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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda strateginen Balanced Scorecard 

suorituskykymittaristo kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatioon. 

Tutkimusongelmana oli, että case-yrityksellä ei ollut ennen tutkimustyön 

käynnistämistä systemaattista järjestelmää organisaation strategisen suorituskyvyn 

mittaamiseen. Case-yrityksellä oli ainoastaan yksittäisiä KPI-mittareita, joiden 

avulla se saattoi saada informaatiota liiketoiminnan suorituskyvystä. 

Tutkimustyön tavoitteeksi valittiinkin strategisen Balanced Scorecardin 

kehittäminen kohdeyritykselle. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan yleisimpiä 

haasteita suorituskyvyn mittaamisessa ja kiinnitetään huomiota kriittisiin 

menestystekijöiden, mitkä tulisi huomioida osana strategisen 

suorituskykymittariston kehittämistä. Nämä osatekijät huomioiden on 

tutkimustyössä kehitetty yritystason strateginen suorituskykymittaristo case-

yritykselle.   
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The purpose of this study was to create a strategic Balanced Scorecard performance 

measurement system (SPMS) for B2C expert organization. Problem was that the 

case organization does not have its own systematic measurement method for 

strategic performance measurement. Case organization had only few key 

performance indicators (KPIs) what gave information how company was 

performing.  Developing a strategic Balanced Scorecard performance 

measurement system for case organization was selected as a target for this study. 

Furthermore, his study analyzes the most common challenges in performance 

measurement as well as the critical factors that need to be taken into consideration 

in the development process of a strategic performance measurement system. Based 

on the analysis of the challenges and requirements found in this study, an 

organization-level strategic performance measurement system has been developed 

to the case company.  
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1 JOHDANTO  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Liikkeenjohdon näkökulmasta yrityksen taloudellinen suorituskyky on kiistatta kiinnostavin 

seurattava suorituskyvyn osa-alue. Taloudellisen suorituskyvyn tarkastelu yksinään tarjoaa 

kuitenkin varsin suppean näkökulman yritystoiminnan kokonaistilasta sekä 

toimintaedellytyksistä. (Malmi 2006, s. 25) Liiketoimintaprosessien kehittäminen sekä 

resurssien tehokas käyttö edellyttävät aina, että liikkeenjohdolla on mahdollisimman laaja-

alainen ja ajantasainen käsitys yritystoiminnan kokonaissuorituskyvystä. Lönnqvist & 

Mettänen (2003, s.  21-22) ovatkin korostaneet, että suorituskyvyn tarkastelu tulisi toteuttaa 

lähtökohtaisesti useammasta näkökulmasta ja erilaisia lähestymistapoja soveltaen. 

Liiketoiminnalle oleellisten osatekijöiden hallitseminen ei useimmiten onnistu myöskään ilman 

tarkempia mittaristoja sekä mittaustulosten säännöllistä analysointia. Yritystoiminnassa on aina 

kyse useita toimintoja sekä tuotteita käsittävistä kokonaisuuksista, joissa suorituskyvyn 

seuraamisen ja sitä varten räätälöityjen mittarien käyttö on lähes poikkeuksetta onnistuneen 

johtamisen edellytys.  

 

Mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys yrityksen suorituskyvystä voidaan saavuttaa 

riittävällä laajuudella toteutetulla mittaristolla sekä mittaustulosten analysoinnilla. 

Suorituskyvyn mittaamisen kautta yritys oppii analysoimaan omaa toimintaansa nykyhetkessä 

ja historiassa. Realistinen käsitys liiketoiminnan menneisyydestä ja nykytilasta puolestaan 

toimii voimavarana tulevaisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja liiketoimintastrategian 

toteuttamisessa. 

 

Yksi suosituimmista suorituskyvyn mittaus- ja ohjausjärjestelmistä on Balanced Scorecard, 

jonka historia ulottuu yli parin vuosikymmenen taakse. Mittariston suosiosta vielä nykypäivänä 

kertoo Bain & Companyn Balanced Scorecardin käyttötottumuskyselyn tulokset, minkä 

mukaan 38% liikkeenjohdon edustajista ilmoittaa hyödyntävänsä Balanced Scorecardia 

suorituskyvyn johtamisen työvälineenä (Bain & Company 2015a, s. 10). Seuraavalla sivulla 

esitetty kuvio 1 havainnollistaa Balanced Scorecardin suosiota ja varsin korkeaa 

käyttötyytyväisyyttä. 
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Kuvio 1. Balanced Scorecardin käyttökyselyn tulokset 1996-2014 (Bain & Company 2015b) 

 

Historian saatossa Balanced Scorecardin käyttötavat ovat kehittyneet ja yrityksissä Balanced 

Scorecardia hyödynnetään usein eri tavoin. Osalle yrityksistä Balanced Scorecard on pelkästään 

informaatiota tuottava KPI (Key Performance Indicators) –mittaristo ja osalle puolestaan 

kokonaisvaltainen yrityksen ohjausjärjestelmä ja apuväline strategian implementointiin 

(Malmin 2006, s. 34-35). Balanced Scorecard käsitellään tässä tutkimustyössä nimenomaan 

yritystason strategisena johtamis- ja ohjausjärjestelmänä, joka tullaan tapaustutkimukselle 

ominaisella tavalla lisäksi soveltamaan case-yrityksen käyttöön. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää strateginen suorituskykymittaristo kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaiset mittarit ja tavoitteet 

soveltuvat kuluttajamyyntiin erikoistuneen myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja 

liiketoiminnan kehittämiseen. Strateginen suorituskykymittaristo toteutetaan Suomen 

markkinoilla toimivalle kuluttajamyynnin (B2C) asiantuntijaorganisaatiolle. Toteutettavan 

suorituskykymittariston on tarkoitus kuvastaa ja määrittää valitun case-yrityksen visiota, 

strategisia tavoitteita sekä osaltaan toimia johdon työvälineenä henkilöstöviestinnässä ja 

motivoinnissa yhteisten strategisten päämäärien eteen. Toteutettu mittaristo on tarkoitus 
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rakentaa siten, että sitä voidaan soveltaa myös muille vastaavalla toimialalla toimiville 

organisaatioille, jonka visio ja strategia mukailevat case-yritystä. 

 

Case-yrityksen tapauksessa liiketoimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut 

huomattavia muutoksia. Vaikuttavina muutostekijöinä ovat olleet muun muassa liiketoiminnan 

myyminen pääomasijoitusyhtiölle, kilpailevien toimijoiden voimakas kasvu ja lisääntyminen 

markkinoilla, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset sekä case-yrityksen tarjoamien B2C-

palveluratkaisujen tarjoamisen laajentaminen yhä moninaisemmille toimialoille. Ulkoisten ja 

sisäisten muutosten myötä case-yrityksen liiketoimintaan on kohdistunut paineita 

uudistumiselle sekä tehokkuuden parantamiselle. Muutosvauhti ja uudistukset ovat 

kohdistuneet liiketoimintaan niin nopeasti, että organisaation tehokkuuden seuranta ja 

analysointi eivät ole täysin ehtineet pysyä mukana kehityksessä. Liiketoiminnanjohdossa on 

tutkimuksen käynnistämisvaiheessa reagoitu tilanteeseen ja havaittu tarve kokonaisvaltaiseen 

suorituskyvyn mittausjärjestelmään. 

 

Aikaisemmin case-yrityksessä on tuotettu informaatiota liiketoiminnasta lähinnä yksittäisten 

KPI (Key Performance Indicators) -mittareiden avulla. Tutkimustyössä tullaan soveltuvin osin 

hyödyntämään jo aiemmin käytössä olleita KPI-mittareita sekä lisäksi ottamaan case-yrityksen 

liiketoiminnan analysoinnin kannalta välttämättömiä uusia mittareita mukaan uuteen 

strategiseen suorituskyvyn mittausjärjestelmään. Uuden mittariston avulla yrityksen johdon 

tulisi olla mahdollista kommunikoida tehokkaammin yrityksen strategiaa henkilöstölle sekä 

mitata ja asettaa tavoitteita liiketoimintaa kokonaisvaltaisemmin.  

 

Tutkimusongelma muodostuu kahdesta keskeisestä kysymyksestä: 

 

• Kuinka rakentaa Balanced Scorecard – suorituskykymittaristo suomalaisen 

myyntiyhtiön strategisen suorituskyvyn mittaamiseen ja tavoiteasetantaan? 

 

• Millaiset BSC:n mittarit ja tavoitteet soveltuvat kuluttajamyyntiin erikoistuneen 

myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja liiketoiminnan kehittämiseen? 

 

Tämä tutkimus on koettu valikoidussa case-yrityksessä erityisen tärkeäksi liiketoiminnan 

nykytilanteen analysoimiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi liiketoimintastrategian 



10 

 

määrittämään suuntaan tulevaisuudessa. Tutkimustyön avulla halutaan lisäksi osaltaan kyetä 

viestimään valittu strategian paremmin organisaatiolle sekä sitouttaa ja motivoida henkilöstöä 

yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Keskeinen päämäärä tutkimuksessa on näin ollen 

muodostaa case-yrityksen käyttöön toimiva konstruktio, jonka tutkimuksessa käsiteltävä 

organisaatio ja myös muut kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatiot ovat valmiita ottamaan 

käyttöön strategiseen ohjaukseensa.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimus on toteutettu Suomen markkinoilla toimivaan kuluttajamyynnin 

asiantuntiorganisaatioon. Tutkimustyössä keskitytään Balanced Scorecard -malliin ja 

arvioidaan sen soveltuvuutta kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaation strategisen 

suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on näin ollen rakennettu 

pitkälti Balanced Scorecard -kirjallisuutta hyödyntäen. Tutkimuksen toteuttaja on perehtynyt 

myös muihin suorituskyvyn mittausjärjestelmiin, mutta tutkimustyön teoriaosuudessa ei ole 

käyty läpi muita suorituskyvynmittaus- tai ohjausjärjestelmiä.  Kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon soveltuva konstruktio lähdetään rakentamaan teoriaosuudessa 

läpikäydyn BSC-järjestelmän ja case-yrityksen tarpeiden perusteella. 

 

Tutkimus on ensisijaisesti rajattu käsittelemään kuluttajamyynnin toimialalla toimivaa case-

yritystä. Rajaus on tehty, koska toteutettavat ja case-yrityksen käyttöön valittavat mittarit eivät 

välttämättä tue täysin muiden yritysten strategisia tavoitteita. Tutkimuksen lopputuloksen 

voidaan tämä rajoite huomioiden kuitenkin nähdä soveltuvan osaltaan myös yleistäväksi 

ohjeistukseksi ja malliksi siitä, miten kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaation strateginen 

suorituskykymittaristo tulisi rakentaa ja mitä rakentamisessa tulisi huomioida. 

 

Tutkimustyön lähdeaineisto on koostettu tutkittavan ilmiön kannalta relevantista 

tutkimuskirjallisuudesta. Kirjallisuuskatsauksessa teoriaa tarkastellaan voittoa tavoittelevan 

organisaation näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan toteutetun tuloskortin implementoinnin seuranta sekä 

mittariston jatkokehitys. Tutkimuksessa ei myöskään oteta kantaa siihen, mikä olisi yrityksen 

kannalta sopiva raportointi- ja seurantamuoto tuloskortille ja miten tuloskorttien seuraamista 
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ylipäätänsä voidaan kehittää. Mittareille suunnitellut tarkastelujaksojen pituudet huomioiden 

mittariston käyttöönoton seuranta ei tutkimuksen aikarajoitteiden vuoksi ole mahdollista. 

Vastaavasti mittariston jatkokehittäminen käyttöönotosta saatujen kokemusten perusteella 

rajataan pois tutkimustyöstä.  

  

Tutkimustyö on kohdennettu Suomessa toimivaan kuluttajamyynnin asiantuntijayritykseen, 

joka toimii kumppanina myynnin- ja markkinoinnin ulkoistamiseen. Case-yritys toimii 

kumppanina useille erisuuruisille asiakasyrityksille aina pienemmistä pk-yrityksistä suuriin 

pörssiyhtiöihin. Case-yritys toimii omille asiakasyrityksilleen strategisena ja tulosvastuullisena 

myynnin kasvukumppanina. Työ rajataan tämän perusteella kuluttajamyynnin 

ulkoistusratkaisuja tarjoavan yrityksen tarkasteluun. Case-yrityksen liiketoiminnan kannalta 

keskeiset ja kilpailuetua tuottavat tunnuslukuesimerkit on rajattu pois tutkimuksesta. 

 

Toteutettavassa tasapainotetussa tuloskortissa ja sen tavoiteasettelussa tullaan hyödyntämään 

ensisijaisesti yrityksen visiota ja strategisia tavoitteita. Tutkimuksessa luodaan 

suorituskykymittaristo, joka sisältää tasapainoisesti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia 

mittareita. Suorituskyvyn mittaaminen rajataan puolestaan käsittämään strategisen 

suorituskyvyn mittaamista, kun puolestaan operatiivisen suorituskyvyn mittaaminen rajataan 

tutkimustyön ulkopuolelle. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Liiketaloustieteen tutkimukset jaotellaan yleisesti teoreettiseen, empiiriseen, deskriptiiviseen 

tai normatiiviseen tutkimukseen. Neilimo ja Näsi (1980) ovat puolestaan ryhmitelleet 

tutkimusotteet käsiteanalyyttiseen, päätöksentekometologiseen, toiminta-analyyttiseen ja 

nomoteettiseen tutkimusotteeseen. Lisäksi näihin voidaan sisällyttää mukaan käytännön 

läheinen konstruktiivinen tutkimusote (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, s. 317).  

 

Tieteelliset tutkimukset voidaan vaihtoehtoisesti luokitella myös kvantitatiiviseen eli 

määrälliseen tutkimukseen tai kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Nämä molemmat 

tutkimusmenetelmät käsitetään toisiaan tukevina ja täydentävinä menetelminä. 

Tilannekohtaisesti laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välille voi aika ajoin olla vaikea tehdä 

erottelua, eikä se läheskään aina ole edes välttämätöntä. (Hirsjärvi et al. 2000, s. 124-125) 
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Tiedonkeruu kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapahtuu tutkimalla yritykseen liittyviä kirjallisia 

aineistoja ja toteuttamalla haastatteluja. Saatavissa olevien kirjallisten aineistojen avulla on 

helppo tutustua tapaukseen ja rakentaa peruskäsitys tutkittavasta ilmiöstä tai tapauksesta 

(Koskinen et al. 2005, s. 157-159). Useampien lähteiden käyttö mahdollistaa laajemman 

tutkimuksen ja tutkimusymmärryksen kehittymisen kuin mitä esimerkiksi pelkkä haastattelun 

toteuttaminen mahdollistaisi.  

 

Tämä tutkimus on rakenteeltaan aineistolähtöinen empiirinen tapaustutkimus, jossa on 

sovellettu konstruktiivisluonteista konsultoivaa tutkimusmenetelmää. Case- eli 

tapaustutkimukselle tyypillisesti työssä tutkitaan yksittäistä tapausta ja syvennetään tietoisuutta 

tämän nimenomaisen valitun aihepiirin ympärillä. Käytännönläheinen konstruktiivinen ja 

aineistolähtöinen tutkimusote soveltuu hyvin tähän tutkimukseen, koska tavoitteena on 

rakentaa mahdollisimman käytännöllinen ja helposti ymmärrettävä suorituskykymittaristo 

asiantuntijaorganisaatioon. Aineistolähtöinen empiirinen tarkastelu mahdollistaa myös 

mahdollisimman monipuolisen ja sovellettavan kokonaiskuvan muodostumisen 

tutkimustyöhön.  

 

Kasanen et al. (1993, s. 243-247) ovat todenneet, että konstruktiivinen tutkimus on yksi 

soveltavan tutkimuksen muoto, jonka tavoitteena on tuottaa mallien ja sovellutuksien avulla 

uutta tietoa. Konstruktiivisen tutkimusotteen pyrkimyksenä on muodostaa perusteltu 

ratkaisuehdotus, eli konstruktio todelliseen liiketoiminnan ongelmaan. Konstruktiivisessa 

tutkimuksessa keskeistä on sitoa ongelma sekä siihen löydetty ratkaisu koottuun teoreettiseen 

tietoon. Konstruktiiviseen tutkimukseen sisältyy ongelman päämäärähakuinen ja 

innovatiivinen työstäminen, ratkaisun testaaminen käytännössä sekä sen soveltamisalueen 

laajuuden tarkastelu.  

 

Konstruktiivinen tutkimusprosessi sisältää tyypillisesti 6-vaihetta, jotka ovat: 

 

1) Ongelman käytännön relevanssi: Etsitään käytännön ongelma, jolla on 

tutkimuspotentiaalia. 

2) Kytkentä teoriaan: Hankitaan syvällinen teorian ja käytännön tuntemus 

tutkimusaiheesta. 
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3) Konstruktio: Kehitetään innovatiivinen konstruktio, joka on tarkoitettu ratkaisemaan 

ongelma.  

4) Ratkaisun käytännön toimivuus: Kehitetyn konstruktion soveltuvuus ongelman 

ratkaisuksi testataan toteuttamisyrityksen avulla käytännössä.  

5) Ratkaisun teoreettinen uutuusarvo: Tunnistetaan ja osoitetaan ratkaisun 

kytkeytyminen teoriaan  

6) Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu: Tarkastellaan empiiristen 

löydösten reflektoiminen takaisin teoriaan ja käytännön soveltuvuus.  

(Kasanen et al. 1993, s. 246-247). 

 

Kuviossa 2 on havainnollistettuna visuaalisella mallilla konstruktiivisen tutkimuksen osa-alueet 

ja niiden kytkeytyminen toisiinsa. 

 

 

Kuvio 2. Konstruktiivisen tutkimuksen osa-alueet (Kasanen et al. 1991, s. 306) 

 

Konstruktioiden toimivuus tulisi selvittää kolmivaiheisen markkinatestin avulla. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan heikko markkinatesti, jossa esitetään kysymys: ”Onko 

joku tulosvastuullinen yritysjohtaja ollut valmis käyttämään konstruktiota omassa päätöksen 

teossaan?”. Toisen vaiheen keskivahvassa markkinatestissä kysymys puolestaan on: ”Onko 

konstruktio otettu käyttöön laajemmin yrityksessä?” Kolmannen vaiheen vahvassa 

markkinatestissä kysymykset puolestaan ovat: ”Ovatko tulosvastuullisten yksikköjen 

taloudelliset tulokset parantuneet konstruktion käyttöönoton jälkeen?” ja ”Ovatko taloudelliset 

tulokset parempia niissä vertailukelpoisissa yrityksissä, jotka käyttävät konstruktiota”. 

(Kasanen et al. 1993, s. 253) 
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Tässä tutkimustyössä konstruktiivisen markkinatestauksen osalta tulee toteutumaan 

ensimmäinen vaihe. Toisaalta viitaten Kasasen et al. (1993) kuvaukseen konstruktiivisesta 

tutkimuksesta ja yllä esitettyyn kuusivaiheiseen konstruktiiviseen tutkimusprosessiin voidaan 

todeta, että tämä tutkimus jää konstruktiivisluonteiseksi tutkimukseksi. 

Konstruktiivisluonteisuus seuraa siitä, että tässä tutkimustyössä ei tulla työn aikarajoitteiden 

vuoksi toteuttamaan tuloskortin implementointiprosessia kokonaisuudessaan eikä käytännön 

toimivuuden seurantaa. Tutkimustyö ei tuota myöskään uutta tietoa tieteelliselle tutkimukselle, 

koska tutkimuksessa tullaan hyödyntämään jo olemassa olevaa konstruktiota. Tämä osaltaan 

vahvistaa myös tutkimuksen konstruktiivisluonteisuutta. Tutkimustulokset ovat rajoitetusti 

yleistettävissä, sillä tutkimuksessa keskitytään yksittäiseen hyvin rajattuun kuluttajamyynnin 

toimialaan. 

 

Ensisijaisena tiedonlähteenä ja tutkimusymmärryksen rakentajana tässä työssä toimivat case-

yrityksen tietojärjestelmistä saatavat numeeriset dokumentit kuten tilinpäätöstiedot, sisäiset 

koulutusmateriaalit, yrityksen käytössä olevat myyntitulosten seurantatyökalut sekä HR-

järjestelmän kautta saatava informaatio. Tässä tutkimuksessa tullaan hyödyntämään yrityksen 

sisäisiä kirjallisia aineistoja ja vapaamuotoisia keskusteluja. Työssä on siis havaittavissa myös 

kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. 

 

Konstruktiiviselle tutkimukselle asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi tulee tutkimuksessa 

kehitettävän konstruktion olla toimiva sekä teoriassa että käytännössä. Case-yrityksen myötä 

konstruktion toimivuus päästään osittain testaamaan myös käytännössä ja työn lopputuloksena 

muodostuu kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatioon soveltuva Balanced Scorecard (BSC) 

eli tasapainotettu tuloskortti. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  

 

Luku 1 luku toimii lukijalle johdantona aihepiiriin ja siinä esitetään tutkimuksen tausta, 

tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Näiden lisäksi johdantoon on koottu kuvaus tutkimustyössä 

käytetyistä tutkimusmenetelmistä sekä esitelty tutkimustyön rakenne kokonaisuudessaan.  
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Luvuissa 2 ja 3 käsitellään tutkimuksen kannalta oleelliset ja hyödynnetyt teoriat. Luvun 2 on 

tarkoitus muodostaa lukijalle kuva siitä mitä suorituskyky, suorituskyvyn johtaminen ja 

suorituskyvyn mittaaminen käsitteinä tarkoittavat. Suorituskyvyn osa-alueelta tutustutaan 

yleisesti suorituskyvyn mittareiden ja mittausjärjestelmien ominaispiirteisiin ja nykytilaan. 

Yleisluontoisemman suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen terminologia jälkeen siirrytään 

teoriaosuuden luvussa 3 tarkastelemaan Balanced Scorecardia, eli tasapainotettua tuloskorttia. 

Balanced Scorecard esitellään teoriaosuudessa syvällisesti ja selvitetään, miksi tämä työkalu on 

erityisesti soveltuva strategisen suorituskyvyn johtamisjärjestelmäksi. Balanced Scorecardin 

osalta on myös koostettu teoreettinen yhteenveto sen hyödyntämisen riskeistä ja 

mahdollisuuksista.  

 

Luvut 4 ja 5 käsittävät tutkimustyön empiirisen osuuden. Luku 4 alkaa kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaation case-esittelyllä sekä sen toiminnanohjauksen, että käytössä olevien 

tuloskorttien nykytilan kuvauksella. Case-yritykseen tutustuminen on aloitettu ottamalla selvää 

ja toteuttamalla kirjallinen yhteenvetokuvaus yrityksen toiminnasta, strategiasta ja organisaatio 

rakenteesta. Lisäksi on selvitetty, millaisia mittareita yrityksessä on tähän mennessä ollut 

käytössä. Lisäksi luvussa 4 käsitellään vaikuttavat taustatekijät ja motivaatio 

tuloskorttiprojektin käynnistämiselle case-yrityksessä. Luvussa 5 on kuvattu strategisen 

Balanced Scorecard suorituskykymittariston luominen case-yritykselle sekä muodostettu 

liiketoiminnan strategiaa havainnollistava strategiakartta. 

 

Luvut 6 ja 7 muodostavat työn johtopäätökset sekä yhteenveto-osion. Luvun 6 johtopäätöksissä 

kiteytetään työn tutkimustulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Luku 7 kokoaa työn 

tutkimustulokset tiiviiksi yhteenvedoksi. 
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2 SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN 

 

2.1 Suorituskyky 

 

Suorituskyky on termi, joka on useimmille entuudestaan tuttu ja useimmat osaavat antaa tälle 

termille jonkin vapaamuotoisen määritelmän. Termiä hyödynnetään usein hyvin vapaasti eri 

yhteyksissä ja sille on tullut historian saatossa useita erilaisia määritteitä ja merkityksiä. 

Tunnettu suorituskyvyn määritelmä on Otleyn (2001, s. 251) määritelmä, jossa suorituskykyä 

kuvataan ”tehokkuudeksi saavuttaa haluttu tuotos niin, että hyödynnetään mahdollisimman 

vähän panoksia tuotoksen saavuttamiseksi”.  Laitinen (2003, s. 366) on puolestaan määritellyt 

suorituskyvyn ”yrityksen tai organisaation kykynä tuotosten aikaansaamiseksi asetetuilla 

ulottuvuuksilla, suhteutettuna asetettuihin tavoitteisiin”. Ulottuvuuksilla on tässä 

viitekehyksessä tarkoitettu erityisesti kykyä tyydyttää omistajien ja muiden sidosryhmien 

tarpeet. Lebas (1995, s. 23) sen sijaan määrittää suorituskyvyn olevan ”toimenpiteiden ja 

tavoitteiden arvioitu onnistumispotentiaali tulevaisuudessa”. Lebasin tavoin myös Laamanen 

(2005, s. 18-19) on kuvannut vastaavasti suorituskyvyn olevan niin sanottua osoitettua kykyä 

toimia tarkoituksen mukaisesti. Laamasen määritelmässä kyky sanalla viitataankin 

toistuvuuteen ja potentiaaliin tulevaisuudessa. Sattuman kautta syntyneitä tuloksia ei voida 

pitää osoituksena suorituskyvystä vaan ne ovat yksittäisiä suorituksia. Suorituskyvyn kannalta 

tärkeää on siis myös toistettavuus ja se, että tulokset ovat saavutettu tarkoituksenmukaisesti. 

Esimerkiksi työnantajan tai yrityksen omistajan antama tehtävä ja siihen liittyvä tavoite ovat 

tällaista tarkoituksenmukaista toimintaa.  

 

2.2 Suorituskyvyn johtaminen 

 

Brudanin (2010, s. 109-111) mukaan suorituskyvyn johtamista voidaan kuvata 

”kokonaisvaltaisena prosessina käsitellä suorituskykyä.”. Suorituskyvyn johtamiseen sisältyy 

tällöin osaprosesseja muun muassa strategian määrittämisestä ja liiketoiminnan 

tavoiteasetannasta, strategian toteuttamisesta sekä suorituskyvyn mittaamisesta. Amaratungan 

& Baldryn (2002, s. 218) tutkimuksessa esitellään PEA:n (Procuremet Excecutives’ 

Association) kuvaus suorituskyvyn johtamisesta, missä yhteydessä suorituskyvyn johtaminen 

kuvataan kokonaisuutena, jossa ”suorituskyvyn mittauksen kautta saatua informaatiota 
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hyödynnetään positiivisen muutoksen saavuttamiseksi muun muassa organisaatiokulttuurissa, 

prosesseissa, yrityksen resurssien käytössä sekä yhteisiin liiketoiminnan tavoitteisiin 

pääsemisessä.” Toisaalta suorituskyvyn johtamista on kuvattu prosessina, jossa tunnistetaan, 

mitataan ja kehitetään yksilöiden sekä tiimien suorituskykyä niin, että yhtenäistetty 

suorituskykyprosessi palvelee koko organisaation strategisia tavoitteita. (Katso esim. Hellqvist 

2011, s. 929 ; Aguinis 2009). Ahon (2011, s. 9-10) mukaan suorituskyvyn johtaminen on 

puolestaan tietynlainen keinovalikoima ja järjestelmä, millä johto ohjaa ihmisiä tekemään 

asioista, jotka liittyvät organisaation strategiaan. Suorituskyvyn johtaminen tarjoaa työkalut 

suorituskyvyn seurantaan, analysointiin ja ennakoiviin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lisäksi suorituskyvyn johtamisen avulla nähdään kokonaisvaltaisesti, missä tilanteessa 

liiketoimina on milläkin ajan hetkellä.  

 

Suorituskyvyn johtaminen on tieteenalana kuitenkin vielä varsin nuori eikä sille ole täysin 

vakiintunutta tieteellistä määritelmää. Hellqvistin (2011, s. 929) tutkimuksen perusteella 

organisaatiot määrittelevätkin suorituskyvyn johtamisen hyvin eri tavoin asiayhteydestä 

riippuen ja merkitys voi vaihdella jopa organisaation sisäisesti. Yhteistä kaikille suorituskyvyn 

johtamisen määritelmille kuitenkin on, että ne osoittavat suorituskyvyn johtamisen olevan yksi 

suurimmista organisaation tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä.  

 

2.3 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Kuten sanalle suorituskyky ja suorituskyvyn johtaminen, niin myös käsitteelle suorituskyvyn 

mittaaminen on useita erilaisia määritelmiä. Yhteistä kaikille määritelmille on perusajatus – eli 

yrityksen tuloksentekokyvyn tarkastelu eri näkökulmista (Tangen 2005, s. 4). Kirjallisuudessa 

suorituskyvyn mittaaminen kuvataan ennen kaikkea prosessina, jossa menneitä tapahtumia 

analysoidaan ja niiden perusteella määritellään nykyistä suorituskykyä. Neely (1998, s. 5) on 

kuvaillut suorituskyvyn mittaamista prosessiksi, jossa menneitä tapahtumia analysoidaan ja 

näiden perusteella määritellään nykyistä ja vallitsevaa suorituskykyä. Grönforsin (1996, s. 46) 

mukaan suorituskyvyn mittaaminen voidaan todeta olevan osa suorituskyvyn johtamista, minkä 

pyrkimyksenä on arvioida suorituskykyä sekä sen johtamisen tehokuutta, tunnistaa heikkoudet 

ja vahvuudet organisaatiossa sekä löytää työkalut todettujen heikkouksien poistamiselle. 
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Rantasen & Holtarin (1999, s. 3) mukaan suorituskyvyn mittaus ja suorituksen mittaus voidaan 

usein samaistaa käsitteellisesti. Erona kuitenkin näiden termien osalta on, että suorituksen 

mittaus keskittyy toteutuneeseen suoritukseen, kun taas suorituskyvyn mittaus liittyy kykyyn 

saada aikaan jotain parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.  

 

Lebas (1995, s. 24-25) on määritellyt viisi tärkeää osatekijää, joiden vuoksi 

liiketoimintaprosessien suorituskyvyn mittaaminen nähdään tärkeänä. Merkittävin lisäarvo 

mittaamisella saavutetaan, kun sen avulla kyetään vastaamaan seuraaviin yritystoiminnan 

kannalta keskisiin kysymyksiin: 

 

1) Kuinka olemme aikaisemmin suoriutuneet? 

2) Millainen suorituskyky organisaatiollamme on nykyhetkessä? 

3) Mikä on tavoitteemme tulevaisuuden suorituskyvyn osalta? 

4) Kuinka saavutamme tavoittelemamme suorituskyvyn? 

5) Kuinka tiedämme saavuttaneemme asetetun tavoitteen? 

 

Mittaamisella tulee siis saada tietoa aikaisemmin yrityksen historiassa saavutetusta 

suorituskyvystä, jonka avulla puolestaan voidaan ymmärtää ja analysoida yrityksen nykytilaa. 

Mittarit ovat myös apuna tulevien tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

vaadittujen toimenpiteiden suunnittelussa. Mittaristo toimii apuvälineenä yritystoiminnan 

jatkuvaan kehittämiseen ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi mittareiden avulla voidaan 

analysoida toteutuneita tuloksia. (Lebas 1995, s. 24-25) 

 

Suorituskyvyn mittaamista voidaan havainnollistaa kuvion 3 mukaisella mallilla. Malli 

havainnollistaa, että mittaaminen ei yksinään ole riittävä toimenpide, vaan mittaustuloksia on 

myös analysoitava. Analysoinnin pohjalta määritellään ja tehdään toimenpiteet, joilla 

organisaation suorituskykyä voidaan edelleen parantaa. 
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Kuvio 3. Suorituskyvyn mittaamisen syklisyys (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 7)  

 

Saadakseen lisäarvoa mittaristostaan on organisaation siirryttävä mittaamisesta suorituskyvyn 

johtamiseen (Amaratunga ja Baldry 2002, s. 218). Ratkaisevaa yritystoiminnan tuloksellisen 

onnistumisen kannalta on, kuinka onnistuneesti yritykset kykenevät muuntamaan 

mittaamisprosessin kautta saavutettua tietoa konkreettiseksi liiketoiminnalle lisäarvoa 

tuottavaksi toiminnaksi (Taticchi et al. 2009, s. 56). 

 

2.4 Suorituskyvyn mittarit ja mittausjärjestelmät 

 

Nykyaikaisille suorituskyvyn mittareille on asetettu korkea vaatimustaso ja mittareiden tuleekin 

kuvata yrityksen tavoitteita ja päämääriä riittävän laaja-alaisesti. Tenhunen ja Ukko (2001, s. 

9) ovat korostaneet, että mittareiden kokonaismäärä täytyy optimoida liiketoimintaan 

soveltuvaksi, koska liian suuren mittarimäärän käsittely on aikaa vievää ja kallista. Mikäli 

organisaatio pyrkii seuraamaan liian monia erilaisia tavoitteita, niin mittaristo voi menettää 

tehonsa (Olve et al. 1998, s. 101). Mittareiden tulee myös linkittyä vahvasti yrityksen 

strategiaan, visioon ja toimintaan vaikuttaviin menestystekijöihin. Toisaalta mittareiden täytyy 

olla helposti muokattavissa markkinoiden ja strategian muutoksissa. Keskeinen mittariston 

ominaisuus on olla niin nykyhetken analysointityökalu kuin työväline tulevaisuuden 

ennustamiseen.  
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Mittareiden ja mittausjärjestelmän laadun arviointiin on olemassa useita kriteerejä. Taulukossa 

1 koostettuna Sinkin (1989, s. 68-69) näkemys tekijöistä, joita voidaan ajatella käytettävän 

suunnittelukriteereinä mittareissa. 

 

 

Taulukko 1. Mittareiden suunnittelukriteerit (Sink 1985, s. 68-69) 

 

Perinteiseen suorituskyvyn mittaamiseen on usein kohdennettua arvostelua siitä, että se 

rohkaisee paikalliseen optimointiin, lyhytkatseiseen liiketoiminnan kehittämiseen eikä 

mittaaminen ole myöskään tällöin osa yrityksen liiketoimintastrategiaa (Bourne et al. 2000, s. 

755).  Hellevuo (1996, s. 34) on kuitenkin esittänyt, että hyvän suorituskyky mittariston avulla 

Suunnittelukriteerit Kriteerin selite

11. Uskottavuus
Päätöksentekijän tulee pystyä luottamaan mittariston 

tulosarvoon

12. Oikea aikaisuus Mittaustulosten tulee kuvata nykyistä tilannetta

13. Yksinkertaisuus Mittarin tulee olla helppokäyttöinen

8. Kontrolloitavuus Mittareiden oltava ohjattavissa

9. Kustannustehokkuus
Mittareista ja mittausjärjestelmistä saatavan hyödyn 

tulee ylittää mittaamiseen käytetyt panokset

10. Relevanttius
Mittarin arvolla tulee olla olennainen merkitys 

päätöksenteolle

5. Realibiliteetti
Tulosten on oltava luotettavia. Mittauksia toistettaessa 

virheet ovat tällöin yhdenmukaisia ja pieniä

6. Ymmärrettävyys
Mittarit ja mittausjärjestelmän tulee olla yksinkertainen 

ja kaikkien ymmärrettävissä

7. Kvantifioitavuus
Tulokset esitetään suureina ja ymmärrettävässä 

muodossa

1. Validiteetti

2. Harhattomuus ja tarkkuus
Mittaustulosten tulee kasautua pienelle alueelle 

mittauskohteen ympärille

3. Kokonaisvaltaisuus ja täydellisyys
Mittausjärjestelmässä käytettyjen mittareiden tulee 

muodostaa tasapainoiden kuva toiminnasta

Tiedon pitää mitata juuri tarkoitettua kohdetta

4. Ainutlaatuisuus
Vain yksittäinen mittari kuvaa tiettyä mitattavaa 

ominaisuutta
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voidaan hallita liiketoimintakokonaisuutta ja välttää toimintafunktioihin liittyvää mahdollista 

osaoptimointia. Mittaristolla voidaan myös viestiä henkilöstölle, mitkä ovat yhteiset 

liiketoiminnan tavoitteet, mitä arvostetaan ja mikä on yrityksen menestyksen kannalta 

merkityksellistä. Suorituskyvyn mittaamista on alun perin tehty vain taloudelliset mittarit 

huomioiden ja tällöin tarkastelu on kiinnittynyt vain yrityksen sisäiseen toimintaan ja 

toimintahistoriaan. Näillä yksinomaan taloudellisilla mittareilla ei ole voitu huomioida 

yrityksen menestystä kokonaisvaltaisesti vaan tällainen mittaristo ohjaa yritystä yksinomaan 

tuottojen maksimointiin.  

 

Hyvin suunnitellun suorituskyvyn johtamisen mittausjärjestelmän peruselementit ovat Busin ja 

Bititcin (2006, s. 14) mukaan: 

 

- strukturoitu mittariston suunnittelumenetelmä 

- strukturoitu johtamisprosessi, joka määrittää mittariston tuottaman informaation 

käytön päätöksen teossa, tavoitteiden asettamisessa, resurssien allokoinnissa, 

raportoinnissa ja johdon informoinnissa 

- sähköisten työkalujen vaatimusten määrittely datan keräämiseen, prosessointiin 

ja analysointiin 

- ohjeistus mittareiden käyttöön ja niiden avulla johtamiseen 

- seurantaprosessi, jolla varmistetaan mittareiden päivitys markkinaolosuhteiden 

tai strategian muuttuessa.  

 

Busin ja Bititcin (2006, s. 15) mukaan keskitytään liian voimakkaasti liiketoiminnan sisäisiin 

toimenpiteisiin sen sijaan, että keskityttäisiin asiakastarpeisiin ja yritystoiminnan 

kokonaisvaltaiseen suorituskykyyn.  Busin ja Bititcin tutkimuksessaan viitataan myös Ecclesin 

(1991) ja Itnerin sekä Larckerin (1998) tutkimustuloksiin, jotka ovat osoittaneet suurimman 

syyn tyytymättömyyteen suorituskyvyn johtamisen mittausjärjestelmien käytössä olevan, että 

kytkös liiketoiminnan strategian ja suorituskyvyn mittauksen välillä puuttuu. 
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3 BALANCED SCORECARD 

 

3.1 Tausta 

 

Balanced Scorecard (BSC) on suorituskykymittaristo, joka kehitettiin 1990-luvulla Kaplanin ja 

Nortonin toimesta vastaamaan organisaatioiden tarpeita myös muiden kuin taloudellisten 

mittarien osalta. Suomessa BSC:stä käytetään usein nimitystä tasapainotettu tuloskortti. Ennen 

Balanced Scorecardin käyttöönoton yleistymistä perinteiset suorituskyvynmittaristomallit eivät 

juurikaan ottaneet huomioon aineettoman pääoman mittausta vaan keskittyminen oli 

pääasiallisesti taloudellisissa tunnusluvuissa ja rahamääräisien asiakokonaisuuksien 

mittaamisessa.  

 

Kaplanin ja Nortonin kehittämä suorituskykymittaristomalli on yhdistelmä taloudellisia ja ei-

taloudellisia mittareita. Balanced Scorecard havannollistaa yrityksen strategian ja 

suorituskykymittareiden välisen yhteyden. BSC:ssä yhteys muodostuu neljän näkökulman eli 

kausaalisen syy-seuraussuhteen kautta, mitkä ovat perinteisesti taloudellinen näkökulma, 

asiakkaan näkökulma, sisäisten prosessien näkökulma sekä oppisen ja kasvun näkökulma. 

Näistä neljästä osatekijäistä muodostuu Balance Scorecardin keskeisin viitekehys. (Kaplan & 

Norton 1996b, s. 8) Näiden neljän näkökulman avulla tulisi Kaplanin ja Nortonin (1996b, s. 47) 

Balanced Scorecardin kautta olla selkeästi havainnollistettuna yrityksen strategia ja 

taloudelliset tavoitteet ja kuvattuna liiketoiminnan kannalta oleellinen onnistuneiden 

suoritusten tapahtumaketju, jolla tavoitteeseen päästään.  

 

Seuraavalla sivulla esitetyssä kuviossa 4 on esitettynä Kaplan & Nortonin esimerkki 

tasapainotetun tuloskortin näkökulmista ja kausaalisuhteista. 
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Kuvio 4. BSC-mittarioston näkökulmat ja kausaalisuhteet Kaplanin ja Nortonin (1996b, s. 31) 

mukaan 

 

Kuviossa 4 esitetyn nelijakoisen näkökulmamallin lisäksi erilaisia variaatioita on useita. 

Pienemmillä yrityksillä näkökulmia voi olla yksi, kun taas joissakin tilanteissa yritykset 

hyödyntävät viittä tai useampaa näkökulmaa. Esimerkiksi hyödynnettäessä viittä näkökulmaa 

voi perusnäkökulmien lisäksi olla tarkasteltuna kestäväkehitys, henkilöstö, ympäristö, 

alihankkija tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulma. (Katso esim. Järvenpää et al. 

2010, s. 295; Malmi et al. 2006, s. 24)  

 

Kaplanin ja Nortonin (1996b, s.10) kehittämä mittaristo kehitettiin ensisijaisesti suoritusten 

mittaamiseen, mutta käyttökokemusten ja kritiikin myötä siitä kehittyi enemmän 

strategialähtöinen mittaristo ja ohjausjärjestelmä. Tasapainotetun tuloskortin avulla yrityksen 

visio ja strategia voitiin muuttaa konkreettisiksi toiminnoiksi ja yrityksen liiketoimintaa 

tehostaviksi mittareiksi. Strateginen suunnittelu, tavoiteasetanta sekä strategisten aloitteiden 

tekeminen helpottuivat. Lisäksi mittariston tavoitteiden avulla voitiin organisaation strategia 

viestiä tehokkaammin koko henkilöstölle.  

 

Malmin (2006, s. 34-35) mukaan Balanced Scorecardia voidaan hyödyntää yritysten käytössä 

kolmesta eri intressilähtökohdasta käsin. Tilanteesta riippuen kyseessä voi olla 

sidosryhmämittaristo, KPI-mittaristo tai strategiamittaristo. Sidosryhmämittaristo toimii 
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erityisesti informaatiotyökaluna organisaation suorituskyvystä sidosryhmille kuten omistajille, 

asiakkaille ja johdolle. Mittaristossa huomioidaan tällöin sidosryhmien asettamat tavoitteet ja 

kyseisellä mittaristolla ei voida kuvata yrityksen strategiaa. Suosittu tapa kuvata yrityksen 

suorituskykyä on myös ollut KPI-mittaristo, jossa yrityksen toimintaa mallinnetaan ja mitataan 

liiketoiminnan kannalta tärkeiden mittareiden avulla. Yrityksen strategiaa kuvastava mittaristo 

puolestaan on BSC strategiamittaristo, jossa mittaristo perustuu yrityksen strategiakarttaan sekä 

erilaisten syy-seuraussuhteiden määrittämiseen. Strategiamittaristo sisältää tulosmittareita, 

millä kuvataan yrityksen tavoitteiden saavuttamista sekä lisäksi ennakoivia mittareita, jotka 

kuvaavat reittiä, miten tavoitteisiin päästään.  

 

Laitisen (2003, s. 381-383) mukaan tasapainotettu tuloskortti eri variaatioilla on kaikkein 

suosituin mittausjärjestelmä. Suosiostaan huolimatta mittausjärjestelmää ja sen käyttöönottoa 

kohtaan on myös esitetty aika-ajoin kritiikkiä. Arvostelu kohdistuu erityisesti tilanteisiin, jossa 

mittariston käyttöönotto on epäonnistunut ja organisaatiolle ei ole onnistuttu näin ollen 

saavuttaa liiketaloudellista lisäarvoa yritystoimintaan. Ongelma tilanteiden välttämiseksi 

organisaation strategian kannalta keskeiset kausaalisuhteet tulisi tunnistaa riittävän hyvin ennen 

mittariston käyttöönottoa. Ratkaisevaa strategisen BSC-mittariston kannalta on, että kaikki 

mittarit ovat johdettuna ensisijaisesti organisaation visiosta ja strategiasta käsin. Balanced 

Scorecardin avulla yrityksen johdon tulisi saada nopeasti rakennettua kuva yrityksen yleisestä 

tilanteesta. 

 

3.2 Peruselementit Balanced Scorecardin suunnittelussa  

 

3.2.1 Visio 

 

Visio kuvaa yrityksen tavoitteellista strategista tahtotilaa tulevaisuudessa, johon halutaan 

pitkällä aikavälillä päästä. Vision mukaisen tavoitteellisen tahtotilan tulee olla yhtäaikaisesti 

realistinen, houkutteleva ja uskottava (Katso esim. Kamensky 2008, s. 83; Nanus 1996, s. 21).  

Kamenskyn (2008, s. 83-89) mukaan hyvän vision tunnusmerkkejä ovat selkeys, 

yksinkertaisuus, uskottavuus, johdonmukaisuus, vaikuttavuus ja voimakkuus. Hyvä visio on 

lisäksi sidottu aikaan, jolloin vision mukainen tavoitetila pyritään saavuttamaan. Aikajänne 

sitouttaa ja helpottaa vision ymmärrettävyyttä organisaatiossa. Visio toimiikin organisaatioissa 

tärkeänä suunnannäyttäjänä, jonka avulla henkilöstön on helpommin ymmärrettävissä oma 
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merkityksensä osana organisaation toimintaa (Kaplan & Norton 2004, s. 54). Visio on 

henkilöstön yhteinen päämäärä, jota tavoitellaan ja mihin suuntaan organisaatiota halutaan 

yhdessä viedä (Kauppinen 2002, s. 32-33).  Visio konkretisoi tavoitteen, johon organisaatio 

pyrkii, niin ulkoisille kuin sisäisille sidosryhmille. 

 

Strategisen Balanced Scorecardin tavoitteena on muuttaa yrityksen visio ja strategia valideiksi 

mittareiksi, joiden avulla voidaan analysoida organisaation onnistumista sille asetetuissa 

strategisissa tavoitteissa (Niven 2005, s. 13). Mikäli organisaation visio on tarpeeksi voimakas 

ja selkeä, voidaan Balanced Scorecardin tulosmittareita johtaa suoraan visiosta käsin. 

Esimerkiksi tilanteessa, missä organisaation visiona on tietyn liikevaihtotavoitteen tai 

markkinaosuuden saavuttaminen, voidaan sille määrittää suoraan tulosmittari taloudelliseen 

näkökulmaan. Mikäli visio ei ole riittävän voimakas eikä tavoitteelliseen aikajänteeseen sidottu, 

niin tällöin yrityksen on hyvä selventää strategisten tavoitteiden avulla, kuinka visio on 

suunniteltu saavutettavan. (Malmi et al. 2006, s. 62) 

 

3.2.2 Strategia 

 

Kirjallisuudesta voidaan löytää lukuisia erilaisia tulkintoja ja määritelmiä strategiasta. Vanhala, 

Laukkanen ja Koskinen (2002, s. 90-91) ovat todenneet strategian olevan yritysjohdon näkemys 

ja toimintasuunnitelma, jolla ohjataan liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Strategiaa on myös 

kuvattu keinovalikoimaksi saavuttaa tavoitteellinen vision mukainen tila. Jälkimmäinen 

määritelmä kuitenkin edellyttää, että strategia on tällöin organisaation kaikki näkökannat 

huomioiva ja kokonaisvaltainen yhteinen näkemys, jonka mukaisesti yritystä johdetaan ja 

strategia viestitään aina johtoryhmätasolta operatiiviseen esimiestyöhön ja muulle 

henkilöstölle. (Malmi et al. 2006, s. 63-64) Kamenskyn (2008, s. 19) mukaan strategia voidaan 

sanoa koostuvan yrityksen tietoisesti valituista keskeisistä tavoitteista ja toiminnan 

suuntaviivoista.  

 

Butler et al. (1997, s. 244) mukaan strategian tulee olla yhdessä hyväksytty ja ymmärretty ennen 

kuin on mahdollista aloittaa tuloskortin kehittäminen. Aika-ajoin yhtenäisen näkemyksen 

rakentaminen voi kuitenkin olla haasteellista, koska yrityksissä voi olla voimassa yhtä aikaa 

useita eri strategioita, kuten markkinointi-, tuotekehitys-, henkilöstö- ja kilpailustrategia. 

Balanced Scorecardia kehitettäessä tulee organisaation sisällä muodostaa yksi yhteneväinen 
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strategia, joka huomioi kaikki näkökannat kokonaisuutena. Kaplanin ja Nortonin (1996b, s. 30-

31) mukaan jokainen näkökulma ja mittari tulee puolestaan linkittää toisiinsa niin, että ne ovat 

osana samaa kausaalista syy-seuraussuhdeketjua. Tällöin ketjulla voidaan havainnollistaa ja 

kuvata yrityksen strategiaa.  

 

Strategian visualisointi syy-seuraussuhteiden kautta on tärkeää, jotta strategia pystytään 

viestimään organisaatioon. Strategian kommunikointi organisaatiolle on yksi Balanced 

Scorecardin suurimmista hyödyistä (Olve et al. 2004, s. 2). Määttä & Ojala (2001, s. 70) ovat 

esittäneet, että henkilöstön johtamisen ja sitouttamisen näkökulmasta strategian toimivuus 

voidaan arvioida seuraavien kysymysten avulla: 

 

1) Ovatko visio ja strategia viestitty henkilöstölle ymmärrettävässä muodossa? 

2) Mitkä ovat strategiasta lähtöisin olevat toiminnalliset tavoitteet ja käytettävissä olevat 

resurssit? 

3) Onko strategia viety osaksi jokapäiväistä työtä sisällyttämällä yhteys henkilöstön tulos- 

ja kehityskeskusteluihin? 

4) Miten strategian toimivuutta ja toteutumista seurataan sekä kuinka aikaansaannoksiin 

reagoidaan  

 

3.2.3 Näkökulmat 

 

Perinteinen Kaplanin ja Nortonin malli muodostuu neljästä näkökulmasta, jotka ovat 

taloudellinen-, asiakas-, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. Yritykset 

ovat omassa toiminnassaan soveltaneet tätä mallia, joko lisäämällä tai jättämällä pois osan 

näkökulmista. Assirin et al. (2006, s. 941) mukaan neljän näkökulman mallia voidaan pitää 

hyvänä perustana tuloskortille, mutta näkökulmien määrä voi organisaation tarpeista riippuen 

olla myös pienempi tai suurempi. Näkökulmia valittaessa on myös tärkeää varmistua, että 

valikoidut näkökulmat kattavat kaikki yrityksen kannalta oleelliset toiminnot. Lähtökohtaisesti 

tässä tutkimuksessa tullaan käsittelemään Balanced Scorecardin näkökulmia perinteisen 

Kaplan & Nortonin mallin (kuvio 5) mukaisesti.  
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Kuvio 5. Balanced Scorecardin näkökulmat ja kytkentä strategiaan sekä visioon (Kaplan & 

Norton 1996b, s. 9) 

 

Taloudellinen näkökulma  

 

Kaplanin ja Nortonin mukaan (1996b, s. 47) taloudellisten mittareiden tulee olla osana 

kausaalista syy-seuraussuhde ketjua, jonka päätavoitteena on mitattavan organisaation 

taloudellisen suorituskyvyn parantuminen. Onnistunut Balanced Scorecard kertoo 

havainnollistavasti yrityksen strategian ja kuvaa tämän tapahtumaketjuna, jonka täytyy 

toteutua, jotta taloudellisen näkymän tuloksiin päästään.  

 

Tasapainotetussa tuloskortissa taloudellisen näkökulman tavoite on mitata yrityksen omistajia 

kiinnostavia asiakokonaisuuksia. Taloudellisessa näkökulmassa tärkeä vaikutustekijä on, miten 

toiminta näyttäytyy ulkoisille sidosryhmille. Tässä näkökulmassa mitataan erityisesti ulkoisten 

sidosryhmien kannalta tärkeitä asioita, jotka liittyvät useimmiten taloudellisiin tunnuslukuihin. 

Keskeisimpiä ja käytetyimpiä mittareita taloudellisessa näkökulmassa ovat muun muassa 

liikevaihto, sijoitetun pääoman tuotto, kannattavuus ja pääoman käyttöaste. Taloudellisen 

näkökulman mittarit kuvaavat Balanced Scorecardissa organisaation strategian onnistumista 

taloudellisesti, mutta samalla määrittävät liiketoiminnan kannalta keskeisimmät tavoitteet, 

joihin mittaamisella halutaan päästä. (Katso esim. Malmi et al. 2002, s. 24-25; Niven 2005, s. 

13)  
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Kaplanin & Nortonin (1996b, s 48-50) mukaan taloudellisen näkökulman tavoitevalintaan 

vaikuttaa myös, missä vaiheessa elinkaarta yritys on. Kasvuvaiheessa olevat yritykset 

sisällyttävät mittaristoon esimerkiksi liikevaihtoa ja myynnin kasvua kuvaavia mittareita. 

Ylläpitovaiheessa olevilla yrityksillä taloudelliset tavoitteet keskittyvät yleensä 

kannattavuuteen ja sen mittaamiseen. Tällaisia kannattavuuteen liittyviä mittareita ovat muun 

muassa katteeseen, pääoman tuottoasteeseen ja liikevoittoon liittyvät mittarit. Yrityksen 

elinkaaren loppuvaiheessa mittaristo keskittyy ensisijaisesti kassavirran mittaamiseen.  

 

Asiakasnäkökulma 

 

Asiakasnäkökulma tiivistyy kysymykseen siitä, miten asiakas näkee organisaation ja miltä 

yrityksen on näytettävä asiakkaiden mielestä (Katso esim. Kaplan & Norton 1996b, s. 9; Olve 

et al. 1998, s. 23). Asiakasnäkökulmassa keskeisenä on arvolupaus, joka asiakkaalle tarjotaan. 

Näkökulman avulla yritys kykenee tunnistamaan asiakas- ja markkinasegmentit, joissa halutaan 

kilpailla. Sen avulla voidaan havainnollistaa liikevaihdon lähteitä sekä asettaa tavoitteita, joilla 

yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin päästään. (Kaplan & Norton 1996b, s. 63) 

 

Malmi et al. (2002, s. 25-26) ovat esittäneet, että asiakas näkökulman mittarit jaotellaan 

yleisesti kahteen ryhmään perusmittareihin sekä asiakaslupausmittareihin. Perusmittareita 

mittareita ovat asiakastyytyväisyyttä, asiakaskannattavuutta, markkinaosuutta, 

asiakasuskollisuutta ja uusien asiakkaiden määrää tarkastelevat mittarit. Nämä perusmittarit 

havainnollistavat yrityksen onnistumista asiakasrajapinnassa sekä markkinoilla. 

Perusmittareiden ohessa tarvitaan aina yrityskohtaisia ennakoivia asiakaslupaustenmittareita, 

jotka kuvaavat reittiä perusmittareiden tavoitteiden saavuttamiseen. Asiakaslupausmittarit 

vastaavat ennen kaikkea kysymykseen, mitä yrityksen tulisi tarjota asiakkailleen, jotta he 

pysyisivät uskollisina ja tyytyväisinä.  

 

Niven (2005, s. 13-15) on puolestaan kuvannut, että asiakasnäkökulman ennakoivia mittareita 

voidaan lähteä kehittämään, kun osataan arvioida mitä asioita asiakkaat arvostavat ja miten 

asiakastyytyväisyys sekä uskollisuus pystytään säilyttämään. Tämä niin sanottu arvolupaus 

sisältää mittareita, joissa tarkastellaan asiakaspalvelun tasoa, toimitusvarmuutta sekä 

esimerkiksi hinta-laatu-suhdetta.  
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Sisäisten prosessien näkökulma 

 

Sisäisten prosessien näkökulma keskittyy niihin asiakokonaisuuksiin ja prosesseihin, joihin 

keskittymällä yritys kykenee pitämään asiakkaansa ja omistajat tyytyväisinä (Kaplan & Norton 

1996b, s. 76). Sisäisten prosessien näkökulma on tärkeä tuloskortin muiden mittareiden 

kannalta ja näissä onnistuminen on myös edellytyksenä asiakasnäkökulman sekä taloudellisen 

näkökulman mittareiden saavuttamiseen (Malmi et al. 2006, s. 27). 

 

Yritys toiminnan kannalta on tärkeää pystyä määrittämään prosessit, jotka johtavat tyytyväisiin 

asiakkaisiin sekä lisäksi löytää mittarit näiden prosessien seuraamiseksi. Jokaisella 

organisaatiolla tulee olla määriteltynä ne prosessit, joiden avulla yritys voi lunastaa 

arvolupauksensa. Aika-ajoin sisäisten prosessien näkökulmaa tarkastellessa organisaatiolle voi 

tulla vastaan tilanne, että se joutuu määrittelemään kokonaan uusia toimintamalleja ja 

prosesseja toiminnalleen saavuttaakseen tyytyväiset asiakkaat. (Niven 2005, s. 15-16).  

 

Tuloskorttiin valittavat mitattavat prosessit vaihtelevat organisaation kilpailustrategian 

mukaan. Kilpailuetua voivat tuottaa esimerkiksi tilaus- ja toimitusprosessin lisäksi myynnin 

jälkeinen palveluprosessi tai organisaation ainutlaatuinen innovaatioprosessi. (Malmi et al. 

2006, s. 28) Järvenpään et al. (2011, s. 204) mukaan asiakkaalle tuotettava lisäarvo syntyy 

useimmiten sisäisten prosessien myötä. Nämä asiakkaalle lisäarvoa tuottavat ominaisuudet 

tulisi tunnistaa ja niiden avulla asettaa kilpailuetua tuottavia toimintoja seurannan kohteeksi.  

 

Oppimisen ja kasvun näkökulma 

 

Malmin et al. (2006, s. 28-30) mukaan oppimisen ja kasvun näkökulmaa tarkasteltaessa 

keskeisin kysymys on, miten ja millaisilla toimenpiteillä organisaatio kykenee säilyttämään 

kykynsä uudistua ja kehittää toimintaansa. Oppimisen ja kasvunnäkökulman päätavoitteena on 

kehittää organisaation tietotaitoja, osaamista sekä käytössä olevia järjestelmiä, jotta 

organisaatio on toimintakykyinen myös tulevaisuudessa. Yleisesti tämä näkökulma voidaan 

jakaa kolmeen osa-alueeseen: ihmisiin, toimintatapoihin ja käytössä oleviin järjestelmiin. 

Tarkasteltavat mittarit tässä näkökulmassa keskittyvät yleensä henkilöstön tyytyväisyyteen, 

vaihtuvuuteen sekä koulutukseen käytettäviin resursseihin.  



30 

 

3.3 Balanced Scorecard strategisena johdon ohjausjärjestelmänä 

 

3.3.1 Johdon ohjausjärjestelmät 

 

Johdon ohjausjärjestelmälle (Management Control System, MCS) on terminä useita erilaisia 

määritelmiä, mitkä eroavat vahvastikin toisistaan (Malmi & Brown 2008, s. 288-289). 

Perinteisin tapa käsittää johdon ohjausjärjestelmät on ollut käsittää ne työkaluina, jotka tuotavat 

yrityksen sisäistä informaatiota ylimmän johdon tarpeisiin. Nykyään johdon ohjausjärjestelmät 

nähdään kuitenkin tarjoavan informaatiota laajemmin ja ne huomioivat muun muassa 

asiakkaisiin, kilpailijoihin sekä markkinoihin liittyvää informaatiota. Ohjausjärjestelmien 

avulla on mahdollista saada lisäksi informaatiota myös yrityksen ei-taloudellisista prosesseista. 

(Chenhall 2003, s. 129)  

 

Malmin & Brownin (2008, s. 290-291) tulkinta on, että johdon ohjausjärjestelmä on johdon 

ohjauskeinoista koostuva kokonaisuus, millä halutaan varmistaa henkilöstön toiminnan ja 

päätösten yhdenmukaisuus yrityksen tavoitteiden ja strategian kanssa. Merchantin & Steden 

(2003, s. 7) mukaan johdon ohjausjärjestelmien avulla pyritään puolestaan varmistamaan, että 

henkilöstö toimisi yritystoiminnan kannalta mahdollisimman optimaalisella tavalla ja yhteisten 

päämäärien eteen. Flamholz et al. (1985, s. 36) kuvaavat tätä vastaavasti pyrkimyksenä 

kasvattaa todennäköisyyttä, jotta työntekijät käyttäytyisivät organisaation yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  

 

Johdon ohjausjärjestelmien laajassa tulkinnassa voidaan niihin tulkita kuuluvaksi myös 

strategisen ohjausjärjestelmät sekä osatekijät kuten strateginen kehitys, strateginen ohjaus ja 

oppimisprosessit (Merchant ja Otley 2007, s. 785). Laajemmissa tulkinnoissa strategisen 

ohjausjärjestelmän tehtäväksi huomioidaan lisäksi esimerkiksi strategian muodostaminen ja 

kommunikointi, strategian implementointi ja strategisten tavoitteiden seuraaminen (Ittner & 

Larcker 1997, s. 294). 
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3.3.2 BSC strategisena mittaristona ja johtamisjärjestelmänä 

 

Kaplanin ja Nortonin (1996a, s. 185) Balanced Scorecard luotiin alkujaan mittaamaan ja 

analysoimaan yritysten suorituskykyä. Nykyään Balanced Scorecardia sen sijaan hyödynnetään 

yhä enemmän organisaation strategisena johtamisjärjestelmänä. Balanced Scorecardiin 

asetettujen mitattavien tavoitteiden avulla voidaan muuttaa yrityksen strategia käytännön 

toiminnoiksi sekä ohjata henkilöstön toimintaa kohti yhteistä strategista päämäärää. Balanced 

Scorecard edesauttaa organisaatioita onnistumaan strategian toteuttamisessa, koska sen avulla 

käytössä olevien rajallisten resurssien kohdentaminen voidaan toteuttaa strategialähtöisesti 

(Kaplan & Norton 2002, 9-10). 

 

Kaplanin ja Nortonin (1996c, s. 75) esittämän mallin mukaisesti Balanced Scorecardia voidaan 

strategisena ohjausjärjestelmänä havainnollistaa kuviolla 6. Kyseinen BSC:n strategisen 

ohjausjärjestelmän kuvaus esittää prosessit, jotka yhdistävät pitkän aikavälin strategiset 

tavoitteet ja lyhyen aikavälin toimenpiteet. Kyseinen nelivaiheinen ohjausjärjestelmä koostuu 

seuraavista osista: 

 

1. Vision ja strategian selventäminen (vision selkeyttäminen sekä vision ymmärrettävyys) 

2. Viestintä ja kytkennät (viestintä ja kouluttaminen, tavoiteasetanta sekä palkkioiden 

kytkeminen suoritusmittareihin)  

3. Toiminnan suunnittelu (tavoitteiden asettaminen, strategisten hankkeiden koordinointi 

sekä välitavoitteet) 

4. Palaute ja strateginen oppiminen (yhteinen visio ja strategisen palautteen antaminen) 
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Kuvio 6. Balanced Scorecard ja nelivaiheinen johtamisjärjestelmä (Kaplan & Norton 1996c, 

77)   

 

Yllä esitetyn ohjausjärjestelmän käyttö aloitetaan aina prosessivaiheella 1 eli vision ja 

strategian selkeyttämisellä. Yrityksen johdon tulee selventää visio ja strategia sekä varmistaa 

näkemysten yhteneväisyys läpi organisaation. Yhteisymmärryksen lisääminen strategiasta ja 

visiosta läpi organisaation tehostaa myös resurssien käyttöä ja vähentää osaoptimointia (Malmi 

et al. 2006, s.93). Yhteisen vision esittäminen konkreettisina ja helposti ymmärrettävinä 

asiakokonaisuuksina auttaa työntekijöitä sitoutumaan työhönsä. Johdon on näin ollen tärkeä 

pystyä esittämään henkilöstölle yrityksen strategia ja visio selkeinä yrityksen tavoitteina ja 

mittareina. (Kaplan & Norton 1996c, s. 76-80)  

 

Vision ja strategian selkeyttämisen jälkeen tulee yhteiset tavoitteet ja mittarit kommunikoida 

läpi organisaation. Visio ja strategia tulee lisäksi linkittää yksikkö- ja yksilökohtaisiin 

tavoitteisiin. Kaplan & Norton (1996c, s. 80) esittävät käytännön kannalta toimivina työkaluina 

tähän toiseen prosessivaiheeseen; viestinnän ja kouluttamisen, tavoiteasetantaohjelmat ja 

prosessien kytkemisen palkitsemisohjelmiin.  

 

Kolmas prosessivaihe on toiminnan suunnittelu. Lähtökohtana tässä on, että pitkän aikavälin 

strateginen suunnittelu ja vuosittaiset budjetit saatetaan yhteenkuuluviksi sekä kytketään 

yritystoiminnan kehityshankkeet osaksi BSC:n tavoitteita. Vaihe käsittää myös strategisten 
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tavoitteiden seuraamiseen soveltuvien mittareiden valikoinnin sekä tavoitearvojen asettamisen 

mittareille. Yleisesti tässä yhteydessä asetetaan myös strategisille tavoitteille lyhyen aikavälin 

välitavoitteet, jotka ovat edesauttamassa pitkänaikavälin tavoitteiden toteutumista. (Kaplan & 

Norton 1996c, s. 82-84) 

 

Prosessin neljäsvaihe eli palaute ja oppiminen puolestaan nähdään Kaplanin ja Nortonin 

(1996c, s. 80) mukaan koko prosessin tärkeimpänä sekä innovatiivisimpana osana. Strategian 

toteutumisen arviointi palautteen kautta kertoo, kuinka suunnitellut asiakokonaisuudet ovat 

toteutuneet sekä kuinka ajankohtaisia ne tarkastelu hetkellä ovat. Osio käsittää seuranta- ja 

raportointijärjestelmät, jotka edesauttavat strategian toteuttamisen seurantaa, arviointia ja 

oppimista. 

 

3.3.3 Kriittiset menestystekijät ja syy-seuraussuhteet BSC mittariston rakentamisessa 

 

Yrityksen suorituskykymittareiden määrittäminen perustuu pääasiassa kriittisiin 

menestystekijöihin (Critical Success Factor, CSF) tai syy-seuraussuhteisiin (Cause & Effect 

Relationship, CER). Mittariston rakentamisessa valittava lähestymistapa riippuu ensisijaisesti 

tuloskortin käyttötarkoituksesta.  

 

KPI-mittaristoa johdettaessa käytössä on yleisimmin näkökulmittainen lähestymistapa. Tällöin 

ensimmäisenä valitaan tuloskortissa hyödynnettävät näkökulmat, minkä jälkeen määritellään 

kunkin näkökulman osalta omat kriittiset menestystekijät. Kriittisillä menestystekijöillä 

tarkoitetaan niitä asioita, missä yrityksen tulee olla hyvä, jotta organisaatio kehittyisi 

näkökulmalle asetettua tavoitetta kohti mahdollisimman tehokkaasti. Ongelmaksi 

näkökulmalähtöisessä määrittelyssä usein kuitenkin muodostuu mittareiden suuri lukumäärä 

sekä näkökulmien välisten yhteyksien puuttuminen. Tämän tyyppisen lähestymistavan 

soveltuvuus onkin paras esimerkiksi hälytys- tai seurantajärjestelmäksi eikä niinkään 

strategiseksi mittaristoksi. (Malmi et al. 2006, s. 73-74)   

 

Strategisen mittariston rakentamisessa toimivat kriittisiä menestystekijöitä validimpana 

lähtökohtana syy-seuraussuhteet. Kaplan & Norton (1996a, s. 30-31) ovat esittäneet, että BSC 

tuleekin luoda ensisijaisesti syy-seuraussuhteiden perusteella. He näkevät organisaation 

strategian muodostuvan syy-seuraus-olettamuksista liiketoiminnasta ja näin ollen hyvin 
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rakennettu Balanced Scorecardin tulisi kuvastaa pitkälti organisaation strategiaa. Syy-

seuraussuhteiden ymmärryksen ja kuvaamisen avulla yritys voi huomata, mitä osa-alueita 

toiminnassaan sen tulee parantaa päästäkseen haluttuun strategiseen tavoitteiseensa ja 

ymmärtää eri toimintojen vaikutussuhteet. Balanced Scorecardin käyttö strategisena 

ohjausjärjestelmänä edellyttääkin syy-seuraussuhteiden käyttöä mittariston laadinnassa. 

 

3.3.4 Strategiakartta 

 

Kaplan ja Norton (2000, s. 167-168) havaitsivat, että ei ollut olemassa toimivaa työkalua, joka 

mahdollistaisi strategian sekä strategien toteutusprosessien viestimisen henkilöstölle 

ymmärrettävästi. Balanced Scorecardin näkökulmien pohjalta he kehittivät 

strategiakarttamallin. Kehitetyn työkalun tarkoituksena on kuvata yrityksen 

arvonluontiprosessia sekä havainnollistaa työntekijöille yrityksen keskeisimmät tavoitteet ja 

keinot niiden saavuttamiseksi. Strategiakartan avulla henkilöstö pystyi paremmin tiedostamaan 

oman roolinsa osana yrityksen strategian toteuttamista.  

 

Kuvio 7. havainnollistaa strategiakarttamallia, joka on kehitetty Balanced Scorecardin neljän 

näkökulman mallista. Strategiakartan mahdollistaa yhtenäisen ja aukottoman kuvaustavan, 

jonka avulla voidaan määrittää tavoitteet ja mittarit liiketoiminnannalle sekä hallinta näitä 

(Kaplan & Norton 2004, s. 32). 
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Kuvio 7. Strategiakarttamalli esimerkki (Kaplan & Norton 2004, s. 33)  

 

Strategiakartta muodostetaan syy-seurausketjujen perusteella. Syy-seurausketjut kertovat, 

missä osa-alueissa organisaation tulee kehittyä, jotta sen tavoittelema lopputulos voidaan 

saavuttaa. Kartan rakentaminen tulisi aloittaa ylhäältä alaspäin eli piirtämällä ensin päämäärä, 

johon pyritään ja sen jälkeen määrittämällä reitti, kuinka päämäärään päästään. (Kaplan ja 

Norton 2000, s. 168) Strategiakartta on toisin sanoen visuaalinen esitys strategiasta. Se osoittaa 

strategian eri tekijöiden syy-seuraussuhteet ja siten auttaa strategian havainnollistamisessa. 

Havainnollistamisen kautta strategiakartta auttaa suorituskyvyn mittariston suunnittelussa ja 
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rakentamisessa. Sen avulla on myös havaittavissa puutteita ja päällekkäisyyksiä mittariston 

osatekijöissä. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47-48) 

 

Strategiakartan luomista voidaan havainnollistaa esimerkiksi Scholeyn (2005, s. 14) kehittämän 

kuusivaiheisen prosessin avulla, joka etenee seuraavasti: 

 

1. valitaan päätavoite 

2. valitaan sopiva arvolupaus 

3. määritellään yleiset taloudelliset strategiat 

4. määritellään sovellettavat asiakasstrategiat 

5. päätetään kuinka sisäiset prosessit tukevat valittujen strategioiden toteutumista 

6. kehitetään työntekijöiden taitoja, jotka ovat tarpeellisia strategian saavuttamiseksi 

 

Scholeyn (2005, s. 12-15) prosessimallin mukaan yrityksen tulee aina ensimmäisenä valita 

päätavoite, joka perustelee ja määrittää sen olemassaolon. Yleisesti voittoa tavoittelevien 

organisaatioiden tavoite on taloudellinen ja lähtökohtana on pyrkiä maksimoimaan 

osakkeenomistajien varallisuus. Päätavoitteen valitsemisen jälkeen seuraavana määritetään 

yritykselle sopiva arvolupaus. Toisin sanoen yrityksen tulee tehdä valinta, aikooko se tuottaa 

arvoa asiakkaille keskittymällä operatiiviseen ylivertaisuuteen, läheisiin asiakassuhteisiin vai 

tuotejohtajuuteen. Valinta arvolupauksesta toimii perustana koko strategiakarttaprosessin 

loppuosalle.  

 

Scholeyn (2005, s. 15-16) prosessin kolmasvaihe on yleisten taloudellisten strategioiden 

määrittäminen. Tässä yhteydessä taloudellisilla strategioilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että 

onko yrityksen päätarkoituksena liikevaihdon kasvattaminen, tuottavuuden parantaminen vai 

pääoman kiertonopeuden tehostaminen. Kaikkien strategioiden yhtäaikainen toteuttaminen ei 

ole mahdollista ja sen vuoksi yrityksen tulee kyetä määrittämään näistä sen toimintaan 

soveltuva kokonaisuus. Taloudellisten strategioiden määrittelyä seuraa asiakasstrategian 

tarkastelu, johon vaikuttavana tekijänä on yhtälailla yrityksen arvolupaus. Asiakasstrategian 

määrittelyssä tehdään päätökset, mitä ominaisuuksia asiakkaalle tarjotaan ja millä tasolla heitä 

palvellaan esimerkiksi hinta-, laatu- ja toimivuustekijät huomioiden.   
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Scholeyn (2005, s. 16) strategiakartan luomisessa viides vaihe on päättää, miten aiemmin valitut 

strategiat ja tavoitteet aiotaan toteuttaa. Tässä vaiheessa selvitetään erityisesti, mitä sisäisiä 

prosesseja tarvitaan strategian toteuttamiseen. Sisäisten prosessien määrittelyn jälkeen huomio 

kiinnittyy prosessin kuudennessa vaiheessa työntekijöiden taitoihin sekä strategian kannalta 

keskeisten kehittämisohjelmiin. Jatkuvan oppisen ja liiketoiminnan kehittymisen kannalta 

myös nämä tekijät ovat keskiössä onnistuneen strategian toteutumisessa.   

 

3.4 Balanced Scorecardin käytön mahdollisuudet ja hyödyt 

 

Strategiamittaristojen tavoitteena on Kankkusen (2005, s. 103-104) mukaan parantaa 

organisaation kykyä seurata sen toimintaa kolmella eri tavalla: 

 

1) Strategialähtöisesti kehitetty mittaristo auttaa yritystä keskittymään liiketoiminnan 

kannalta keskeisimpiin osatekijöihin. 

2) Strategiamittaristo seuraa useita erillisiä organisaation tuloskykyyn vaikuttavia 

osatekijöitä, joita on kaikkia seurattava ja kehitettävä tasapuolisesti. 

3) Strategiamittariston avulla voidaan asettaa ja laatia koko henkilöstölle yhteiset ja 

yhdenmukaiset tavoitteet, jotka tulevat liiketoiminnan kehittymistä 

strategisestivalittuun suutaan. 

 

Mikäli yllä esitettyjä asiakokonaisuuksia ei ole sisällytetty mittaristoon oikealla painoarvolla 

on riskinä, että organisaation eri yksiköt tavoittelevat eri asioita ja liiketoiminnan tuloksellisuus 

voi kärsiä.  

 

Huolellisesti toteutettuna Balanced Scorecard on puolestaan arvokas johtamisen työkalu, minkä 

avulla yrityksen strategia ja visio voidaan viestiä koko organisaation tietoisuuteen.  Balanced 

Scorecard – mallin onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on, että organisaation etu asetetaan 

yksilön edun edelle. Muun muassa Lawson et al. (2003, s. 25) ovat korostaneet, että sellaisilla 

yrityksillä, joilla on ollut ongelmia yhdenmukaistaa työntekijöiden toimintaa ja kommunikoida 

yrityksen strategia läpi organisaatioyksiköiden, on suurimmat mahdollisuudet hyötyä Balanced 

Scorecardin käyttöönotosta.  
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Butler et al. (1997, s. 244) toteavat, että Balanced Scorecard on myös työkalu osaoptimoinnin 

välttämiseksi liiketoiminnassa, sillä Balaced Scorecardissa useampia operatiivisia mittareita 

seurataan yhtäaikaisesti ja näin voidaan huomata, mikäli jokin mittarin tavoitteista on 

saavutettu toisen tavoitteen kustannuksella. Strateginen Balanced Scorecard laajentaa myös 

johdon perinteistä tuloskeskeistä ajattelua ja samalla mahdollistaa liiketoiminnan 

monialaisemman seurannan. BSC-tuloskortti tukee johdon päätöksen tekoa ja antaa uusia 

näkökulmia tulevan kehityksen ennustamiseksi. (Kaplan & Norton 1993, s. 135) Mooraij et al. 

(1999, s. 482-487) ovat esittäneet, että BSC-tuloskortti auttaa organisaatiota määrittämään 

asioiden tärkeysjärjestyksen. Strukturoidun tiedon myötä päätöksen teko on nopeampaa ja 

siihen jää enemmän aikaa.  

 

De Geuser et al. (2009, s. 115) ovat havainneet lisäksi Balanced Scorecardin käytön etuina 

mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yrityksen suorituskykyyn. Suorituskyvyn parantuminen 

on mahdollista, koska Balanced Scorecardin avulla voidaan muuttaa strategia tavoitteiksi ja 

kehitysaloitteiksi, joita kyetään mittaamaan ja arvioimaan. Toisaalta Balanced Scorecard on 

työkalu, jolla voidaan vaikuttaa johtamiskäytäntöihin sekä sen avulla voidaan kohdistaa 

organisaation käytössä olevat resurssit kustannustehokkaammin strategisiin tavoitteisiin.  

 

Malmi et al. (2006, s. 53) ovat koonneet Balanced Scorecardilla saavutettavat edut viideksi 

osakokonaisuudeksi, jotka ovat: 

 

1) Strategian muuttaminen toiminnaksi 

2) Resurssien parempi kohdentaminen 

3) Tiedonkulun parantuminen ja ymmärryksen lisääntyminen organisaatiossa 

4) Strategia opitaan ja sisäistetään paremmin 

5) Budjetoinnin keventäminen tai siitä kokonaisuudessaan luopuminen 

 

Strategian muuttaminen toiminnaksi edellyttää, että organisaatiolle määritellään strategiset 

tavoitteet sekä näille soveltuvat mittarit sekä tavoitearvot. Tämän pohjalta puolestaan laaditaan 

organisaation toimintasuunnitelma, johon määritellään toimintatavat tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamisen keinot täytyy myös kommunikoida koko 

yritykselle sekä lisäksi henkilöstö täytyy vastuuttaa tavoitteiden toteuttamiseksi. (Malmi et al. 

2006, s. 53) 
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Malmin (2006, s. 53-54) mukaan resurssien parempi kohdentaminen on mahdollista sen 

jälkeen, kun organisaation strategia on muutettu ensin tavoitteiksi ja konkreettisiksi 

kehityshankkeiksi. Kaikkien tavoitteiden toteuttaminen yhtäaikaisesti on harvoin mahdollista 

ja tämän vuoksi tavoitteiden toteuttamiseen käytettävät resurssit tulee optimoida sekä myös 

tavoitteiden toteutusjärjestys priorisoida. Resurssien kohdentamisen lisäksi Balanced 

Scorecardin avulla voidaan parantaa organisaation tiedonkulkua ja ymmärrystä strategiasta. 

Balanced Scorecardin kehitystyön aikana organisaatio joutuu miettimään strategiaansa sekä 

toimintamallit, jolla strategia viestitään koko organisaatiolle. Oikeanlaisella viestinnällä ja 

strategisian havainnollistamisella henkilöstölle voidaan lisätä työntekijöiden ymmärrystä 

strategiasta sekä heidän toiminnan vaikutuksista koko liiketoimintaan. 

 

Balanced Scorecardia käytetään apuna strategian sisäistämiseen ja strategiasta oppimiseen. 

Syy-seuraussuhteiden kautta rakennetulla Balanced Scorecardilla on mahdollista arvioida 

strategian toimivuutta. Esimerkiksi on mahdollista, että organisaatiolle tulee vastaan tilanne, 

jossa taloudellisessa suorituskyvyssä ei tapahdu parannusta, vaikka mittariston muilla osa-

alueilla tulokset kehittyvät. Tällaisessa tilanteessa on todennäköistä, että organisaatioon valittu 

strategia ei ole liiketoiminnan kannattavan kehityksen kannalta oikea ja sitä täytyy kehittää. 

Organisaation kannalta Balanced Scorecard voi mahdollistaa oppimisen myös siten, että 

yritysjohdon lisäksi myös muu henkilöstö pääsee osallistumaan strategian muodostamiseen ja 

pääsee ottamaan kantaa strategian toimivuuteen. BSC:n avulla budjetoinnin keventäminen ja 

jopa siitä luopuminen on myös mahdollista.  (Malmi et al. 2006, s. 55-56) 

 

Strategiaan perustuvan Balanced Scorecardin käytön myötä on yrityksellä mahdollisuus 

saavuttaa huomattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle sekä parantaa omaa suorituskykyä. 

Ratkaisevaa onnistumisessa on, että käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan strategisesti 

tärkeiden liiketoiminta tavoitteiden ja toimintojen kehittämiseen. Syy-seuraussuhteiden 

perusteella rakennetussa strategisessa Balanced Scorecardissa kaikki tavoitteet ovat linkitettynä 

taloudellisiin tavoitteisiin, joten odotettavissa on myös pitkällä välillä tällöin, että organisaation 

taloudellinen suorituskyky kehittyy positiivisesti. Balanced Scorecardin avulla 

kommunikoidun ja paremmin jalkautetun strategian myötä myös työntekijät ovat entistä 

tietoisempia oman työnsä vaikutuksista liiketoimintaan ja sen kautta usein sitoutuneempia 

työhönsä.  
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Bukh & Malmin (2005, s. 25) mukaan ratkaisevaa Balanced Scorecardin kautta saatavien 

kokonaishyötyjen osalta on, kuinka hyvin tuloskortilla onnistutaan kasvattamaan nimenomaan 

henkilöstön sitoutuneisuutta sekä toiminnallisuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

3.5 Balanced Scorecardin käytön haasteet ja kritiiikki 

 

Balanced Scorecardia ja sen toimivuutta suorituskyvyn kehittämisen työkaluna on runsaan 20 

vuoden aikana tutkittu paljon ja sen käyttöön on kohdistunut myös runsaasti kritiikkiä. Muun 

muassa Balanced Scorecardin ja strategian välistä suhdetta sekä tuloskortin rakentamista syy-

seuraussuhteiden kautta on arvosteltu. Arvostelua on syntynyt erityisesti niissä tilanteissa, kun 

Balanced Scorecard – mallilla ei ole saavutettu toivottuja tuloksia ja organisaation strategia on 

määritetty väärin tai se on muutoin huonosti toimiva. Norreklit (2003, s. 611-612) on myös 

väittänyt, että Balanced Scorecard on lähinnä hyvällä retoriikalla päivitetty vanha idea eikä 

kyseessä niinkään olisi mikään uusi johtamisjärjestelmä. Norreklit (2000 s. 81-82) on lisäksi 

tutkinut Balanced Scorecardin syy-seuraussuhteita ja yhdistänyt ne tuloskortin neljään 

näkökulmaan. Tutkimuksen tuloksena on todettu pikemminkin löytyneen joukko loogisia 

yhteyksiä näkökulmien välillä kuin syvällisempiä syy-seuraussuhteita.  

 

Vaivio (2006, s. 7) on esittänyt kritiikkiä jopa strategisten asioiden mittaamiseen 

kokonaisuudessaan. Hänen mukaansa strategian mittaaminen voi jopa johtaa tilanteeseen, jossa 

organisaatio elää ”strategista illuusiota”. ”Strategisessa illuusiossa” yrityksen johto kokee, että 

kaikki strategian kannalta keskeisimmät asiat ovat huomioituna ja mitattuna. Tilanteessa on 

kuitenkin riskinä, että tällöin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ei välttämättä kyetä 

reagoimaan riittävän nopeasti. Mintzberg (1994, s. 111-112) on myös esittänyt väitteen, että 

liian tarkasti määritellyt strategiat johtavat joustamattomuuteen ja tällöin vaihtoehtoiset 

strategiset kehityssuunnat voivat jäädä huomaamatta. Lisäksi Mitnzberg esittää argumentin, 

jonka mukaan yritystoiminnalle voi jopa olla vaarallista tehdä liian pitkälti ennakoituja 

strategisia päätöksiä nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Vaivio (2006, 

s. 7) on vastaavasti todennut, että nykyisin vallitsevassa kilpailuympäristössä ei olisi yrityksen 

välttämätöntä omata tarkkaa strategiaa, vaan sitäkin tärkeämpää yrityksen olisi kyetä 

joustavaan ja mukautumiskykyiseen toimintaan. Huolimatta siitä, että yrityksellä ei olisi 
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strategiaa määriteltynä, on sen hyvä hyödyntää strategisia mittareita apuna uskottavan 

yrityskuvan luomiseksi kaikille sen sidosryhmille. 

 

Balanced Scorecardin on myös todettu aika-ajoin olevan huonosti soveltuva työkalu nykyajan 

dynaamisiin organisaatioihin, koska tällaisessa toimintaympäristössä ylhäältä alaspäin 

suuntautuvan tuloskortin jalkauttaminen on yleensä haasteellista (Norreklit 2000, s. 81-82). 

Epstein & Manzoni (1997, s. 34-35; s. 199) ovat havainneet lisäksi Balanced Scorecardin 

kehittämisvaiheessa haasteeksi yrityksen johdon kykenemättömyyden yhteisen strategisen 

näkemyksen asettamiseen. Toisaalta mittausjärjestelmään kohdistuvat negatiivisen näkemykset 

sekä muutosvastarinta ovat esteinä prosessin onnistuneelle läpiviennille. Muutosvastarintaa 

aiheuttaa tyypillisesti koettu lisääntyvä työtaakka tai työyhteisön muuttuvat valtasuhteet. 

Erityisesti, jos tuloskortin avulla saavutettavat hyödyt eivät ole selvillä, niin ei myöskään 

suunnittelu- ja rakentamisprosessiin haluta käyttää aikaa. Osaltaan liiketoiminnan muuttuminen 

avoimemmaksi ja läpinäkyväksi voivat olla muutosvastarinnan syinä.  
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4 KULUTTAJAMYYNNIN ASIANTUNTIJAYRITYS 

 

4.1 Case-yrityksen ja sen kuluttajamyyntiyksikön esittely 

 

Case-yrityksenä toimii suomalainen kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatio. Case-yrityksen 

yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 14,7 miljoonaa euroa. Yritys on Suomen johtava 

monikanavaisen telemyynnin kumppanitoimija ja yksi Suomen suurimmista 

myyntiorganisaatioista asiakaskontakteilla mitattuna. Case-yritys tarjoaa myynnin- ja 

markkinoinnin palveluratkaisuja kolmen eri yhtiön kautta. Vuonna 2010 toteutuneen 

yrityskaupan myötä case-yrityksen konsernin pääomistajana toimii riippumaton kotimainen 

pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen 

sekä aktiiviseen kehittämiseen. 

 

Tutkimuksessa ja case-yrityksen tarkastelussa keskitytään yksinomaan kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon ja sen toimintaan. Kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaation 

päätoimialana on kuluttajatuotteiden sekä -palveluiden myynti ja markkinointi, pääasiassa 

outbound-markkinointitapaa käyttäen. Pääyhteiskumppaneita sille toimivat suuret mediatalot 

sekä tunnetut suomalaiset sähkö-, terveys- ja hyvinvointi, vakuutus- ja maksu-tv-ratkaisujen 

tarjoajat. Kuluttajamyyntiyksikön pääkonttori sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja sen 

kuluttajamyynnin toimipisteitä löytyy seuraavilta paikkakunnilta: Oulu, Kuopio, Vaasa, 

Varkaus, Jyväskylä, Kajaani, Pori, Lahti, Vantaa, Lappeenranta, Salo, Turku ja Helsinki. 

Kuluttajamyyntiyksikön liikevaihto vuonna 2015 (12kk) oli 4,9 miljoonaa euroa ja sen 

palveluksessa työskenteli päivittäin yli 150 myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaista. 

Henkilöstömäärään sisältyy sekä kokoaikaisia että valtaosa osa-aikaisia työsuhteita. 

 

4.1.1 Organisaatiorakenne 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön organisaatiorakenne on viimeisen vuoden sisällä 

muutettu vastaamaan entistä paremmin yrityksen strategisia kasvutavoitteita sekä toimialan 

asettamia kilpailullisia haasteita. Organisaatio muodostuu kolmesta myyntialueesta, 

markkinointi- ja kehitysyksiköstä sekä myynnintukiyksiköstä, mistä jokaisesta raportointi 

tapahtuu liiketoimintajohtajalle. Liiketoimintajohtaja puolestaan vastaa toiminnasta konsernin 

toimitusjohtajalle. 
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Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikkö koostuu kolmesta myyntialueesta, joita hallinnoivat 

tulosvastuulliset myyntijohtajat. Kukin myyntijohtaja hallinnoi omia tuote- ja 

palveluportfolioitaan sekä myyntiyksiköitään raportoiden liiketoimintajohtajalle. 

Myyntialueiden alaisuudessa on 4-5 erillistä myyntitoimistoa, jotka sijaitsevat 

maantieteellisesti hajautuneena eri puolille Suomea.  

 

Myyntitoimistoista vastaavat myynti- ja vuoropäälliköt, joiden alaisuudessa on 

myyntiyksiköstä riippuen keskimäärin 10-30 myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntijaa. 

Myyntitoimistojen esimiehet raportoivat myyntijohtajille.  

 

Myynnintukiyksikkö vastaa tuote- ja aineistohallinnan, tilaustenkäsittelyn ja asiakaspalvelun 

sekä henkilöstöhallinnan ja palkanlaskennan kokonaisuudesta. Yksikkö tarjoaa ulkoisten ja 

sisäisten henkilöresurssien avulla tukitoiminnot case-yrityksen kuluttajamyynnin 

liiketoiminnalle.  

 

Markkinointi- ja kehitysyksikön vastuualueeseen kuuluvat organisaation 

markkinointitoimiteet, IT- sekä kehitysprojektien edistäminen ulkoisten sekä sisäisten 

henkilöresurssien avulla. Yksikön vastuulla on edistää organisaation toimintaedellytyksiä 

tulevaisuudessa T&K-toiminnan avulla.  

 

Seuraavalla sivulla kuviossa 8 on havainnollistettu case-yrityksen organisaatiorakenne. 
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Kuvio 8. Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön organisaatiokaavio 

 

4.1.2 Toiminnan ohjauksen ja tuloskorttien nykytila 

 

Tutkimustyössä tarkasteltava kuluttajamyyntiyksikkö on osa Suomen johtavaa monikanavaista 

telemyyntikonsernia ja sen toimintaa ohjataan konsernitasolta. Kuluttajamyyntiyksikön 

vuositavoitteet sekä strategisen toimenpiteet (Strategic Action Plans) määritellään ja 

hyväksytetään sen kanssa. Strategisissa tavoitteissa määriteltyjä taloudellisia tavoitteita 

seurataan kuukausittain. 

 

Vuosisuunnittelun yhteydessä kuluttajamyyntiyksikölle on määriteltynä valikoidut strategiset 

toimenpiteet seuraavalle vuodelle ja nämä on hyväksytetty case-yrityksen toimitusjohtajan ja 

hallituksen toimesta. Strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden seurantaan ei kuitenkaan ole 

olemassa systemaattista järjestelmää. Dokumentaatiota siitä, miten strategiset tavoitteet aiotaan 
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saavuttaa, ei myöskään ole ollut kirjallisesti määriteltynä. Strateginen ohjaus on toteutunut 

lähinnä satunnaisesti toistuvien ohjauspalaverien ja keskustelujen tuloksena.  

 

Case-yrityksellä ei tutkimustyön käynnistämisen yhteydessä ollut toteutettuna selkää 

dokumentoitua strategiaa. Tärkein strateginen päämäärä on ollut kannattava ja kasvava 

liiketoiminta, mutta organisaatiossa ei ole täsmällisesti määritelty, miten se aiotaan toteuttaa. 

Strategisen yritystason tuloskortin laatimista varten on tutkimustyön aikana kohdeyrityksessä 

tehty dokumentointi yrityksen strategiasta. Nykyisessä tilanteessa puutteellinen strategian 

dokumentointi on osaltaan johtanut haasteisiin strategian viestimisessä henkilöstölle, sekä 

myös johdonmukaisten strategisten yritystason tuloskorttien rakentamisessa.  

 

Muodollisten toiminnanohjausjärjestelmien tarpeellisuus on korostunut case-yrityksen 

tilanteessa nyt, kun organisaation toiminta on maantieteellisesti levittäytynyttä. Case-yrityksen 

kuluttajamyynnin liiketoimintatoiminta on maantieteellisesti hajaantunut 14 eri 

paikkakunnalle. Kuluttajamyyntiyksikön toiminnan ohjausjärjestelmiä on lähdetty kehittämään 

toiminnan ohjauksen tueksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksiköllä on tutkimustyön käynnistämishetkellä ollut myynnin 

ohjauksen apuvälineinä yksittäisiä päivä- ja kuukausitason KPI-mittaristoja. Toiminnan 

ohjausta on toteutettu lähinnä yksittäisten kriittisten menestystekijöiden perusteella eikä KPI-

mittareiden välisiä syy-seuraussuhteita ole systemaattisesti otettu huomioon. Tämä puolestaan 

on johtanut tilanteeseen, että strategiset tavoitteet ja toimenpiteet jäävät toisistaan irrallisiksi 

eikä suhde strategiaan tällöin ole helposti havainnollistettavissa.  

 

Kohdeyrityksellä ei myöskään ole dokumentoitua strategiaa tai kuvausta siitä, miten strategiaa 

pyritään kokonaisvaltaisesti toteuttamaan. KPI-mittaristot ja niiden tavoitteet ovat sen sijaan 

osaltaan sidottuna myös johdon ja henkilöstön palkitsemiseen. Tämä johtaa aika-ajoin 

tavoiteristiriitoihin yksilön ja yrityksen tavoitteiden välillä. Yksittäiset henkilöt voivat 

osaoptimoida tulosta muun muassa oman henkilökohtaisen palkkion kasvattamiseksi. Ongelma 

korostuu varsinkin, kun tavoitepalkkiointi ei ole sidottuna yrityksen kokonaistavoitteeseen. 
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4.2 Motivaatio tuloskorttiprojektin käynnistämiselle kohdeyrityksessä ja toteutus 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksiköön on noussut tarve strategiaan pohjautuvaan ja 

strategiakartan perusteella rakennetulle suorituskykymittaristolle, jonka avulla liiketoimintaa 

voidaan systemaattisesti analysoida ja kehittää. Nykyisten kohdeyrityksen 

kuluttajamyyntiyksikön käytössä olleiden KPI-mittaristojen ongelmana on ollut, että niiden 

syy-seuraussuhteet linkittyvät heikosti strategiaan, ovat eri organisaatiotasoilla erilaisia, 

henkilöstö ei ole sitoutunut niihin, mittareiden seuranta on heikkoa ja mittaristot mahdollistavat 

osaoptimoinnin. Nykyisten mittaristojen voidaan sanoa toimivan ensisijaisesti 

hälytysjärjestelminä kuin strategisena mittaristona. 

 

Tällä hetkellä yrityksen henkilöstöllä on vahva osaaminen myynnin operatiivisesta 

johtamisesta, mutta strategisen johtamisen tueksi halutaan tutkimustyöllä tuottaa avustavia 

työkaluja. Toteutettavan kuluttajamyyntiyksikön strategisen suorituskykymittariston uskotaan 

palvelevan tätä tarvetta ja mittaamisen hyödyt nähdään case-yrityksessä merkittävästi 

suurempina kuin haitat, jota mittaamattomuudesta seuraa. Merkittävimpänä hidasteena 

projektin aikaisemmalle käynnistymiselle kohdeyrityksessä ovat olleet henkilöstöresurssien 

puutteet mittariston toteuttamiseen. Sopivan liiketaloudellisen osaamisen omaavan henkilön 

löytyminen projektin käynnistämiseksi sekä riittävien työaikaresurssien kohdistaminen 

mittariston toteuttamiseen ovat olleet aikaisemmin haasteena.  

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikössä halutaan kehittää strategista johtamista ja 

toiminnanohjausta määrätietoisesti eteenpäin. Kohdeyritykselle rakennettavasta tuloskortista 

toteutetaankin kuluttajamyyntiyksikköön strategiakartan pohjalta suorituskykymittaristo, jonka 

avulla yrityksen ja henkilöstön toimintaa voidaan ohjata kohti strategisia tavoitteita sekä niiden 

toteutumista. Tavoitteena on myös helpottaa johdon työskentelyä ja kehittää entistä 

systemaattisempi järjestelmä strategisten tavoitteiden seurantaan. Nykyisten KPI-mittaristojen 

osalta haasteena on ollut niiden esitysmuoto, joka ei ole mahdollistanut eri mittareiden syy-

seuraussuhteiden analysointia.  

 

Nykyisellään strategian kommunikointi on kohdeyrityksessä epäsäännöllistä ja tätä halutaan 

myös uuden yritystason tuloskortin avulla parantaa. Toteutettavan yritystason BSC:n avulla 

tullaan kuvaamaan case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön strategiaa niin, että se on kaikkien 
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yrityksen työntekijöiden helposti ymmärrettävissä. Strategisen suorituskykymittariston 

tarkoituksena on mahdollistaa case-yritykselle kuvaus nykytilanteesta, nykytilannetta 

edeltäneestä suorituskyvystä sekä asettaa tavoitetasot ja kehittymismahdollisuudet 

tulevaisuuden suorituskyvylle.  

 

Yllä esitettyyn viitaten case-yrityksestä löytyi konstruktiivisen tutkimusprosessin (Kasanen et 

al. 1993, s. 246-247) mukainen käytännön ongelma, jolla on tutkimuspotentiaalia ja johon 

tutkimuksen tekijä on lähtenyt etsimään ratkaisua konstruktiivisen tutkimuksen keinoin. 

Tutkimuksessa on haluttu löytää yleistettävä malli kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioihin soveltuvasta strategisen suorituskyvyn mittarista.  

 

Tutkimus ongelman löydyttyä tutkija on Kasasen et al. (1993, s. 246-247) prosessin mukaisesti 

koonnut syvällisen teorian ja käytännön tuntemuksen aiheesta. Teorian tuntemus on hankittu 

useiden kirjallisuuslähteiden tarkastelulla, ennen kaikkea strategisen suorituskyvyn ja Balanced 

Scorecardin teoriaan perehtyen. Lisäksi käytännön tuntemusta on vahvistettu perehtymällä 

case-yrityksen liiketoimintaa yrityksen sisäisiä dokumentteja, vapaamuotoisia keskusteluja 

yritysjohdon ja henkilöstön kanssa sekä tutkimuksen toteuttajan henkilökohtaisia havaintoja 

hyödyntäen. Tutkimusprojektin aikana case-yritykselle valikoituneita strategisia tavoitteita, 

mittareita ja tavoitetasoja on käsitelty säännöllisesti toteutetuissa projektipalavereissa. Näiden 

pohjalta on muodostettu case-yritykselle innovatiivinen konstruktio, joka on tarkoitettu 

ratkaisemaan tutkimusongelma. Tutkimustyön tuloksen on muodostunut viitekehys 

kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatioon soveltuvista strategisista tavoitteista, mittareista ja 

näiden tavoitetasoista. Tutkimustyön aikana pidettyjen projektipalaverien yhteydessä on myös 

varmistettu eri mittareiden syy-seuraussuhteet sekä kytkeytyminen yhtiön visioon sekä 

strategisiin tavoitteisiin. Osaltaan tutkimustyön aikana ollaan näin ollen testattu ja arvioitu 

konstruktion käytännön toimivuutta. Työn lopputuloksena on luotu kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon soveltuva strateginen suorituskykymittaristo, jota tullaan 

käsittelemään seuraavassa luvussa 5.  
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5 TULOSKORTIN RAKENTAMINEN CASE-YRITYKSELLE 

 

5.1 Visio ja strategia 

 

Tutkimuksessa käsitellään case-yrityksen visiota ja strategiaa läpi yleisellä tasolla. Tarkastelu 

toteutetaan sillä tasolla, että lukija voi saada käsityksen siitä, mihin kohdeyritykselle Balanced 

Scorecardiin valitut mittarit ja kriittiset menestystekijät pohjautuvat. Yrityksen vision ja 

strategian tarkastelua ei tulla toteuttamaan yksityiskohtaisella tasolla ja se tullaan esittämään 

vain tutkimustyön kannalta välttämättömällä yleisluonteisella laajuudella, jotta kriittistä tietoa 

ei päätyisi kilpailijoiden haltuun toimialan intensiivisen kilpailutilanteen vuoksi. 

 

Visio 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikkö tarjoaa ylivoimaisesti tuloksellisimmat, 

laadukkaimmat ja suurimman myyntivolyymin mahdollistavat B2C-myynnin ulkoistuspalvelut 

Pohjoismaissa. 

 

Visiona on olla suuri ja merkittävä toimija Suomessa, mutta laajentaa toimintaa myös 

Pohjoismaihin. Yhteistyökumppaneille yhtiö tarjoaa nopeasti skaalatuvat ja laadukkaat 

myynnin – sekä markkinoinnin kumppaniratkaisut toimialariippumattomasti. Yrityksen 

tahtotila on olla kaikille yhteistyötoimijoilleen pitkäaikainen laadullisen myynnin 

kasvukumppani. 

 

Strategia 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikkö on tehokas ja kannattava B2C-myynnin 

laajamittakaavan ulkoistamisratkaisujen tarjoaja Suomessa. Strategisena tavoitteena on tarjota 

kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia myynnin ulkoistamispalveluita yhteistyöyritykselleen 

– tarjoten kumppaneille mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Yksikön 

kilpailukyky perustuu henkilöstön vahvaan ammattitaitoon myynnin johtamisessa, myynnissä 

sekä laajalle levittäytyneen toimipisteverkoston tuomaan mittakaavaetuun myyntivolyymin 

saavuttamisessa. Yksikön strategisena ajatuksena on kasvattaa yhteistyökumppaneiden 

tuotteiden ja palveluiden myyntiä selkeästi mitattavin tuloksin. Case-yrityksen 
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kuluttajamyyntiyksikkö ylläpitää yhteistyökumppaneidensa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja avaa 

lisämyyntimahdollisuuksia yhteistyön myötä myös tulevaisuudessa.  

 

5.2 Strategiakartan luominen case-yritykselle 

 

Tutkimusprojektin aikana ilmeni, että case-yritykseltä puuttui kuluttajamyyntiyksikköön 

soveltuva strategiakartta. Strategiakartta päätettiin tutkimuksen aikana rakentaa Case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyksikön strategian selkeyttämiseksi sekä strategian viestimiseksi läpi 

organisaation. Strategiakarttaa hyödynnettiin case-yrityksen Balanced Scorecard -tuloskortin 

toteuttamisessa. Lisäksi yrityksen visio on myös huomioituna strategiakartan suunnittelussa. 

Case-yritykseen toteutettuun strategiakarttaan valikoitui Kaplan ja Nortonin (2004) mukaisen 

yleisen strategiakarttamallin neljä näkökulmaa. Strategiakartassa hyödynnetyt näkökulmat ovat 

talous, asiakas, prosessit sekä oppinen ja kasvu.  

 

Strategia on monesti vaikeasti ymmärrettävissä, joten sen selkiyttämiseksi ja mittariston 

tavoitteiden toteutumisen ja ymmärrettävyyden varmistamiseksi on valittu mittariston 

suunnittelun pohjaksi strategiakartta. Strategiakartta (kuvia 9) on visuaalinen esitys case-

yrityksen kuluttajamyyntiyksikön strategiasta. Se osoittaa strategian eri tekijöiden syy-

seuraussuhteet ja siten auttaa strategian havainnollistamisessa läpi organisaation. 

Havainnollistamisen kautta strategiakartta auttaa suorituskyvyn mittariston suunnittelussa ja 

rakentamisessa. Sen kautta on helppo havaita puutteita ja päällekkäisyyksiä mittariston 

tekijöissä. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47 - 48) 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikköön tutkimustyössä rakennettu strategiakartta jaetaan 

neljään suorituskyvyn osa-alueeseen oppiminen ja kasvu, prosesseihin, asiakkaaseen ja 

talouteen. Tavoitteena oli löytää osa-alueista ne tekijät, jotka vaikuttaisivat 

kuluttajamyyntiyksikön strategian kahteen keskeisimpään kulmakiveen myynnin kasvuun sekä 

kannattavaan liiketoimintaan. Kuvion 9. strategiakartassa on esitettynä nämä suorituskyvyn 

mittaamisen osa-alueiden tekijät. Tämän lisäksi niiden syy-seuraussuhteet on esitetty tekijöiden 

välisillä nuolilla seuraavalla sivulla. 

 



50 

 

 

Kuvio 9. Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön strategiakartta  

 

Yllä esitetyn strategiakartan rakentaminen aloitettiin asettamalla organisaatiolle tavoitteet 

talousnäkökulmaan, jonka jälkeen syy-seuraussuhteiden mukaisesti on määritelty keinot näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön tärkein päämäärä on 

kannattava ja kasvava liiketoiminta, joka saavutetaan ensisijaisesti myyntitulosta kasvattamalla 

sekä korkealla kannattavuudella. Kasvava myyntitulos eli nyt liikevaihdon kasvu saavutetaan 

toteuttamalla tuottavaa ja laadukasta asiakashankintaa Case-yrityksen 

toimeksiantajakumppaneille. Asiakashankinta toimeksiantajakumppaneille voi tässä 

yhteydessä käsittää joko uusasiakashankintaa tai vaihtoehtoisesti jatkomyyntiä olemassa 

oleville toimeksiantajakumppaneiden asiakkaille. Kannattava liiketoiminta muodostuu 

organisaation kyvystä toteuttaa mahdollisimman korkean tilausarvon omaavaa korkea katteista 

myyntiä laadukkaasti.  

 

Myynnin- ja markkinoinnin ulkoistamispalveluja tarjoavalle case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyksikölle kannattavan liiketoiminnan perusta muodostuu pitkälti sen 

perusteella, kuinka tehokkaasti, tuottavasti ja laadukkaasti yritys kykenee tuottamaan muista 

kilpailijoista poikkeavia ainutlaatuisia palveluja toimeksiantajakumppaneilleen. Case-yrityksen 

visiona ja asiakaslupauksena on, että se kykenee tarjoamaan suuren myyntivolyymit ja nopeasti 

skaalautuvat myyntipalvelut toimeksiantajilleen – tämän myötä asiakasnäkökulmassa 

tehokkuuden mittareina ovat asiakaskontaktien määrä ja myyntikampanjoiden käsittelyaika 

toimeksiannoissa. Toisaalta laadukkaan ja tuottavan myynnin mittareiksi asiakasnäkökulmassa 

valikoituivat asiakasliideihin saavutettujen myyntitulosten määrä, toisin sanoen hitrate% sekä 
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peruutusten määrä suhteessa asiakkaalle toteutettuihin tilauksiin. Ainutlaatuisen palvelun yhtiö 

lupaa asiakkaille sillä, että sen myynnin asiantuntijat pystyvät toteuttamaan 

myyntitoimeksiannot myös arvokkaampien ja haasteellisempien myyntituotteiden 

markkinoinnissa. Tätä mitataan tehtyjen tilausten arvolla. 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön liiketoiminnassa prosessinäkökulmasta on 

myyntihenkilöstön kyvykkyys suoriutua myyntiprosessista muita yrityksiä poikkeavalla ja 

ainutlaatuisella tavalla. Prosessit näkökulmasta tullaan tarkastelemaan ennen kaikkea, kuinka 

hyvin kuluttajamyyntiyksikössä on onnistuttu tiimivoiman, tunnollisuuden, aktiivisuuden, 

myyntitaidon ja myynnin asiantuntijuuden osalta. Tiimivoimalla mitataan osaltaan 

henkilöstökapasiteetin näkökulmasta kyvykkyyttä tuottaa myyntivolyymiltaan riittäviä 

palveluita. Tiimivoimassa tarkastelu keskittyy näin ollen agenttikapasiteettiin, eli työsuhteessa 

olevien myyntityöntekijöiden määrään. Lisäksi mittaristo keskittyy sitouttamiseen, eli kuinka 

hyvin myynnin vastuuhenkilöt ovat onnistuneet rakentamaan myyntihenkilöstölle tyydyttävät 

puitteet työsuhteen jatkuvuuden ja työntekijöiden vaihtuvuuden välttämiseksi. Tunnollisuutta 

ja työskentelyaktiivisuutta pidetään prosessien toimivuuden kannalta myös keskeisenä 

mittarina. Lisäksi myyntitaito, eli agenttikohtaisesti toteutuvien tilausten määrä per työtunti 

kuvaa hyvin organisaation kyvykkyyttä tuottaa myyntivolyymiltaan ainutlaatuisia palveluita 

asiakkailleen. Myynnin asiantuntijuutta mitataan osaltaan toteutuvalla liikevaihdolla per 

agentti. 

 

Oppisen ja kasvun näkökulma on strategiakartassa huomioitu kolmella osa-alueella, jotka ovat 

kiinnostavuus työnantajana, henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi. Kiinnostavuus 

työnantajana mittaa tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia voimakkaasti 

henkilöstöintensiivisellä toimialalla. Case-yrityksen kuluttajamyynnin liiketoiminnassa uusien 

myyntiorientoituneiden työntekijöiden löytäminen on keskiössä, jotta yhtiö voi tulevaisuudessa 

skaalata toimintaansa ja toimia suurimpana myynnin ulkoistusratkaisuja toimivana 

kumppanina. Yhtälailla oppisen ja kasvun näkökulmassa keskeinen mittari on henkilöstön 

koulutus, jota seuraamalla voidaan varmistaa työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön jatkuva 

kehittyminen ja tietotaitojen ylläpitäminen. Case-yrityksen toiminnan kannalta keskeisenä 

mittarina nähdään myös henkilöstön työhyvinvointi, sillä sen tiedetään vaikuttavan suoraan 

sisäisten prosessien onnistumiseen. Työsuhteessa hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi ja 

innokkaampi sitoutumaan yhteiseen tekemiseen kuin työntekijä, joka ei viihdy työssään. 
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5.3 Strategisen Balanced Scorecard -tuloskortin kehittäminen case-yritykseen 

 

Tuloskortin toteuttaminen on perusteltua aloittaa yrityksen visiosta ja strategiasta käsin. 

Strategian ja vision pohjalta rakennetulla Balanced Scorecard –tuloskortilla on tällöin 

edellytykset toimiva yrityksen ohjausjärjestelmänä ja sen avulla voidaan näin ollen toteuttaa 

strateginen suorituskykymittaristo. (Kaplan & Norton 1996c) Tässä tutkimuksessa case-

yrityksen kuluttajamyyntiyksikön tuloskortti on tämän perusteella johdettu strategiakartan 

perusteella. Tässä kappaleessa tullaan esittelemään case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön 

Balanced Scorecard –tuloskorttiin sisällytetyt mittarit ja määritykset mittareille asetetuille 

tavoitteille. Liiketoiminnan kannalta keskeiset tunnuslukuesimerkit ja tavoitteiden 

seurantajaksot on rajattu pois tutkimuksesta. Näitä ei näin ollen tulla käsittelemään alla olevassa 

mittariston esittelyssä.  

 

Toteutettavan tuloskortin avulla halutaan henkilöstölle havainnollistaa, kuinka heidän 

päivittäisen työskentelynsä vaikuttaa kuluttajamyyntiyksikön liiketoimintaan. Tuloskortin 

tavoitteiden seuraamisella ja esille tuomisella halutaan ohjata henkilöstöä kohti yrityksen 

yhteistä visiota, jossa ”Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikkö tarjoaa ylivoimaisesti 

tuloksellisimmat, laadukkaimmat ja suurimman myyntivolyymin mahdollistavat B2C-myynnin 

ulkoistuspalvelut Pohjoismaissa”.  Yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja vision saavuttamiseen 

vaaditaan kuitenkin koko henkilöstön yhteistä sitoutumista. Lisäksi tavoitteiden ja vision 

konkretisoimiseksi liiketoiminta on perusteltua purkaa pienemmiksi osatavoitteiksi sekä 

mittareiksi. Tuloskortin luomisen taustalla on ajatus, että kun jokainen case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyksikön vastuuhenkilö ja työntekijä sitoutuu huolehtimaan tavoitteiden 

toteutumisesta, jolloin yhteiseen visioon tullaan päätymään.  

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön Balanced Scorecard -tuloskortin toteutus on aloitettu 

taloudellisesta näkökulmasta käsin, mistä tarkastelu etenee seuraavana asiakasnäkökulman 

mittareihin ja tavoitteisiin. Kolmantena tuloskortin osana tarkastellaan sisäisten prosessien 

mittareita ja tavoitteita, minkä jälkeen viimeisenä osiona tarkastellaan oppisen ja kasvun 

näkökulmaa. 
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5.3.1 Taloudellinen näkökulma 

 

Taloudellisen näkökulman osa-alueessa esitellään mittarit, joiden tavoitteena on auttaa case-

yrityksen kuluttajamyyntiyksikköä pääsemään strategian ja visionsa mukaisiin tavoitteisiin. 

Case-yrityksellä on taloudellisessa näkökulmassa kaksi tärkeintä menestymisen mittaria, jotka 

ohjaavat sen toimintaa. Nämä ovat tavoite vuosittain kasvavasta myyntituloksesta ja 

kannattavasta liiketoiminnasta. Kasvavaa myyntitulosta seurataan ja arvioidaan liikevaihdon 

kasvuprosentin avulla ja kannattavuuden tarkasteluun vakiintuneessa liiketoiminnassa on 

haluttu soveltaa käyttökateprosenttia. Alla esitetyssä tuloskortissa sekä liikevaihdon 

kasvuprosentti, että käyttökateprosentti on ilmoitettu x-prosenttina, jotta liiketoiminnan 

kannalta kriittistä tietoa ei päätyisi kilpailevien toimijoiden tietoisuuteen. 

 

Liikevaihdon kasvuprosentti kuvaa case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön tapauksessa yrityksen 

kasvukehitystä ja myyntimenestystä verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon. Lyhin 

hyödynnettävä tarkastelujakso liikevaihdon kasvuprosentin osalta tulee case-yhtiössä olemaan 

1kk, jonka lisäksi kehitystä arvioidaan kvartaali- ja vuositasolla. Liikevaihdon kasvuprosenttiin 

sovelletaan mittaristossa seuraavaa laskukaavaa vuositason (12kk) tarkastelussa: 

 

𝐋𝐢𝐢𝐤𝐞𝐯𝐚𝐢𝐡𝐝𝐨𝐧 𝐤𝐚𝐬𝐯𝐮𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐭𝐢 = 100% x 
liikevaihto (12kk)−edellinen liikevaihto (12kk)

edellinen liikevaihto (12kk)
 (1)

  

Liikevaihdon kasvutavoite mukailee toimialan kehitystä ja yrityksen omistajien näkemystä 

liiketoiminnan realistisista kasvuedellytyksistä. Tavoitteena case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyksikössä on x-prosentin kasvu verrattuna edellisen tarkastelujakson 

vastaavaan tilanteeseen. Case-yrityksen tapauksessa liikevaihdon kasvuprosentti ja odotettava 

myynninkasvu perustuvat erityisesti kuluttajamyynnin palvelutoiminnasta saatavaan 

liikevaihdon kasvuun sekä myyntihintojen vuosittaiseen nousuun.  

 

Kasvavan myyntituloksen rinnalla taloudellisen näkökulman mittareissa huomio kiinnittyy 

lisäksi kannattavaan liiketoimintaan. Case-yrityksen tapauksessa kannattavan liiketoiminnan 

seurantamittarina hyödynnetään vakiintuneessa liiketoiminnassa käyttökateprosenttia. 

Käyttökateprosentti lasketaan jakamalla käyttökate tilikauden tai valitun tarkastelujakson 

liikevaihdolla. Laskusääntönä käyttökateprosentin laskentaan hyödynnetään seuraavaa: 
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𝐊ä𝐲𝐭𝐭ö𝐤𝐚𝐭𝐞𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐭𝐢 = 100% x 
käyttökate

liikevaihto
                   (2) 

 

Tutkimustyön aikana case-yritykselle on määritetty tavoitetaso x-prosenttia, joka sen tulisi 

aikaisempien vuosien suorituskyvyn perusteella ja kannattavan liiketoiminnan takaamiseksi 

vähintään saavuttaa. Käyttökatteen riittävyyden arvioimisessa ja x-prosentissa huomioidaan 

muun muassa aikaisempien vuosien suorituskyky katekehityksessä, toimialan kehitys, 

riittävyys lainanhoitokulujen, verojen ja investointien näkökulmasta.  Case-yrityksen 

näkökulmasta käyttökate on hyvä mittari kannattavuuden ja liiketoiminnan seurantaan, kun se 

osaltaan auttaa sitä myös vertaamaan toimintakyvykkyyttään muihin alan toimijoihin nähden. 

 

Molemmat taloudelliseen näkökulmaan valikoituneet mittarit sekä tavoitteet keskittyvät 

mittaamaan ennen kaikkea yrityksen omistajia kiinnostavia asiakokonaisuuksia. Mittauksen 

kautta saavutetut tulokset ja tavoitteet pyrkivät vastaamaan erityisesti kysymykseen siitä, miltä 

meidän tulisi näyttää omistajien näkökulmasta menestyäksemme taloudellisesti (Kaplan & 

Norton 1996b, s. 9).  

 

Alla esitettyyn kuvioon 10 on tiivistettynä vielä case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön 

taloudellisen näkökulman kannalta keskeisimmät mittarit ja tavoitteet.  

 

 

Kuvio 10. Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön talousnäkökulman mittarit ja tavoitetaso 

 

5.3.2 Asiakasnäkökulma 

 

Case-yritys haluaa visionsa ja strategiansa mukaisesti tarjota yhteistyökumppaneilleen nopeasti 

skaalautuvat, laadukkaat myynnin sekä markkinoinnin kumppaniratkaisut 

toimialariippumattomasti. Asiakasnäkökulmasta case-yrityksen kuluttajaliiketoiminta 

keskittyykin mittaamaan liiketoimintansa osalta niitä osa-alueita, jotka mahdollistavat sen 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Kannattava liiketoiminta Käyttökateprosentti
Käyttökateprosentti tarkastelujakson ajalta         

= x-prosenttia

BALANCED 

SCORECARD

Liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen vuoden 

vastaavaan tarkastelujaksoon = x-prosenttia

Talous

Liikevaihdon kasvuprosenttiKasvava myyntitulos
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erottautumisen muista kilpailevista toimialan yrityksistä tehokkuudellaan, tuottavuudellaan, 

laadullaan ja ainutlaatuisuudellaan. Näitä osatekijöitä seuraamalla yhtiö kykenee myös 

etenemään kohti sen visiota ja liiketoiminnan strategisia tavoitteita.  

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön osalta asiakasnäkökulman mittarit voidaan luokitella 

perusmittareihin ja asiakaslupausmittareihin. Tehokkuuden ja ainutlaatuisuuden mittareita 

voidaan tässä tapauksessa pitää perusmittareina. Asiakaslupausmittareita puolestaan on 

sisällytetty laadun ja tuottavuuden mittareihin. Rajanveto näiden välillä ei kuitenkaan ole täysin 

yksiselitteinen ja osaltaan myös tehokkuuden ja ainutlaatuisuuden mittareissa voidaan havaita 

asiakaslupausmittareiden piirteitä.  

 

Tehokuuden mittareina case-yrityksessä ovat toteutuneiden asiakaskontaktien määrä sekä 

myyntikampanjoiden käsittelyaika. Toteutuneiden asiakaskontaktien määrä toimii mittarina 

kuluttajamyyntiyhtiön kyvykkyydelle tarjota kilpailukentällä tehokkaimman myyntikanavan 

asiakaskontakteilla mitattuna. Case-yritys haluaa toimia Suomen johtavana toimijana 

asiakaskontakteilla mitattuna, jonka myötä se pystyy olemaan luontainen vaihtoehto 

yhteistyökumppaniksi kaikille nopeaa myynninkasvua ja liiketoiminnan tunnettavuutta 

rakentaville kumppaniyrityksille. Asiakaskontaktien määrää seurataan suhteessa samoilla 

tarkastelujaksoilla kuin talousnäkökulman mittareiden kehitystä ja sen tavoiteluvut 

määräytyvät suhteessa taloudellisen näkökulman kasvutavoitteisiin. Näin ollen tarkastelu 

mittarin osalta toteutetaan 1 kuukauden, 3 kuukauden ja 12 kuukauden jaksoissa. 

 

𝐀𝐬𝐢𝐚𝐬𝐤𝐚𝐬𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐦ää𝐫ä 

= Toteutuneiden asiakaskontaktien yhteenlaskettu  määrä tarkastelujakson aikana 

= x kpl                                   (3) 

 

Tehokkuutta mitataan asiakaskontaktien lisäksi myyntikampanjoiden käsittelyasteen 

perusteella. Tämä mittari on kuluttajamyynnin ulkoistuspalveluja tarjoaville yritykselle kuten 

Case-yritykselle keskiössä, kun se käy läpi asiakasyhtiöiden kanssa myyntikampanjoiden 

tuloksia. Käsittelyaste kuvastaa tehokkuuden, jolla myyntiyhtiö on kyennyt tavoittamaan 

potentiaaliset asiakasliidit sovitusta kohderyhmästä. Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että 

prosenttiosuus on mahdollisimman lähellä 100-prosentti, mutta useita myyntikampanjoita sekä 

asiakaskumppaneita käsittävälle myyntiorganisaatiolle käsittelyaste asettuu yleisesti 70-100-
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prosentin välille. 100-prosentin käsittelyasteesta jäädään muun muassa sen vuoksi, että 

viimeisten asiakkaiden tavoittaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta ja siinä 

myyntiresurssien käyttö kohdentuu tehottomasti. 

 

Jokaiseen myyntikampanjaan määritetään kuluttajamyyntiyhtiön yleisen ohjeistuksen tai 

asiakaskumppanin määrittämien raamien perusteella voimassaoloajat. Case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyhtiöllä on tavoitteena ylläpitää vähintään x-prosentin käsittelyaste 

kampanjoiden voimassaoloaikana. 

 

𝐌𝐲𝐲𝐧𝐭𝐢𝐤𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐣𝐨𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐤ä𝐬𝐢𝐭𝐭𝐞𝐥𝐲𝐚𝐬𝐭𝐞 

= Tarkastelujakson aikana päättyvien myyntikampanjoiden käsittelyaste  

= x-prosenttia                    (4) 

 

Tehokkuusmittareiden lisäksi perusmittareihin case-yrityksen tapauksessa huomioidaan 

ainutlaatuisuus. Ainutlaatuisuudella mitataan kuluttajamyyntiyhtiön kyvykkyyttä vastata 

erityyppisten toimeksiantojen ja tuotepalvelujen myyntiratkaisujen tarjoamiseen 

ainutlaatuisella myyntiosaamisella. Ainutlaatuisuutta case-yrityksessä mitataan 

tarkastelujakson aikana toteutuneiden tilauksien euromääräisellä keskiarvolla. Yhtiön pitkän 

tähtäimen tavoitteena on kyetä tarjoamaan volyymimyynnin palveluratkaisut yhä 

arvokkaammille kuluttajatuotteille- ja palveluille.  

 

Tutkimustyön aikana on selvitetty case-yrityksen aikaisempi suorituskyky ja tehtyjen 

myyntitilauksien keskiarvo. Sen perusteella on yhtiölle määritelty uusi tavoitetaso, joka 

mukailee yhtiön taloudellisen näkökulman kasvutavoitteita. Tehtyjen tilausten euromääräinen 

keskiarvo pyritään vuosittain kehittämään ja ylläpitämään x eurossa per tilaus. 

 

𝐓𝐢𝐥𝐚𝐮𝐤𝐬𝐞𝐧 𝐚𝐫𝐯𝐨 

= Tehtyjen tilauksien euromääräinen keskiarvo = x € per tilaus                         (5) 

 

Seuraavalla sivulla esitettyyn kuvioon 11 on tiivistettynä vielä case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyhtiön asiakasnäkökulman perusmittarit ja tavoitteet.  
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Kuvio 11. Asiakasnäkökulman perusmittarit case-yrityksessä 

 

Asiakaslupausmittareiksi case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä valikoituivat laatu ja 

tuottavuus. Yhtiö haluaa myyntivolyymien lisäksi tarjota kaikille asiakkailleen laadukkaat 

myyntipalvelut, joissa myyntitoimeksiannot toteutetaan asiantuntevasti sekä korkealla 

asiakastyytyväisyydellä. Asiakastyytyväisyyden laatumittarina pidetään ennen kaikkea 

toteutuneiden tilausten matalaa peruutusastetta. Tilausten peruutusaste on keskeinen tekijä 

asiakasnäkökulmassa yhteistyökumppanien tyytyväisyyden sekä kannattavan myyntityön 

varmistamiseksi. Case-yhtiön ansaintalogiikka on pitkälti tarjota provisiopohjaisia myynnin 

ulkoistusratkaisuja ja näin ollen myös jokainen asiakasperuutus vaikuttaa suoraan sen 

taloudellisen näkökulman mittareihin. Tilauksen peruutusastetta seurataan seuraavasti: 

 

𝐓𝐢𝐥𝐚𝐮𝐤𝐬𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞 

= Peruutusaste suhteessa tarkastelujakson aikana tehtyihin tilauksiin on 

= x − prosenttia                     (6) 

 

Laadun lisäksi asiakaslupausmittareina hyödynnetään tuottavuutta. Tuottavuuden mittarina 

seurataan kuluttajamyyntiyhtiön kyvykkyyttä tuottaa tilauksia per hyödynnetty asiakasliidi. 

Asiakasliidit ovat kuluttajamyyntiyhtiölle arvokkaita kohtaamisia, joista jokainen tulee 

käsitellä huolellisesti. Tuottavaa toimintaa asiakasliidien käsittelyssä mitataan liidien ja 

kauppojen suhteella. Toisien sanoen mittauksen kohteena on, kuinka monelle mahdollisesti 

case-yrityksen yhteistyökumppanien tuotteista kiinnostuneelle asiakkaalle saadaan loppujen 

lopuksi tuotteet myytyä. Mittari on hyvä kuvaamaan tuottavuutta ja se on pilkottavissa 

tehokkaasti pienempiin osakokonaisuuksiin esimerkiksi alemman tason tuloskorteissa. 

Tehtyjen tilausten määrää per asiakasliidi seurataan yritystasolla jatkuvan kehityksen ja 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Asiakaskontaktien määrä
Toteutuneiden asiakaskontaktien yhteenlaskettu 

kappalemäärä tarkastelujakson aikana = x kpl

Myyntikampanjoiden käsittelyaste

Tarkastelujakson aikana päättyvien 

myyntikampanjoiden käsittelyaste = x-

prosenttia

Ainutlaatuisuus Tilauksen arvo
Tehtyjen tilauksien euromääräinen keskiarvo       

=  x € per tilaus

BALANCED 

SCORECARD

Tehokkuus

Asiakas
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ylläpidon periaatteella. Case-yrityksen aikaisempien vuosien tuloskyvyn analysoinnin 

perusteella tavoitteeksi on määritelty x-prosenttia.  

 

𝐓𝐞𝐡𝐭𝐲𝐣ä 𝐭𝐢𝐥𝐚𝐮𝐤𝐬𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐬𝐢𝐚𝐤𝐚𝐬𝐥𝐢𝐢𝐝𝐢 

= Tehtyjä tilauksia suhteessa myyntikampanjan sisältämiin asiakasliideihin  

tarkastelujaksolla = x − prosenttia                                            (7)

    

Alla esitettyyn kuvioon 12 on tiivistettynä vielä case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön 

asiakaslupauksen perusmittarit ja tavoitteet.  

 

 

Kuvio 12. Asiakasnäkökulman asiakaslupausmittarit case-yrityksessä 

 

Asiakasnäkökulmaan valikoidut mittarit määrittävät voimakkaasti sen, miten yhteistyöyritykset 

ja asiakkaat näkevät case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön liiketoiminnan. 

Asiakasnäkökulmassa keskiössä on arvolupaus, mitä asiakkaalle halutaan tarjota. Toisaalta 

valikoidut mittarit kuvastavat myös liikevaihdon lähteisiin vaikuttavia tekijöitä, joille asetuilla 

tavoitteilla case-yritys voi päästä taloudellisiin tavoitteisiinsa. 

 

5.3.3 Prosessit näkökulma 

 

Prosessit näkökulmassa keskitytään case-yrityksen liiketoiminnan sisäisiin prosesseihin, joihin 

panostamalla kuluttajamyyntiyhtiö voi saavuttaa tyytyväiset asiakkaat nyt ja tulevaisuudessa. 

Case-yrityksen liiketoiminnassa, eli myynnin- ja markkinoinnin ulkoistuspalveluissa, 

keskeisintä on sen myyntiprosessien toimivuus läpi organisaation. Tämän vuoksi 

prosessinäkökulmassa mittarit ja tavoitteet ovat kohdistettu voimakkaasti myyntiprosessien 

toimivuuteen ja niiden kytkemiseen osaksi jokaisen työntekijän arkea. Toimivat prosessit 

myyntiprosesseissa mahdollistavat asiakasnäkökulman tavoitteiden onnistumisen ja takaa 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Tuottavuus Tehdyjä tilauksia per asiakasliidi

Tehtyjä tilauksia suhteessa myyntikampajoiden 

sisältämiin asiakasliideihin tarkastelujaksolla =     

x-prosenttia

Laatu Tilauksien peruutusaste 
Peruutusaste suhteessa tarkastelujakson aikana 

tehtyihin tilauksiin = x-prosenttia 

BALANCED 

SCORECARD

Asiakas
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yhteistyökumppanien sitoutumisen ja tyytyväisyyden yhteistyöhön case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyhtiön kanssa. 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä sisäisten prosessien näkökulmassa tarkastellaan 

tiimivoimaa, tunnollisuutta, aktiivisuutta, myyntitaitoja ja myynnin asiantuntijuutta. Sisäisten 

prosessien ensimmäisenä tarkasteltavana mittarina on tiimivoimassa agenttikapasiteetti sekä 

henkilöstön sitouttaminen.  

 

Agenttikapasiteetin tarkastelu on kuluttajamyynnin ulkoistuspalveluja tarjoavalle yhtiölle 

myyntivolyymien kannalta hyvin keskeinen seurantamittari. Kun yksilötasolla myynnin 

asiantuntijuus myyntihenkilöstössä saavutettu korkealle tasolle, on seuraava vaihtoehto 

kasvattaa toimintaa lisätä asiantuntevan henkilöstön määrää. Toisin sanoen yksilö ei saa tulosta 

rajattomasti ja yksilösuoritusten ollessa kunnossa myyntitulosten kasvu haetaan 

myyntihenkilöstön määrää kasvattamalla. Mitä suurempi myyntiagenttien eli 

myyntityöntekijöiden määrä kuluttajamyyntiyksikössä on, sitä todennäköisemmin se kykenee 

vastaamaan yhteistyöyritystensä myynnin kasvutarpeisiin. Agenttikapasiteetissa huomio 

keskittyy työsuhteessa olevien myyntiagenttien määrään tarkastelujaksolla, joissa 

hyödynnetään seurantaa 1 kuukauden, 3 kuukauden ja 12 kuukauden jaksoissa.  

 

𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭𝐭𝐢𝐤𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐞𝐞𝐭𝐭𝐢 

= Työsuhteessa olevien myyntiagenttien lukumäärä tarkastelujaksolla = x hlö              (8) 

 

Tiimivoiman kasvattamiseksi yhtä tärkeä seuranta mittari agenttikapasiteetin lisäksi sisäisissä 

prosesseissa on henkilöstön sitouttamisen mittari. Sitouttamisen mittari kertoo työntekijöiden 

vaihtuvuudesta. Myyntiyhtiöiden yksi suurimmista haasteista on asiantuntevan 

myyntihenkilöstön sitouttaminen ja henkilöstön vaihtuvuuden minimointi. Henkilöstön 

vaihtuvuus pyritään pitämään mahdollisen alhaisena, jolloin koulutettu henkilöstö ei siirtyisi 

kilpailevien yhtiöiden palvelukseen vaan olisi sen sijaan tehokkaana tuottavana resurssina 

omassa yhtiössä. Agenttikapasiteetin kasvattamisen kannalta myyntihenkilöstön vaihtuvuus ei 

saisi ylittää x-prosentin tasoa tarkastelujaksolla.  

 

Mikäli työsuhteen syystä tai toisesta päättäneiden työntekijöiden määrä suhteessa työsuhteessa 

olevien myyntiagenttien määrään ylittää x-prosenttia tarkastelujaksolla on myyntiyhtiöllä 
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haasteena kouluttaa, perehdyttää ja löytää lisää ammattitaitoista myyntihenkilöstöä. Tämän 

vuoksi panostaminen työsuhteessa olevaan henkilöstöön on keskiössä, kun halutaan sitouttaa 

henkilöstöä ja pyrkiä minimoimaan työntekijöiden vaihtuvuus case-yrityksessä. 

 

𝐒𝐢𝐭𝐨𝐮𝐭𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧 

= Työsuhteen päättäneiden työntekijöiden määrä suhteessa työsuhteessa olevien  

myyntiagenttien määrään on tarkastelujaksolla = x − prosenttia                                                   (9) 

 

Tiimivoiman rinnalla case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön sisäisten prosessien näkökulmassa 

keskiössä on myyntiprosesseihin liittyvä osaaminen, omistautuminen ja ammattitaito. Nämä 

prosessinäkökulman mittarit ovat sisällytetty tunnollisuuden, aktiivisuuden, myyntitaidon ja 

myynnin asiantuntijuuden mittareihin. Kyseiset mittarit ovat tarkoituksellisesti määritelty 

hyvin henkilökeskeisesti ja ne ovat helposti ymmärrettävissä yksilötasolla sekä työntekijöiden 

keskuudessa. Lisäksi mittarit ovat skaalattavissa yritystasolle yhtä lailla, kun tarkastellaan koko 

myyntihenkilöstön suoriutumista.  

 

Yksi prosessi näkökulmassa tarkasteltava mittari kuluttajamyyntiyhtiössä on työntekijöiden 

soittotyötunnit. Näitä tarkastellaan organisaatiotasolla keskimääräisenä työpäivän kestona. 

Mittari on keskiössä henkilöstöintensiivisellä toimialalla, jossa työskentelee runsaasti sekä osa- 

että kokopäiväisiä myyntityöntekijöitä. Lähtökohtaisesti kokopäiväisen työntekijän työpäivä on 

kahvi- ja ruokatauot vähennettynä 7 tuntia per työpäivä. Osa-aikaisen työntekijän työpäivä 

asettuu case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikössä yleisesti 3 tuntiin per työpäivä. Tavoitteena 

olisi, että henkilöstä enemmistä työskentelee kokopäiväisessä työsuhteessa, jolloin 

keskimääräinen työpäivän pituusasettuisi 5-7 tuntia per työpäivä. Toimialalle on hyvin 

tyypillistä osa-aikaiset työsuhteet, jotka laskevat mittarin keskiarvoa. Case-yrityksen 

kuluttajamyyntiyksikössä keskimääräisen työpäivän pituudelle on asetettu tavoitteeksi x tuntia 

per työpäivä. 

 

𝐒𝐨𝐢𝐭𝐭𝐨𝐭𝐲ö𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐭 

= Agentin keskimääräinen soittotyöpäivän kesto = x tuntia                (10) 

 

Soittotyötuntien eli keskimääräisen soittotyöpäivän keston lisäksi kuluttajamyyntiyksikössä 

nähdään keskeisenä seurata soittotyötuntien aikana työntekijöiden osoittamaan 



61 

 

työskentelyaktiivisuutta. Aktiivisuutta seuraavana mittarina on case-yrityksessä 

asiakaskontaktien määrä per toteutunut soittotyötunti. Asiakaskontakti tarkoittaa tässä 

yhteydessä myyntityöntekijöiden tavoittamien asiakkaiden määrää. Case-yrityksellä on 

määritettynä tutkimustyön aikana tarkat tavoitteet asiakaskontaktien määrille, joihin tulisi 

yksittäisen soittotyötunnin tai tarkastelujakson aikana päästä. Asiakaskontaktien aktiivinen 

ottaminen ja tavoitetasoon saavutettu määrä on edellytys myyntitilausten syntymiselle. Case-

yrityksen kuluttajamyyntiyksikössä asiakaskontaktien määrä per työtunti on x-x kontaktia per 

tunti. 

 

𝐀𝐬𝐢𝐚𝐤𝐚𝐬𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐦ää𝐫ä 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐲ö𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢 

= Agentin saavuttama asiakaskontaktien määrä per työtunti = x − x  kontaktia / h    (11) 

 

Asiakaskontaktien määrä on mittari, jossa on määritelty vakiovaihtelu väli, jota voidaan pitää 

tavoiteltavana ja hyvänä suoritustasona case-yrityksessä. Tietyllä tasolla ylläpidetty 

asiakaskontaktien määrä per työntunti mahdollistaa myös myyntitaitojen kehittymisen. 

Prosessinäkökulmasta myyntitaito on myös merkittävä mittari. Myyntitaitoja tarkastellaan 

case-yrityksen toiminnassa agenttien saavuttamien tilauksien määrällä per toteutunut 

soittotyötunti. Kyseessä on keskiarvomittari, joka määrittää kuluttajamyyntiyhtiön henkilöstön 

myyntitaitojen kehittymistä. Jatkuva kehittyminen ja keskiarvotason nostaminen 

myyntitaitomittarissa on liiketoiminnan kilpailukyvyn kannalta keskiössä. Myyntitaitojen 

mittariin voidaan vaikuttaa merkittävästi sillä, että henkilöstö panostaa aktiivisesti omaan 

työskentelyyn, heitä koulutetaan ja motivoidaan entistä parempiin suorituksiin. Myyntitaitoja 

mitataan case yrityksessä seuraavasti: 

 

𝐓𝐢𝐥𝐚𝐮𝐤𝐬𝐢𝐞𝐧 𝐦ää𝐫ä 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐲ö𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢 

= Agenttien saavuttama tilauksien määrä per soittotyötunti = x tilausta / h                 (12) 

 

Myyntitaitomittarin tavoin case-yrityksen prosessien toimivuutta eli henkilöstöintensiivisen 

myyntikoneiston toimivuutta voidaan mitata myynnin asiantuntijuuden mittarilla. Myynnin 

asiantuntijuuden mittarina toimii case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä myyntityöntekijöiden 

saavuttama liikevaihto eli liikevaihto per agentti. Liikevaihto per agentti on syy-seuraus-

suhteessa myyntitaitojen ja koulutuksen kanssa.  
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Agenttikohtaiselle liikevaihdolle on asetettu tavoitetaso aikaisempien vuosien perusteella ja sitä 

pyritään kasvattamaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Case-yrityksessä agenttien 

saavuttama keskimääräinen liikevaihto on asetettu tavoitetasolle x euroon. Myyntiagenttien 

palkkaukseen vaikuttaa voimakkaasti myös heidän saavuttama liikevaihtotaso, jonka 

perusteella tämän mittarin tavoitteen jatkuva korottaminen on keskiössä myyntihenkilöstön 

sitouttamiseksi yhtiöön.  

 

𝐋𝐢𝐢𝐤𝐞𝐯𝐚𝐢𝐡𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐭𝐢 

= Agentin saavuttama keskimääräinen liikevaihto tarkastelujaksolla = x €                    (13) 

 

Kuvioon 13 on tiivistettynä Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön prosessinäkökulman mittarit 

ja tavoitteet.  

 

 

Kuvio 13. Prosessit näkökulman mittarit case-yrityksessä  

 

5.3.4 Oppiminen ja kasvunäkökulma 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyksikön oppimisen ja kasvunäkökulman mittareiden valinta 

pohjautui kysymykseen, miten ja millaisilla toimenpiteillä organisaatio kykenee säilyttämään 

kykynsä uusiutua ja kehittää toimintaansa. Näkökulman mittareiden tavoitteena on ohjata case-

yritystä organisaation tietotaitojen ja osaamisen kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Oppisen 

ja kasvun näkökulmasta jätettiin huomioitta tietojärjestelmien kehitysnäkökulma, mutta sen 

sisällyttäminen myöhemmin osaksi tuloskorttia nähtiin mahdollisena. Henkilöstöintensiivisellä 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Agenttikapasiteetti
Työsuhteessa olevien myyntiagenttien 

lukumäärä tarkastelujaksolla = x hlö

Sitouttaminen

Työsuhteen päättäneiden työntekijöiden määrä 

suhteessa työsuhteessa olevien myyntiagenttien 

määrään on tarkastelujaksolla = x %

Tunnollisuus Soittotyötunnit
Agentin keskimääräinen soittotyöpäivän kesto 

= x tuntia

Aktiivisuus Asiakaskontaktien määrä per työtunti
Agentin saavuttamana asiakaskontaktien määrä 

per työtunti = x-x kontaktia / h

Myyntitaito Tilauksien määrä per työtunti
Agentin saavuttamana tilauksien määrä per 

soittotyötunti = x tilausta / h

Myynnin asiantuntijuus Liikevaihto per agentti
Agentin saavuttamana keskimääräinen 

liikevaihto      = x €

Prosessit

BALANCED 

SCORECARD

Tiimivoima
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toimialalla liiketoimintaa harjoittavalle case-yritykselle oppisen ja kasvun näkökulmasta 

valikoituivat mittarit, mitkä tarkastelevat kiinnostavuutta työnantajana, henkilöstön 

työhyvinvointia sekä henkilöstön koulutusta.  

 

Ensimmäisenä oppisen ja kasvun näkökulman mittarina tarkastellaan työhakemusmäärä 

mittaria. Työhakemusmäärä mittarilla halutaan seurata case-yrityksen kiinnostavuutta 

myynnillisenä urapolkuna ja työpaikkana. Henkilöstöintensiivisessä myyntiyhtiössä on jatkuva 

tarve uusille kuluttajamyynnin ammattilaisille ja sen vuoksi kiinnostavuus työantaja on tärkeä 

seurattava mittari. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun vuoksi case-yritykseen 

kuluttajamyyntiyksikön työhakemusmäärien eli työnantajakiinnostavuuden tulisi olla alan 

suurin. Lisäksi odotusarvona on, että työnantajakiinnostavuutta voidaan kehittää jatkuvasti 

paremmaksi.  

 

Case-yritykseen on tuloskorttiin määritettykin mittari ja tavoitteet työhakemusmäärälle. 

Tavoite määräytyy aikaisempien vuosien työnantajakiinnostavuuteen ja siihen on sisällytetty 

vuotuinen kasvuodotus. Tarkastelu toteutetaan 1 kuukauden, 3 kuukauden ja 12 kk jaksoissa. 

Työnantajakiinnostavuuden mittari ei ota kantaa hakijoiden koulutus tai ammattitaitotaustaan 

vaan sitä mitataan yksiselitteisellä logiikalla: 

 

𝐓𝐲ö𝐡𝐚𝐤𝐞𝐦𝐮𝐬𝐦ää𝐫ä𝐭 

= Saapuneiden työhakemusten määrä tarkastelujaksolla = x kpl                                     (14) 

 

Työnantajakiinnostavuuden rinnalla case-yritys haluaa panostaa työntekijöiden 

työhyvinvointiin ja sen vuoksi mittariksi on valittu myös työhyvinvoinnin seuranta. 

Työhyvinvoinnin tasoa tullaan mittaamaan henkilöstön työhyvinvointikyselyllä, jossa 

kartoitetaan muun muassa esimiestyöskentelyä, tiimityötä sekä oman työn sisältöä. Kysely 

sisältää monivaiheisen kyselypatteriston ja sen arvosanat asettuvat asteikolle 1-5. Case-

yrityksessä nähdään, että tyytyväinen henkilöstö toimii tehokkaasti ja laadukkaasti, joka näkyy 

sisäisten prosessien sujuvuutena, tyytyväisinä asiakkaina ja sen myötä positiivisena 

kehityksenä taloudellisen näkökulman mittareissa. Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä 

nähdään myös, että työhyvinvointikyselyn tuloksien avulla voidaan tehdä liiketoiminnan 

kannalta merkityksellisiä kehitystoimenpiteitä ja havainnoida, missä osa-alueissa henkilöstö 

kokee yrityksen toimivan hyvin sekä mitkä osa-alueet vaativat parantamista. Ennen kaikkea 
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voimakkaasti myyntiorientoituneessa organisaatiossa halutaan varmistaa henkilöstön 

suhtautuminen myyntiesimiesten toimintaan sekä omaan työskentelyynsä. Case-yrityksen 

tavoitteena on, että työhyvinvointikyselyn vastauksien keskiarvo asettuu 4,5 pisteeseen ja tämä 

taso ei alittuisi yhdenkään tarkastelujakson aikana. Työhyvinvointikyselyjä toteutetaan case-

yrityksessä 3 kuukauden jaksoissa. 

 

𝐓𝐲ö𝐡𝐲𝐯𝐢𝐧𝐯𝐨𝐢𝐧𝐭𝐢𝐤𝐲𝐬𝐞𝐥𝐲 

= Työhyvinvointikyselyn tuottama tulos tarkastelujaksolla toteuttuna = x pistettä     (15) 

 

Työhyvinvointikyselyn sekä työhakemusmäärien lisäksi case-yrityksessä seurataan henkilöstön 

koulutusta. Henkilöstön koulutuksessa tarkastelu kiinnittyy myyntihenkilöstön koulutuspäivien 

määrään. Case-yrityksessä on käytössä koko henkilöstön käsittävä 30 vuorokauden mittainen 

koulutusohjelma, jonka toteutuminen on varsinkin uusien työntekijöiden osalta tärkeä tekijä 

työtehtävissä onnistumiseen ja myyntityön tehokkuuden sekä laadun varmistamiseen. 

Koulutusohjelman avulla uudelle myyntihenkilöstölle halutaan tarjota kaikki työvälineet ja 

opit, joilla he voivat myös itseohjautuvasti kehittyä kuluttajamyynnin ammattilaisina. 

Myyntiyhtiössä on 30 vuorokauden peruskoulutusohjelman lisäksi toteutettuna kuukausittaisia 

koulutuksia ja valmennuksia pidempään yhtiössä työskennelleille myyntihenkilöille.  

 

Koulutuspäivien lukumäärää tarkastellaan keskiarvoisena tuloksena, jossa huomioidaan kaikki 

case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä toteutuneet vähintään vuorokauden pituiset myyntityön 

valmennukset sekä koulutukset. Tarkastelujaksolla toteutuneiden koulutus ja valmennuspäivien 

määrä suhteutetaan työsuhteessa olevan henkilöstön määrään.  

 

𝐊𝐨𝐮𝐥𝐮𝐭𝐮𝐬𝐩ä𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐤𝐮𝐦ää𝐫ä 

=
Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä tarkastelujaksolla yhteensä

Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä
= x vrk / hlö                  (16) 

 

Case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiössä on asetettu vähimmäistavoite koulutuspäivien 

määrälle, jonka täytyy ylittyä. Tavoitetason on aikaisempien vuosien kokemusten perusteella 

osoittanut, että myyntihenkilöstön sitouttamisen ja työtehtävien onnistumisen kannalta 

pitkäjänteinen jatkuva kouluttaminen on tärkeä investointi henkilöstöön.  
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Alla esitettyyn kuvioon 14 on tiivistettynä case-yrityksen kuluttajamyyntiyhtiön oppisen ja 

kasvun näkökulman mittarit ja tavoitteet.  

 

 

Kuvio 14. Oppimisen ja kasvun näkökulman mittarit case-yrityksessä  

 

Seuraavalla sivulla esitettyyn kuvioon 15 on koostettu yhteenveto kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon muodostetusta ja soveltuvasta strategisesta Balanced Scorecard -

suorituskykymittaristosta. 

 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Kiinnostavuus 

työnantajana
Työhakemusmäärä

Saapuneiden työhakemusten määrä 

tarkastelujaksolla = x kpl

Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely
Työhyvinvointikyselyn tuottama tulos 

tarkastelujaksolla toteutettuna = x pistettä

Henkilöstön koulutus Koulutuspäivien lukumäärä
Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä 

tarkastelujaksolta yhteensä = x vrk  / hlö

Oppinen ja 

kasvu

BALANCED 

SCORECARD
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Kuvio 15. Strateginen Balanced Scorecard -suorituskykymittaristo kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon  

 

 

 

 

 

Strategiset tavoitteet Mittarit Tavoitetasot

Kannattava liiketoiminta Käyttökateprosentti
Käyttökateprosentti tarkastelujakson ajalta         

= x-prosenttia

Asiakaskontaktien määrä
Toteutuneiden asiakaskontaktien yhteenlaskettu 

kappalemäärä tarkastelujakson aikana = x kpl

Myyntikampanjoiden käsittelyaste

Tarkastelujakson aikana päättyvien 

myyntikampanjoiden käsittelyaste = x-

prosenttia

Tuottavuus Tehdyjä tilauksia per asiakasliidi

Tehtyjä tilauksia suhteessa myyntikampajoiden 

sisältämiin asiakasliideihin tarkastelujaksolla =     

x-prosenttia

Laatu Tilauksien peruutusaste 
Peruutusaste suhteessa tarkastelujakson aikana 

tehtyihin tilauksiin = x-prosenttia 

Ainutlaatuisuus Tilauksen arvo
Tehtyjen tilauksien euromääräinen keskiarvo       

=  x € per tilaus

Agenttikapasiteetti
Työsuhteessa olevien myyntiagenttien 

lukumäärä tarkastelujaksolla = x hlö

Sitouttaminen

Työsuhteen päättäneiden työntekijöiden määrä 

suhteessa työsuhteessa olevien myyntiagenttien 

määrään on tarkastelujaksolla = x %

Tunnollisuus Soittotyötunnit
Agentin keskimääräinen soittotyöpäivän kesto 

= x tuntia

Aktiivisuus Asiakaskontaktien määrä per työtunti
Agentin saavuttamana asiakaskontaktien määrä 

per työtunti = x-x kontaktia / h

Myyntitaito Tilauksien määrä per työtunti
Agentin saavuttamana tilauksien määrä per 

soittotyötunti = x tilausta / h

Myynnin asiantuntijuus Liikevaihto per agentti
Agentin saavuttamana keskimääräinen 

liikevaihto      = x €

Kiinnostavuus 

työnantajana
Työhakemusmäärä

Saapuneiden työhakemusten määrä 

tarkastelujaksolla = x kpl

Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely
Työhyvinvointikyselyn tuottama tulos  

tarkastelujaksolla toteutettuna = x pistettä

Henkilöstön koulutus Koulutuspäivien lukumäärä
Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä 

tarkastelujaksolta yhteensä = x vrk / hlö 

Prosessit

Oppinen ja 

kasvu

BALANCED 

SCORECARD

Liikevaihdon kasvu verrattuna edellisen vuoden 

vastaavaan tarkastelujaksoon = x-prosenttia

Tehokkuus

Talous

Asiakas

Liikevaihdon kasvuprosentti

Tiimivoima

Kasvava myyntitulos
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää strateginen suorituskykymittaristo kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioon. Tutkimuksessa haluttiin case-yritykselle toteutettavan Balanced 

Scorecard suorituskykymittariston myötä selvittää myös, millaiset mittarit ja tavoitteet 

soveltuvat kuluttajamyyntiin erikoistuneen myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja 

liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa case-yritykselle 

soveltuva konstruktio, eli strateginen suorituskykymittaristo ja vastata tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka rakentaa Balanced Scorecard -suorituskykymittaristo suomalaisen 

myyntiyhtiön strategisen suorituskyvyn mittaamiseen ja tavoiteasetantaan? 

2. Millaiset BSC:n mittarit ja tavoitteet soveltuvat kuluttajamyyntiin erikoistuneen 

myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja liiketoiminnan kehittämiseen? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Kuinka rakentaa Balanced Scorecard -

suorituskykymittaristo suomalaisen myyntiyhtiön strategisen suorituskyvyn mittaamiseen ja 

tavoiteasetantaan?”, lähdettiin selvittämään vastausta suorituskyvyn mittaamiseen ja Balanced 

Scorecardiin pohjautuvan teoriakatsauksen avulla. Teoriakatsauksen sekä teorioiden käytännön 

soveltamisen myötä case-yritykseen voi todeta, että yrityksen selkeästi määritetty visio sekä 

strategia toimivat hyvänä lähtökohtana strategisen Balanced Scorecardin toteuttamiseen. Vision 

ja strategian pohjalta case-yrityksessä sekä muissa case-yrityksen kaltaisissa suomalaisissa 

myyntiyhtiöissä on perusteltua rakentaa suorituskyvyn mittaamisen havainnollistamiseksi 

strategiakarttakuvaus liiketoiminnasta. Strategiakartan myötä liiketoiminnan mittareiden syy-

seuraussuhteet ovat havainnollistettavissa ja helposti viestittävissä läpi organisaation. Lisäksi 

yrityksen tavoiteasetanta voidaan strategiakartan syy-seuraussuhteiden avulla kytkeä eri 

liiketoimintojen osa-alueille siten, että ne palvelevat ja ohjaavat liiketoimintaa kohti yhteisen 

strategian ja vision mukaista päämäärää.  

 

Balanced Scorecardin toteuttamisessa mittareiden tulee myös aina kuvata yrityksen tavoitteita 

ja päämääriä riittävän laaja-alaisesti ja sen vuoksi mittareiden kokonaismäärä tulee optimoida 

liiketoimintaan sopivaksi. Tässä tutkimustyössä mittaristo muodostui neljästä näkökulmasta; 
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taloudellisen-, asiakas-, prosessit ja oppimisen ja kasvun näkökulmasta. Näiden osaksi 

rakennettiin yhteensä 16 tavoitteellista mittaria, jotka todettiin kuluttajamyyntiyhtiön kannalta 

valideiksi ja liiketoiminnan tavoiteasetantaa edistäviksi mittareiksi. Suuremman 

mittaristomäärän myötä riskinä olisi pian ollut, että mittaristo menettää tehonsa ja 

helppokäyttöisyyden. Nykymuotoisellaan toteutettu mittaristo oltiin valmiina ottamaan 

myyntiyhtiössä käyttöön liiketoiminnan seurantaan.  

 

Toinen tutkimuksen kannalta keskeinen tutkimuskysymys oli ”Millaiset BSC:n mittarit ja 

tavoitteet soveltuvat kuluttajamyyntiin erikoistuneen myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja 

liiketoiminnan kehittämiseen?”.  Tutkimuksen tuloksena selvisi, että mittareiden tulisi aina olla 

sellaisia, että ne antavat kuvan yrityksen historiassa saavutetusta suorituskyvystä ja joiden 

avulla voidaan ymmärtää sekä analysoida yrityksen nykytilaa. Toisaalta mittareiden tulee 

toimia välineinä tavoiteasetannassa ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittujen toimintojen 

suunnittelussa. Balanced Scorecardissa korostuu myös suorituskykymittariston tasapainoinen 

suunnittelu siten, että mittaristoon kuuluu sekä taloudellisia, että ei-taloudellisia mittareita.  

 

Case-yritykseen toteutettu mittaristo on nyt hyvä esimerkki tasapainotetusta strategisesta 

suorituskykymittaristosta kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaatioon ja mittaristo antaakin 

tasapainoisen kuvan koko liiketoiminnasta sekä sen tavoitteista. Toteutetun mittariston osalta 

huolehdittiin lisäksi mittariston validiteetista, eli vain tarkoituksen mukaisen tiedon 

mittaamisesta. Keskiössä on ollut myös, että jokainen mittari sekä tavoite kuvaavat vain yhtä 

tiettyä liiketoiminnan kannalta tärkeää mitattavaa ominaisuutta sekä siihen kohdistuvaa 

erityistä tavoitetta. 

 

6.2 Strategisen suorituskykymittariston toteuttamisen onnistuminen case-yrityksessä 

 

Tutkimuksessa suorituskykymittaristoa lähdettiin rakentamaan case-yrityksen visiosta ja 

strategiasta käsin, koska näiden elementtien huomioiminen suorituskykymittaristojen 

suunnittelussa on nähty olevan edellytys onnistuneen strategisen Balanced Scorecard –

tuloskortin toteuttamiseen. Case-yrityksen osalta visio ja strategia vaatisivat kuitenkin vielä 

täsmennyksiä, jotta nämä voidaan esittää vielä syvällisemmällä tasolla henkilöstölle. 

Tutkimuksessa visio ja strategia onkin esitetty hyvin yleisluontoisesti, mikä osaltaan vaikuttaa 

myös toteutetun strategisen suorituskykymittariston sovellettavuuteen.  
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Strategiakartan toimivuutta case-yrityksen tarpeeseen voitaisiin myös tehostaa kirkastamalla 

yrityksen kilpailustrategiaa ja arvolupausta entisestään. Tämä mahdollistaisi strategiakartan 

rakentamisen vielä ainutlaatuisemmaksi ja vain case-yrityksen käyttöön sopivaksi. Tässä 

vaiheessa toteutettu strategiakartta ja sen pohjalta muodostettu tuloskortti ovat jokseenkin 

yleisluontoisia, mikä voi johtaa siihen, että kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiin tekijöihin ei 

tule kiinnitettyä tarpeeksi huomioita. Toisaalta nykyisessä muodossa strategiakartan voidaan 

sanoa soveltuvan yleisluontoisuutensa vuoksi myös muihin kuluttajamyynnin 

asiantuntijaorganisaatioihin, jotka toimivat case-yrityksen toimialalla. Tutkimustyössä 

toteutettuun strategiakarttaan ja tuloskorttiin onkin sisällytetty yhteenveto Balanced 

Scorecardin mittareista, jotka soveltuvat suomalainen kuluttajamyyntiin erikoistuneen 

myyntiyhtiön suorituskyvyn seurantaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen 

lopputuloksena muodostui case-yritykselle soveltuva konstruktio tasapainoisesta strategisesta 

suorituskykymittaristosta, joka on helposti ymmärrettävä ja riittävän yksinkertainen. Valitut 

mittarit ovat liiketoiminnan kannalta käytännölliset ja ohjattavissa.  Lisäksi mittariston 

ylläpitäminen on testattu ja todettu helpoksi, jolloin myös mittaamisen hyödyt ylittävät käytetyt 

panokset. Ennen kaikkea uudella strategisella suorituskykymittaristolla yhtiö kykenee 

arvioimaan omaa suorituskykyään nykytilanteessa ja historiassa. Analysoimalla historian ja 

nykyhetken toimintakykyä on yhtiöllä myös mahdollisuus rakentaa syvälliset ja pitkäjänteiset 

tavoitteet tulevalle liiketoiminnalle. 

 

Jatkossakin, kun tuloskorttia sekä strategiakarttaa lähdetään viemään eteenpäin organisaatiossa, 

tulee yrityksen henkilöstön kiittää huomiota seurannan tärkeyteen. Tuloskortin tulosten jatkuva 

seuranta ja sisällyttäminen osaksi joka päiväistä toimintaa auttaa sen jalkauttamisessa. 

Henkilöstöä tulee myös kannustaa antamaan palautetta strategian ja tuloskortin toimivuudesta, 

mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittymisen ja suorituskyvyn parantamisen 

pitkäjänteisesti. Tutkimuksen rajausten myötä tuloskortin ja strategiakartan implementointia 

sekä jatkokehitystä ei kuitenkaan tulla tarkastelemaan tämän syvällisemmin. 

 

 

 

 



70 

 

7 YHTEENVETO 

 

Tutkimustyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, kuinka voidaan rakentaa Balanced 

Scorecard –suorituskykymittaristo suomalaisen myyntiyhtiön kuluttajamyyntiyksikön 

strategisen suorituskyvyn mittaamiseen ja tavoiteseurantaan. Päämääränä oli näin ollen luoda 

strategialähtöinen tuloskortti, jolla pystytään ohjaamaan henkilöstön toimintaa kohti yrityksen 

strategisten tavoitteiden toteutumista. Tutkimustyössä muodostettu tuloskortti heijastaakin 

yrityksen strategiaa.  

 

Tuloskortti on toteutettu strategiakartan pohjalta, jolloin se on myös havainnollistettavissa 

henkilöstölle helposti. Toteutetun strategisen tuloskortin pohjalta on myös johdettavissa 

alemman tason tuloskortit case-yritykselle. Tutkimusten rajausten myötä alempien tasojen 

tuloskorttien laatimista ei ole kuitenkaan toteutettu. Tuloskorttiprojekti, eli strategisen 

suorituskykymittariston kehittäminen case-yritykselle toteutettiin seuraavia kolmea päävaihetta 

noudattaen: 

 

1. Toiminnan ohjauksen ja tuloskorttien nykytilan kartoitus. 

2. Strategiakartan luominen. 

3. Strategisen Balanced Scorecard –tuloskortin kehittäminen. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin toiminnan ohjauksen ja tuloskorttien nykytilan kartoitus. 

Tässä vaiheessa tutustuttiin organisaation toimintaan, organisaatiorakenteeseen ja 

liiketoimintastrategiaan sekä kartoitettiin yrityksen toiminnan ohjausta, tuloskortteja ja niiden 

soveltamista. Nykytilanteen kartoitus toteutettiin vapaamuotoisilla keskusteluilla, 

havainnoimalla sekä yrityksen sisäisiä dokumentteja hyödyntäen. Suurimmat haasteet case-

yrityksellä olivat yksittäisten KPI-mittareiden linkittämättömyydessä strategiaan sekä 

mittariston tulosten dokumentoinnissa. Toisaalta yrityksen strategiaa ei ollut myöskään viestitty 

henkilöstölle selkeästi eikä mittareita ollut kytketty osaksi yrityksen strategista päämäärää. 

 

Tuloskorttiprojektin toisessa vaiheessa havaittiin, että strategian kommunikointi 

organisaatiossa on heikolla tasolla ja sen kytkentä osana käytössä olleisiin KPI-mittareihin oli 

puutteellinen. Strategiakartan avulla päätettiin parantaa organisaation kommunikointia ja 

visualisoida strategiset tavoitteet koko henkilöstölle ymmärrettävässä muodossa. 
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Strategiakartassa on myös kuvattuna syy-seuraussuhteiden perusteella, miten organisaation 

strategia ja tavoitteet pyritään toteuttamaan. Tämä puolestaan auttaa strategian 

ymmärrettävyyttä ja selventää henkilöstölle, kuinka strategiset tavoitteet liiketoiminnalle on 

mahdollista saavuttaa. 

 

Kolmannessa vaiheessa lähdettiin case-yritykseen toteuttamaan strategista Balanced Scorecard 

–tuloskorttia strategiakartan pohjalta. Strategiakartan pohjalta johdettu tuloskortti 

mahdollistaakin jatkossa case-yritykselle keskittymisen liiketoiminnan kannalta keskeisiin syy-

seuraussuhteisiin sekä onnistumisen kannalta keskeisiin kriittisiin tekijöihin. Tuloskortti 

määrittää myös toiminnan onnistumisen kannalta keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet. 

 

Projektin lopputuloksena saatiin kuluttajamyynnin asiantuntijaorganisaation käyttöön 

soveltuva strategisen suorituskykymittaristo, joka kuvastaa ja kommunikoi yleisellä tasolla 

organisaation strategiaa. Strategiakartassa esitettyjen ja määriteltyjen yhteisten tavoitteiden 

myötä henkilöstöä pystytään ohjaamaan kohti yhteistä ja samaa päämäärää. Tuloskortti on 

rakenteeltaan tehty selkeäksi ja yksinkertaiseksi, jonka myötä organisaation alemmilla tasoilla 

on myös mahdollisuus johtaa omat tuloskorttinsa. Toteutettu kuluttajamyyntiyksikön ylemmän 

tason tuloskortti mahdollistaa tuloskorttien yhdenmukaisen suunnittelun jatkossa.  
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