samoin kuin mitä tahansa uutta tuotetta. 

Kyseessä on ehkä hieman radikaali toimintatapa, mutta heidän 

tapauksessaan se oli erityisen toimiva. Jotain samanlaista voisi yrityksiä 

tämän kaltaisten projektien yhteydessä kannustaa kokeilemaan. Riittävä 

viestintä on avaintekijä muutoksen edistämiselle ja muutosvastarinnan 

vähentämiselle.  
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5.2 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tutkimusten luotettavuutta tulee aina arvioida ja kyseenalaista. Vaikka 

virheitä tutkimuksen suorittamisessa halutaankin välttää, vaihtelee tulosten 

luotettavuus usein. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa, jos tutkimuksen 

toteutuksesta kerrotaan mahdollisimman kattavasti. Laadullisessa 

tutkimuksessa validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimusongelman 

kuvaus ja siihen liitetyt selitykset ja tulkinnat yhteensopivia. Eli voidaanko 

selitystä pitää luotettavana. (Hirsjärvi et al., 2003) 

Tämän tutkimuksen validiteettia lisää se, että aineiston tuottamisen 

olosuhteet on kerrottu selvästi ja totuudenmukaisesti. Tutkimuksen 

haastatteluiden toteutus tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvä, esimerkiksi 

kertoa tarkemmin olosuhteista ja paikoista, joissa tutkimuksen aineistot 

kerättiin. Validiteetti koskee myös tulosten tulkitsemista. Tutkijan tulisi 

kertoa, millä perusteella tulkintoja esitetään ja mihin hän päätelmänsä 

perustaa. Tätä voidaan edesauttaa esimerkiksi liittämällä mukaan suoria 

haastatteluotteita. (Hirsjärvi et al., 2003) 

Työn tavoitteena oli perehtyä strategisen suorituskykymittariston 

käyttöönottoprojektin haasteisiin ja tutkia, miten näihin pystytään 

varautumaan. Tutkimukseen haettiin eri näkökulmia kirjallisuuden lisäksi 

yrityshaastatteluiden kautta. Mukaan valittiin erityyppiset yritykset sen 

takia, että haastateltavat henkilöt ovat tekemisissä mittaristojen kanssa eri 

lähtökohdista. Haastatteluiden kautta saatiinkin arvokkaita näkemyksiä ja 

huomioita aiheeseen. Tutkimuksen eteneminen on pyritty työssä 

esittämään mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta tutkimuksen luotettavuus 

ei kärsisi. Luotettavuuden lisäämiseksi haastatteluaineisto myös litteroitiin.  

Tutkimuksen empiirinen analyysi on tehty haastatteluiden avulla ja 

haastatteluissa esitetyt kysymykset muodostettiin kirjallisuuteen 

perehtymisen jälkeen, jotta pystyttiin muotoilemaan tutkimuskysymyksiä 

hyvin tukevat haastattelukysymykset. Haastattelutilanteita on pyritty 
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esittelemään ja kuvailemaan tarkasti 4.3 Tutkimusmenetelmien esittely -

luvussa. Haastatteluaineistoa tuotiin 4.4 Haastattelut yrityksissä -luvussa 

esille suorien lainauksien kautta, joiden tarkoituksena oli tehdä analyysistä 

entistä luotettavampi.  

Tämän tutkimuksen aihealue, strateginen suorituskykymittaristo ja sen 

implementointiprojekti, on ollut viime vuosina hyvin ajankohtainen ja sitä 

on tutkittu useista eri lähtökohdista. Näkökulma on siirtymässä mittariston 

rakentamisesta kohti suorituskykymittariston käyttöä organisaatioissa ja 

siihen, mitkä tekijät vaikuttavat käyttöönotossa onnistumiseen. 

Mielenkiintoista olisi tutkia tarkemmin suorituskykymittariston 

käyttökokemuksia, sillä työntekijöillä on hyvin suuri rooli siihen, miten yritys 

hyötyy suorituskykymittariston käytöstä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, 

että tiedottaminen ja viestintä ovat hyvin tärkeitä tekijöitä strategisen 

suorituskykymittariston implementointiprojektissa. Olisikin mielenkiintoista 

selvittää, miten taloudellisissa ja strategisissa projekteissa on viestintää 

toteutettu henkilöstölle, kuinka henkilöstö on tämän kokenut ja millaisia 

tuloksia on saavutettu.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

Haastattelurunko 1: Yrityksen kokemuksia 

Projektin taustaa 

1. Minkä takia mittaristoprojekti aloitettiin? 

2. Miten aiemmin asioita mitattiin yrityksessänne? 

3. Miten aiemman mittariston käyttö näkyi yrityksessä? 

Nykytila mittaroinnissa 

4. Mitä mittareita käytät säännöllisesti? 

5. Miten mittarit tuovat yrityksen strategisia tavoitteita käytännön 

toimintaan? 

6. Miten kehittäisit yrityksen mittarointia? 

7. Mikä toimii tällä hetkellä mittaamisprosessissa hyvin? 

Projektin suunnittelu ja aloitus 

8. Miten ja milloin projekti aloitettiin?  

9. Oliko projektilla ylimmän johdon tuki? Miten se on näkynyt 

käytännössä? 

10. Onko implementointiprojektilla määritelty projektijohtaja?  

11. Miten projektin vastuut jaettiin? Saiko projekti tarvittavat resurssit? 

12. Millainen on projektisuunnitelma? 

13. Millaisia haasteita projektiin yleisesti liittyy? 

Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen 

14. Miten visio ja strategia ymmärretään organisaatiossa tällä hetkellä? 

15. Miten mittaristo tuo yrityksen visiota ja strategiaa käytännön 

toimintaa ohjaavaksi? 

16. Millaisia haasteita on ollut vision ja strategian tuomisessa 

käytännön tasolle? 

17. Miten kriittiset menestystekijät määritettiin? 

18. Oliko nämä helppo löytää? Millaisia haasteita tässä tuli eteen? 

19. Ketkä osallistuivat menestystekijöiden määrittämiseen? 

20. Mikä on tulevan mittariston tavoite ja tehtävä? 



 
 

21. Ketkä tulevat käyttämään mittaristoa? 

22. Miten mittarit määritellään? 

23. Voitko antaa esimerkin mittaristoon sopivasta mittarista? 

Muuta 

24. Onko jotain, mikä projektissa on tähän mennessä jäänyt huomiotta? 

25. Onko muita kommentteja yleisesti tai lisäyksiä? 

26. Onko asioita mitä tekisit toisin? 

27. Mitä on toteutettu hyvin tähän menneessä? 

28. Onko jotain mitä tulisi vielä osata kysyä projektiin liittyen? 

 

Haastattelurunko 2: Yrityksen näkemyksiä ja arvioita 

Mittariston tuominen käytäntöön 

1. Miten organisaation sitouttaminen on tarkoitus toteuttaa? 

2. Mikä ilmapiiri organisaatiossa on mittaristoprojektia kohtaan? 

3. Mikä on johdon tehtävä organisaation sitouttamisessa?  

4. Kuinka isoa yrityksen osaa mittaristoprojekti koskee? 

5. Millä keinoin mittaristo aiotaan jalkauttaa toimintaan? 

6. Miten projektista on viestitty organisaatiolle? 

7. Millainen toimintasuunnitelma on laadittu mittariston käyttöön 

ottamiseksi? 

8. Miten jatketaan, kun projekti on päättynyt? 

Muuta 

9. Onko muita kommentteja yleisesti tai lisäyksiä? 

10. Onko asioita mitä tekisit toisin? 

11. Mitä on toteutettu hyvin tähän menneessä? 

12. Onko jotain mitä tulisi vielä osata kysyä implementointi projektiin 

liittyen? 

 

 

 



 
 

LIITE 2  

Haastattelurunko 3: Asiantuntijan näkemys 

1 Suunnittelua ja selkeä aloitus 

1. Kokemuksenne mukaan mitkä ovat yleisimmät syyt 

mittaristoprojektin aloitukselle? 

2. Mitkä ovat mittaristoprojektin suunnittelun ja aloitusvaiheen 

suurimmat haastekohdat? 

3. Miten projektin aloitus kannattaisi toteuttaa? 

2 Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen 

4. Mitkä seikat tuottavat haasteita tavoitteiden ja mittareiden 

määrittämisessä? 

5. Mikä olisi mielestänne optimimäärä mittareita per näkökulma, jos 

puhutaan tuloskortti –viitekehyksen mittaristosta? 

6. Mikä on strategisen mittariston tehtävä yleensä yrityksissä? 

a. Operatiivinen seuranta työkalu 

b. Strateginen johtamisen työväline 

c. Muu, mikä? 

7. Millaisia mittarit ovat tyypillisesti? 

3 Mittariston tuominen käytäntöön 

8. Miten mittariston jalkauttaminen käytäntöön kannattaisi suorittaa? 

Mikä olisi ideaalitilanne? 

9. Miten viestintä pitäisi hoitaa? 

10. Mitä ovat tärkeimmät asiat, jotka tulisi ottaa huomioon 

suunnittelussa? 

11. Mitkä ovat suurimmat haasteet mittariston käytäntöön tuomisessa? 

12. Miten ne voidaan ratkaista? 

4 Säännöllinen käyttö ja ylläpito 

13. Miten varmistetaan, että mittariston säännöllinen käyttö jatkuu? 

14. Mitkä ovat suurimmat haasteet tähän liittyen? 

15. Miten mittaristoa kannattaisi ylläpitää ja kehittää? 



 
 

16.  Miten mittariston käyttämisestä tehdään osa normaalia päivittäistä 

toimintaa? 

Muuta 

17. Mitkä asiat ovat yrityksille usein haastavimpia 

implementointiprojektissa? 

18. Miten niihin pitäisi valmistautua? 

19. Mitä muuta haluaisit lisätä kokemuksesi perusteella? 

 


