
  

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Otso Holttinen 

 

SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN MITTARISTON AVULLA 

TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastajat:   Professori Hannu Rantanen  

Dosentti, TkT Minna Saunila



  

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä: Otso Holttinen 

 

Työn nimi: Suorituskyvyn johtaminen mittariston avulla terveydenhuollon 

organisaatiossa 

Vuosi: 2020 Paikka: Helsinki 

Diplomityö. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Tuotantotalous.  

107 sivua, 23 kuvaa, 11 taulukkoa ja 2 liitettä 

Tarkastajat: Hannu Rantanen ja Minna Saunila 

Hakusanat: BSC, suunnitteluprosessi, terveydenhuolto, suorituskyvyn 

johtaminen 

Keywords: BSC, design process, healthcare, performance management 

Suorituskyvyn johtaminen mittaristojen avulla on yleistynyt viime vuosikymmeninä, 

mutta niiden hyödyntäminen ja akateeminen tutkimus terveydenhuollon puolella on ollut 

vähäisempää Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mittaristomalleja 

ja niiden suunnitteluprosesseja voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatiossa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan erityispiirteitä, jotka suunnittelussa tulisi huomioida. 

Tutkimuksessa tarkasteltu mittaristomalli on Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecard 

ja suunnitteluprosessina käytetään Lönnqvistin ja Mettäsen esittelemää prosessia. 

Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa perehdytään erikoispiirteisiin, joita liittyy 

palvelu- ja julkisen organisaation mittaamiseen. Tutkimus toteutetaan holistisena 

tapaustutkimuksena, jonka aineisto kerätään puolistrukturoiduilla ryhmähaastatteluilla 

haastattelemalla kohdeorganisaation esimiehiä. 

Tutkimuksen tuloksena havaitaan, että kirjallisuuden mittaristomallit ja suunnittelut 

prosessit soveltuvat terveydenhuollon organisaatiolle kohtalaisesti. Suunnitteluprosessia 

ja mittarimalleja tulisi mahdollisesti muokata, jotta ne soveltuisivat paremmin 

terveydenhuoltoon tämän tutkimustapauksen perusteella. Voidaan kuitenkin todeta, että 

nykyisillä malleillakin saavutetaan hyötyjä ja kohtalainen mittaristomalli 

terveydenhuollon organisaatiolle. 
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Metric models in performance management has attracted a lot of attention over the last 

few decades, but metrics utilizing and academic research in healthcare organizations has 

not been as popular in Finland. This study focuses on the way performance metric 

models and their design processes could be utilized in a healthcare organization.  In 

addition, the study seeks to find out what special features should be considered when 

designing performance metrics for a healthcare organization.   

This study utilizes Kaplan and Norton’s model and Lönnqvist and Mettänen’s design 

process. Additionally, the literature view gives an overview on what should be 

considered for service and public organizations when designing performance metrics. 

The research design is a holistic case study, and the materials were collected using semi-

structured interviews. The interviewees are part of the target organization’s 

management.  

The study concludes that utilizing design processes and metric models is moderately 

suitable for healthcare organizations. Based on this case study, the design process and 

model used should be modified slightly for healthcare organizations. In addition, some 

of the problems of measuring in healthcare organizations should be solved to achieve 

greater benefits. Regardless of these problems, healthcare organizations could profit 

from these models and constitute a moderate performance metric model. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä työssä tutkitaan suorituskyvyn johtamista mittariston avulla 

terveydenhuollon organisaatiossa. Työn tarkoituksena on tutkia, soveltuuko 

kirjallisuudessa esiintyvät mittaristot ja niiden suunnitteluprosessit 

terveydenhuollon organisaatiolle ja mitä erityispiirteitä tällöin tulee huomioida. 

Työn tutkimusmenetelmänä hyödynnetään holistista tapaustutkimusta ja aineisto 

on kerätty teemaryhmähaastatteluilla. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tuottavuuden kehittäminen on ja on ollut merkittävä mielenkiinnon kohde julkisten 

palveluiden kohdalla. Jääskeläinen (2010, s. 2) toteaa, että monet haasteet lisäävät 

mielenkiintoa tuottavuuden kehittämiseen julkisten palveluiden kohdalla 

Suomessa. Yksi merkittävimmistä vaikuttajista on väestön ikääntyminen. 

(Jääskeläinen, 2010, s. 2) Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan merkittävästi 

kunta-alalla, jossa huomattava osa henkilöistä eläköityy etenkin hoiva- ja 

hoitoalalla (Rainio 2003, s. 8). Jääskeläisen (2010, s. 2) mukaan Halinen ja 

Korhonen (2008, s. 28) toteavat, että tämän lisäksi asiakkaiden määrä näille 

palveluille on kasvamassa sekä yksittäisen asiakkaan palvelun tarve saattaa olla 

kasvussa. 

 

Näin ollen ei ole yllättävää, että suorituskyvyn mittaaminen julkisissa palveluissa 

ja terveydenhuollossa on lisännyt kiinnostusta viimeisten vuosikymmenien aikana. 

Torkki et al. (2017, s. 8) mukaan Klazinga et al. (2011) toteavat, että suorituskyvyn 

mittaamiseen liittyvät artikkelit terveyspalveluissa on kasvanut keskimäärin noin 

18 % vuodessa vuosina 2000–2010 (Torkki et al. 2017, s. 8). Myös Suomessa on 

tehty tutkimustyötä esimerkiksi: tehokkuuden mittaamisesta suurissa julkisissa 

organisaatioissa (Jääskeläinen, 2010), diplomityö suorituskyvyn mittaamisesta 

sosiaali- ja perusterveydentoimialalla (Rusila, 2010) sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden mittaristomallista (Torkki et al. 2017).  
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Mittaamisen ja mittariston hyödyntämisestä julkisen puolen organisaatioissa löytyy 

kirjallisuudesta myös kuitenkin kritiikkiä (Simpson 2009, Rosen 1993, Edwards ja 

Thomas 2005, Wisniewski ja Stewart 2004). Kritiikistä huolimatta lisääntyvä 

kiinnostus suorituskyvyn mittaamiseen terveydenhuollossa (Torkki et al. 2017, s. 

8; viitattu Klazinga et al. 2011), julkiset vaatimukset mittaamiselle julkisissa 

palveluissa (Salminen ja Viitala 2006, s. 33) ja mittaamisen avulla mahdollisesti 

saavutettavat hyödyt, joita mittaamisella ja mittaristoilla on saavutettu muilla 

toimialoilla (Poister 2003, Kaydos 1999, Laamanen 2005, Greiling 2005, Johnsen 

et al. 2006, Kaplan ja Norton 1996, Malmi et al. 2002, Olve et al. 1998) puoltavat, 

että suorituskyvyn mittaaminen tai sen tutkiminen ja kehittäminen on mielekästä 

myös julkisissa organisaatioissa. 

 

Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löytynyt merkittävästi tutkimustietoa miten nykyiset 

mittaristomallit ja niiden suunnitteluprosessit soveltuvat yksittäisen 

terveydenhuollon yksikön tai osaston käyttöön erikoisairaanhoidon puolella. Näin 

ollen tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, voidaanko kirjallisuudessa 

esiintyviä mittaristomalleja ja niiden suunnitteluprosesseja hyödyntää julkisen 

puolen terveydenhuollon organisaatiossa menestyksellisesti.   

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Erilaisia mittaristoja on luotu runsaasti viime vuosikymmenien ajan etenkin 

teollisuuteen. Myös julkisen puolen mittaristot ovat yleistyneet (Torkki et al. 2017; 

viitattu Klazinga et al. 2011), mutta mittariston suunnitteluprosessin 

soveltuvuudesta yksittäiselle osastolle sairaalassa Suomessa löytyy vähäisesti tietoa 

kirjallisuudesta. Näin ollen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

mittaristomalleja ja niiden suunnitteluprosesseja voidaan hyödyntää 

terveydenhuollon organisaatiossa. Täten diplomityön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Voidaanko kirjallisuudessa esiintyviä mittaristomallien ja 

suunnitteluprosessien viitekehyksiä hyödyntää mittaristomallin luomisessa 

terveydenhuollon organisaatiolle? 
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2. Mitkä ovat erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon mittaristomallia 

suunniteltaessa terveydenhuollon organisaatiolle? 

 

Diplomityö rajataan koskemaan vain yhtä keskikokoista osastoa tai yksikköä 

sairaalassa. Mikäli mittaristomallia luotaisiin suuremmalle kokonaisuudelle, kuten 

koko sairaalalle tai vastuualueelle, kasvaisi tutkimuksen laajuus liian suureksi. 

Toisena työn rajauksena on, että työssä huomioidaan vain mittariston 

suunnitteluvaihe eli mittariston käyttöönotto ja käyttö eivät sisälly työhön. 

Rajauksen perusteluna on työn laajuuden pitäminen riittävän pienenä. Lisäksi 

voidaan nähdä, etteivät kyseiset osa-alueet vaikuta keskeisesti työn 

tutkimuskysymyksiin. 

 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimuksien toteutus voidaan jakaa kahteen tapaan: empiirisiin ja teoreettisiin 

tutkimuksiin. Empiirisissä tutkimuksissa tarkastellaan, miten jo olemassa olevat 

teoriat toimivat, ja teoreettinen tutkimus tukeutuu jo olemassa olevaan aineistoon. 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten kirjallisuudessa esiintyvät teoriat 

soveltuvat kohdeorganisaation käyttöön. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksen 

näkökulma on empiirinen. 

 

Empiiriset tutkimukset voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

tutkimusotteisiin. Kvantitatiivissa tutkimuksissa hyödynnetään tilastollisia ja 

matemaattisia menetelmiä, kun kvalitatiivissa tutkimuksissa hyödynnetään 

puolestaan laadullisia menetelmiä. Tämän työn tarkoituksena on tutkia, kuinka 

hyvin teorian mallit soveltuvat kohdeorganisaation käyttöön eli arvioida 

laadullisesti teorioiden sopivuutta. Näin ollen tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan 

kvalitatiivinen. 

 

Tapaustutkimuksen (case study) avulla voidaan tutkia monimutkaista todellisen 

elämän tapahtumaa, kuten organisatorisia tai johtamisen prosesseja, naapuruston 

muutoksia, kansainvälisiä suhteita tai teollisuuden kypsyyttä (Yin 2003, s. 2). Yin 
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(2003, s. 5) kuvailee, että tapaustutkimuksen hyödyntäminen on hyödyllisintä 

silloin, kun: 

- Halutaan vastata miten tai miksi kysymyksiin. 

- Ei ole tarvetta kontrolloida käyttäytymiseen liittyviä tapahtumia. 

- Keskitytään nykytilanteen tapahtumien tutkimiseen. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kirjallisuuden teoriat soveltuvat 

terveydenhuollon organisaatiolle ja miksi. Tutkimuksen tarkoituksena on myös 

tutkia, miten nämä soveltuvat nykytilanteeseen eikä tarkoituksena ole nojautua 

historialliseen tietoon. Näin ollen tutkimustapausmenetelmä soveltuu tämän 

tutkimuksen käyttöön. 

 

Tutkimus toteutetaan käyttämällä yhden tapauksen holistista (case study) 

tutkimustapausmenetelmää. Yin (2003, s. 45) toteaa kirjassaan, että holistinen 

yhden tapauksen menetelmä on hyödyllinen, kun useampaa tapausta ei ole 

hyödynnettävissä. Useamman tapauksen tutkiminen ja niiden vertailu olisi 

mielekäs tapa tutkia tutkimuksen aihetta, mutta tällöin tutkimuksen laajuus kasvaisi 

liialti. 

 

Tutkimuksessa hyödynnettävän laadullisen tutkimusotteen vuoksi aineisto kerätään 

haastattelemalla kohdeorganisaation esimiehiä puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla. Haastattelut on toteutettu ryhmähaastatteluina, jotta 

haastattelijat pääsevät yhteisesti keskustelemaan arvioitavista asioista. 

Haastattelujen rakenne on puolistrukturoitu, jolloin haastatteluille asetetaan tietyt 

tavoitteet eli asiat, jotka heidän pitäisi pystyä päättämään ja määrittämään. 

Haastatteluiden keskustelua ei kuitenkaan ohjata tarkasti laadittujen kysymyksien 

avulla vaan haastateltavat käyvät vapaasti keskustelua keskenään. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta, jotka ovat kuvattu alla olevassa 

taulukossa 1. Taulukko on syöte/tuotos-kaavio, jossa kuvaillaan jokaisen luvun 
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syöte lyhyesti, miten luvussa sitä on käsitelty ja mikä luvun tuotos on. Taulukon 

avulla lukijan on helpompi ymmärtää tutkimuksen rakennetta ja sitä, miten työn 

punainen lanka etenee. 

 

Taulukko 1 Tutkimuksen syöte - tuotos malli 

 

 

Luvun kaksi tarkoituksena on määrittää peruskäsitteistöä ja mittaamisen teoriaa. 

Luvun keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa syyt mittaamiselle sekä 

mittaamiseen liittyvät haasteet ja riskit. Luvut kolme ja neljä keskittyvät erityisesti 

mittaristomallin teoriaan. Luvussa kolme saadaan ymmärrys tutkimuksessa 

käytettävästä Balanced Scorecard -mittaristomallista sekä siitä, miksi mittaristoja 

hyödynnetään. Luvussa neljä nähdään, miten mittaristomalleja voidaan suunnitella 

ja miten prosessin tulisi edetä. Viimeisessä teorialuvussa kerrytetään ymmärrystä, 

miten terveydenhuollon organisaation mittaaminen eroaa valmistavan teollisuuden 

toiminnan mittaamisesta. 
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Luvut kahdesta viiteen ovat oleellinen osa tutkimuksen toteutusta. Näiden lukujen 

avulla käydään läpi teoriat (luvut kolme ja neljä), joiden soveltuvuutta 

tutkimuksessa kartoitetaan. Luvussa kaksi luodaan perusymmärrys mittaamiselle ja 

luvussa viisi annetaan pohjatietoa kohdeorganisaatiosta ja sen erityispiirteistä. 

Teorian kartoitus toteutettiin hyödyntämällä lukuisia akateemisia tutkimuksia ja 

artikkeleita. Nämä löydettiin hyödyntämällä akateemisia tietokantoja, joita olivat 

muun muassa ScienceDirect, Emerald Journals ja ResearchGate. Näiden lisäksi 

hyödynnettiin kirjoja, jotka lainattiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston 

kirjastoista. Artikkeleiden ja kirjojen etsinnässä hyödynnettiin pääosin teorioiden 

nimiä sekä aiheeseen liittyviä asioita. Käytettyjä hakutermejä olivat esimerkiksi: 

BSC, Balanced Scorecard, performance management measuring, measuring public 

organization. 

 

Luvussa kuusi toteutetaan aineiston keruu puolistrukturoiduilla 

ryhmähaastatteluilla. Haastatteluissa kartoitetaan kohdeorganisaation strategiset 

tavoitteet, mittaristomalli, näkökulmat ja niiden menestystekijät. Nämä tiedot 

koostetaan yhteen seuraavaa lukua varten. Aineiston keruussa kerätään 

mittaristonmallin mittarit sekä toteutetaan niiden onnistumisen arviointi. 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

Tässä luvussa määritetään peruskäsitteistöä suorituskyvyn ja mittaamisesta. 

Käsitteistön määrittelyn lisäksi luvussa käydään läpi mittaamisen yleistä teoriaa, 

kuten miten mittaamista voidaan toteuttaa. Luvun lopussa käsitellään, miksi 

mittaamista tehdään ja mitä sillä voidaan saavuttaa sekä sen haasteitä ja riskejä. 

 

2.1 Suorituskyky 

 

Suorituskyvyn käsitteelle löytyy kirjallisuudesta useita erilaisia määritelmiä. Yksi 

näistä on Laitisen määritelmä, jossa hän määrittelee suorituskyvyn yrityksen 

kykynä saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. (Laitinen 1998, s. 14) Ukko et al. (2007, s. 3) toteavat, että nämä 

asetetut ulottuvuudet liittyvät yrityksen kykyyn saavuttaa omistajilleen 

maksimaalinen hyöty ja tyydyttää muiden sidosryhmien tarpeet riittävällä tasolla. 

Osakkeenomistajien tuottojen maksimointi on ollut pääosin yrityksien toimintaa 

ohjaava tekijä, mutta sen rinnalle on alkanut nousta myös muiden sidosryhmien 

huomioimista tukevia toimintatapoja. (Ukko et al. 2007, s. 3) Lönnqvist ja Mettänen 

(2003, s. 20–21) korostavatkin kirjassaan, että myös muiden tärkeiden 

sidosryhmien tavoitteet tulee huomioida. Näitä sidosryhmiä voivat esimerkiksi olla 

yrityksen johto, työntekijät, asiakkaat ja viranomaiset, joiden tavoitteet voivat olla 

hyvinkin erilaisia ja jopa ristiriitaisia. 

 

Ukko et al. (2007, s. 3) kertovat, että suorituskykyä voidaan tarkastella ainakin 

kahdella tavalla. Ensimmäisessä tarkastelutavassa korostetaan suorituksia, jolloin 

tarkastelu kohdistuu suoritusten onnistumisiin ja saavutuksiin. Mittaamisella 

kerätään tietoa toteutuneista suorituksista ja tätä tietoa hyödynnetään esimerkiksi 

palkitsemisessa ja tulevan toiminnan suunnittelussa. Toinen tarkastelutapa korostaa 

organisaation kykyä tehdä asioita tai saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Tällöin 

tarkastelu kohdistuu usein resursseihin, niiden kyvykkyyksiin, 

käyttömahdollisuuksiin ja laatuun. Olennaista tarkastelussa on kapasiteetin ja 

potentiaalin arviointi. (Ukko et al. 2007, s. 3)  
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Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 15) päätyvät samankaltaiseen suorituskyvyn 

määritykseen. He määrittelevät kirjassaan suorituskyvyn olevan mitattavan kohteen 

kyky saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Huomioitavaa on, että suorituskykyä 

voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista ja organisaation eri tasoilla, jolloin 

suorituskyky voi tarkoittaa eri asioita. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 15). Viime 

aikoina onkin yleistynyt ajatus, että organisaation suorituskykyä tarkastellaan 

useasta eri näkökulmasta. Tunnetuin näistä tavoista on Balanced Scorecard 

(Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 78), jota tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.  

 

Rantanen (2005, s. 4) tuo esille, että näkökulmien lisäksi suorituskyvyn voidaan 

nähdä koostuvan eri osa-alueista. Kuvassa 1 on kuvattu näitä eri osa-alueita. Jotkin 

osa-alueista vaikuttavat toisiinsa ikään kuin kierteenä. Esimerkiksi tuottavuuden 

parantuessa yksikkökustannukset laskevat, mikä parantaa kilpailukykyä. 

Parantuneen kilpailukyvyn avulla yritys menestyy markkinoilla, jolloin yrityksen 

kannattavuus parantuu. Kannattavuuden parantuessa yrityksen varallisuus kasvaa 

(vakavaraisuus, maksuvalmius), jolloin varallisuutta voidaan käyttää teknologisiin 

parannuksiin ja osaamisen kehittämiseen. Ne puolestaan kehittävät tuottavuuden 

parantamisen edellytyksiä. (Rantanen 2005, s. 4)  

 

 

Kuva 1 Suorituskyvyn osa-alueiden kenttä. (Rantanen 2005, s. 4) 
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2.2 Mittaamisen lähestymistavat ja metodit 

 

Mittaaminen koostuu numeraalisen arvon määrittämisestä fyysisen tai aineettoman 

asian koolle, arvolle tai muulle asian ominaisuudelle (Kaydos 1999, s. 15). Näitä 

arvoja voivat olla esimerkiksi tarpeet, aika, raha, akselin pituus, tyytyväisyys, joku 

tuotteen ominaisuus tai tehokkuus (Laamanen 2005, s. 51). Huomioitavaa kuitenkin 

on, että mittaaminen tai sen tuottama tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo vaan se saa 

arvon vasta sitten, kun mittauksen tulosta vertaillaan toisen aikajakson mittaukseen 

tai samankaltaisen yksikön mittaustulokseen (Banker et al. 1989, s. 529). Toisin 

sanoen kaikki mittaaminen on suhteellista ja jos mittaustulosta ei voi verrata 

mihinkään, sillä ei ole mitään merkitystä (Kaydos 1999, s. 15). 

 

Mittaamista voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Kaydos (1999, s. 15) ja 

Laamanen (2005, s. 51) jaottelevat mittaamisen standardoituun/objektiiviseen ja 

suhteelliseen/subjektiiviseen. Standardoidulla/objektiivisella mittaamisella 

tarkoitetaan mittausta, joka mittaa yksikköä, joka on kansainvälisesti tunnustettu 

yksikkö, kuten gramma, voltti ja metri (Kaydos 1999, s. 15). Tällainen yksikkö on 

universaali referenssi, joka pysyy samanlaisena ja asteikon eri numerot viittaavat 

samaan asiaan (Laamanen 2005, s. 51). Myös rahayksikköjä ja myöhästyneitä 

toimituksia voidaan pitää standardoituina mittauksina, koska niissä kaikille on 

selvää, mitä mittaustulos tarkoittaa (Kaydos 1999, s. 15). 

 

Mikäli mitattavalle asialle ei ole standardia, puhutaan suhteellisesta/subjektiivisesta 

mittauksesta (Kaydos 1999, s. 15). Tällöin asteikon eri numerot voivat tarkoittaa 

eri asioita sekä mittaustilanne, olosuhteet ja mittaaja voivat vaikuttaa 

mittaustulokseen (Laamanen 2005, s. 51). Kaydos (1999, s. 15) toteaakin, että 

suhteellisessa/subjektiivisessa mittaamisessa tuloksien vertailua tulee tehdä 

varovaisesti. Vertailtaessa on huomioitava, ovatko mittaustapa ja mitattavat asiat 

samankaltaisia, jotta niiden vertailu olisi mielekästä. (Kaydos 1999, s. 15)  

 

Kaydos (1999, s. 15) esittelee kirjassaan myös toisen tavan jakaa mittareita: suorat 

ja epäsuorat mittarit. Jos mittaaminen tehdään suoraan asialle tai sen 
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ominaisuudelle, puhutaan suorasta mittaamisesta. Mikäli mittaamista ei tehdä 

suoraan mitattavalle kohteelle vaan mitataan kohteen vaikutusta johonkin toiseen 

asiaan, puhutaan epäsuorasta mittaamisesta. Esimerkiksi suuri työntekijöiden 

vaihtuvuus voi olla epäsuora mittaus työntekijöiden moraalista. Suurimmassa 

osassa epäsuorista mittauksista voitaisiin käyttää termiä indeksimittaus, koska ne 

esittävät muutosta muuttujassa, mutta eivät osoita luotettavaa muutoksen suuruutta. 

Esimerkiksi jos asiakkaiden tyytyväisyys nousee arvosta 10 arvoon 20, voidaan 

todeta melko luotettavasti, että asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut. Ei ole 

kuitenkaan luotettavaa todeta, että asiakkaiden tyytyväisyys olisi tuplaantunut. 

(Kaydos 1999, s. 15) Jääskeläinen (2010, s. 9–10) toteaa, että koska usein 

mittaamisen kohde ja mittari ovat eri asia, mittaamisen kohdetta voidaan mitata 

usealla eri mittarilla. 

 

Indeksimittaus on yksi tyypillisimpiä mittaustapoja etenkin tuottavuutta 

mitattaessa. Alla on esitelty yksi numeerisen indeksimittauksen metodi. Toiminto 

tuottaa useita tuotoksia yi ja käyttää useita panoksia xi. Kaikki tuotoksien ja 

panoksien määrät ja hinnat on mitattu kahdella eri ajanjaksolla t ja t +1. Näin ollen 

tuotoksien ja panoksien indeksit voidaan määritellä Laspeyresin tuotos- ja 

panosindekseinä, jotka on kuvattu alla (1 ja 2). (Simpson 2009, s. 261–262) 

𝑄𝑜 = ∑ 𝑝𝑖
𝑡𝑦𝑖

𝑡+1𝑀

𝑖=1
/∑ 𝑝𝑖

𝑡𝑦𝑖
𝑡𝑀

𝑖=1
  (1) 

𝑄1 = ∑ 𝜔𝑖
𝑡𝑥𝑖

𝑡+1𝑁

𝑖=1
/∑ 𝜔𝑖

𝑡𝑥𝑖
𝑡𝑁

𝑖=1
 (2) 

Tuottavuuden indeksi saadaan taas määriteltyä näiden indeksien avulla seuraavasti: 

𝛼𝑡,𝑡+1 = 𝑄0/𝑄1   (3) 

 

 

2.3 Mittaamisen käyttösyitä ja hyötyjä 

 

Kirjallisuudessa esitellään useita syitä ja hyötyjä, miksi mittaamista tulisi toteuttaa. 

Poisterin (2003, s. xvi) mukaan suorituskyvyn mittarit ovat kriittinen elementti 

erilaisissa tulosorientoituneissa johtamisen lähtökohdissa, joita ovat esimerkiksi 

strateginen johtaminen, tulosperusteinen budjetointi, suorituskyvyn johtamisen 

systeemit, prosessin kehittäminen sekä työntekijöiden tulospalkkiot. Mittaamisen 



18 

 

 

 

avulla saavutetaankin lukuisia erilaisia hyötyjä näiden sekä muiden osa-alueiden 

johtamisessa. Näitä hyötyjä on listattu taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2 Mittaamisen hyötyjä kirjallisuudessa 

Hyöty Lähde 

Informaatio päätöksenteon tueksi Poister 2003, s. xvi 

Prosessien, laadun ja tuottavuuden 

kehittäminen 

Kaydos 1999, s. 1–14 

Poister 2003, s. 10 

Suunnittelu Kaydos. 1999, s. 1–14 

Kapasiteetin hallinta ja resurssien 

allokointi 

Rosen 1993, s. 58–60 

Kaydos 1999, s. 1–14 

Ongelmien havainnointi Rosen 1993, s. 58–60  

Laamanen 2005, s. 24 

Vastuiden ja tavoitteiden 

selkeyttäminen 

Kaydos 1999, s. 1–14 

Monitorointi ja raportointi Greiling 2005, s. 555 

Rosen 1993, s. 58–60  

Läpinäkyvyyden parantaminen Johnsen et al. 2006, s. 208 

Julkinen viestintä Johnsen et al. 2006, s. 208 

Greiling 2005, s. 555 

Benchmarking Poister 2003, s. 10 

Strategian kommunikointi läpi 

organisaation 

Kaydos 1999, s. 1–14 

Poister 2003, s. xvi 

Huomion kiinnittäminen mitattaviin 

asioihin 

Poister 2003, s. xvi 

Motivointi Poister 2003, s. xvi 

Palkitseminen Laamanen 2005, s. 26 

 

Mittareiden avulla saadaan tietoa mitattavista kohteista ja niiden ominaisuuksista. 

Poisterin (2003, s. xvi) mukaan mittaukset tuloksista voivat olla tietoa esimerkiksi 

tuottavuudesta, tehokkuudesta, vaikuttavuudesta, palvelun laadusta ja asiakkaiden 
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tyytyväisyydestä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää päätöksenteossa. (Poister 2003, 

s. xvi) Päätöksentekotilanteet voivat liittyä esimerkiksi toiminnan kehittämiseen. 

Kaydos (1999, s. 1–14) toteaa, että ilman mittaamista prosessien kehittäminen on 

kuin ampumista pimeässä – saatat osua muutamiin oikeisiin asioihin, mutta 

kunnollisen osuman saaminen voi olla haastavaa, koska et tiedä, mihin tähdätä tai 

miten muuttaa tähtäystäsi.  

 

Kaydos (1999, s. 1–14) kertoo, että päätöksentekotilanteiden lisäksi mittareiden 

tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää organisaation toiminnan suunnittelussa. 

Organisaation resurssien tarve on aina suurempi kuin käytettävissä olevat resurssit. 

Näin ollen organisaation ja sen johtajien tulee osata tehdä päätös, mikä on 

resurssien tehokkain ja kannattavin käyttötapa. Ilman tietoa siitä, mitä toimintoja 

on järkevintä kehittää, päädytään usein erilaisiin huonoihin ratkaisuihin resurssien 

allokoinnissa. Mikäli ongelmien suuruusluokasta ei ole tietoa, on vaikeaa tehdä 

päätöstä, mihin ongelmista tulisi keskittyä. Tämä saattaa johtaa siihen, että kaikkia 

ongelmia pyritään ratkaisemaan kerralla. Tällöin resurssit jakaantuvat asioiden 

kesken niin ohuesti, ettei mihinkään ongelmaan saada kestävää ratkaisua. (Kaydos 

1999, s. 1–14) Laamanen (2005, s. 24) huomauttaa, että osa ongelmiin liittyvästä 

tiedosta voi olla sirpaloitunutta ja sen havaitseminen voi olla vaikeaa. Tällöin 

ongelmiin reagoidaan usein myöhässä, kun jokin taloudellinen informaatio ilmaisee 

ongelmasta. (Laamanen 2005, s. 24). Mittaamisen avulla voidaankin saada 

laajemmin tietoa erilaista ongelmista tai varoituksia tulevista ongelmista, joihin 

voidaan reagoida ennakoivasti (Rosen 1993, s. 58–60). Ongelmien havaitsemisen 

lisäksi Kaydos (1999, s. 1–14) nostaa esille, että hyvin määritellyiden mittareiden 

avulla saadaan myös selkeytettyä vastuita organisaatiossa ja sitä, kuka on vastuussa 

millekin ongelmalle.  

 

Mittareiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää tämän lisäksi monitoroinnissa ja 

raportoinnissa, jolloin useamman yksikön tietoa saadaan kerättyä nopeasti ja 

kattavasti halutuista osa-alueista laajemman tuloksen raportoinnissa (Greiling 

2005, s. 555 ja Rosen 1993, s. 58–60). Hyödyntämällä mittaamalla saatua tietoa 

voidaan myös parantaa organisaation sisäistä läpinäkyvyyttä (Johnsen et al. 2006, 
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s. 208). Sisäisen raportoinnin ja läpinäkyvyyden parantamisen lisäksi mittareiden 

tietoa voidaan hyödyntää ulkopuolisessa viestinnässä, raportoinnissa ja 

benchmarkkauksessa (Johnsen et al. 2006, s. 208. Greiling 2005, s. 555. Poister 

2003, s. 10). 

 

Tiedon tuottamisen lisäksi mittaaminen on yksi tehokkaimmista tavoista viestiä 

strategiasta läpi organisaation (Kaydos 1999, s. 1–14). Poister (2003, s. xvi) 

kertookin kirjassaan, että tarkoituksenmukaisesti määriteltyjen mittareiden avulla 

saadaan kommunikoitua organisaation tärkeistä tavoitteista myös organisaation 

alemmille tasoille. Tällöin työntekijät ja keskijohto pyrkivät yleensä toimimaan 

niin, että mittareiden tulokset näyttäisivät mahdollisimman hyviltä, koska he 

haluavat näyttäytyä hyvinä työssään. Näin ollen mittareiden avulla saadaan 

motivoitua työntekijöitä työskentelemään ahkerammin ja fiksummin mittareiden 

tavoitteita ja samalla organisaation tavoitteita ja päämääriä kohti. Mittarit myös 

mahdollistavat onnistumisten näkymisen konkreettisena tuloksena. (Poister 2003, 

s. xvi) Laamanen (2005, s. 26–27) mainitseekin, että yhtenä tunnustuksen keinona 

on työntekijöiden palkitseminen. Mittaamisen avulla voidaan sopia etukäteen 

kriteereistä, joiden pohjalta palkitseminen tapahtuu, jolloin palkitsemisen perusteet 

ovat oikeudenmukaisempia ja erimielisyyksien välttäminen on helpompaa. 

(Laamanen 2005, s. 26–27) 

 

2.4 Mittaamisen haasteet ja riskit 

 

Kuten edellisessä luvussa esiteltiin, voidaan mittaamisella saavuttaa merkittäviä 

hyötyjä, mutta mittaamiseen liittyy myös useita erilaisia haasteita ja riskejä. Nämä 

liittyvät niin mittaamisen ja mittariston metodologisiin asioihin kuin myös huonosti 

suunniteltuihin mittareihin ja ihmisten sisäisiin tekijöihin. Haasteita ja riskejä on 

listattu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3 Mittaamisen haasteet ja riskit kirjallisuudessa 

Haaste tai riski Lähde 

Moitteiden pelko Kaydos 1999, s. 57 

Henkilömittauksien vaarat Laamanen 2005, s. 29–30 

Motivaation tuhoaminen Laamanen 2005, s. 31 

Asioiden mittaaminen, joihin ei voi vaikuttaa Kaydos 1999, s. 58 

Laamanen 2005, s. 31–32 

Puutteelliset vastuut Kaydos 1999, s. 58 

Mittaaminen saa aikaan vääränlaista toimintaa Laamanen 2005, s. 28–29 

Ukko et al. 2007, s. 6–7 

Lyhytnäköisyys Ukko et al. 2007, s. 10 

Liian tarkka valvonta ja reagointi Laamanen 2005, s. 32 

Väärät tavoitteet Laamanen 2005, s. 33 

Heikkolaatuiset mittaristot ja 

mittaristohankkeet 

Poister 2003, s. xvii 

 

Tietyt kulttuuriset haasteet voivat vaikeuttaa mittaamisen toteuttamista. Kaydos 

(1999, s. 57) kertoo, että mittaamisen haasteet saattavat liittyä henkilöihin, jotka 

pelkäävät moitteita, nolaamista tai muuta negatiivista kohtelua, mikäli mittaustulos 

näyttää huonolta hänen tai kollegan kohdalla. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita datan 

keräämisessä. Moni operatiivisen mittaamisen data tuotetaan henkilöstön toimesta, 

joten henkilöstö saattaa raportoida ongelmia väärin tai jättää raportoinnin kokonaan 

tekemättä. Tämä johtaa mittarin tuloksen vääristymiseen eikä niiden tulosta voida 

välttämättä hyödyntää. (Kaydos 1999, s. 57) Laamanen (2005, s. 29–30) tuo tämän 

lisäksi esille, että yksittäisen henkilön suoriutumisen mittaamisessa on riskinä myös 

epäterve kilpailu, omanarvontunteen väheneminen ja loppuun palaminen. Epäterve 

kilpailu saattaa haitata työntekijöiden yhteistyötä heidän optimoidessaan omaa 

tulostaan. Ongelmana voi olla myös se, että toiselle henkilölle heikko tulos saattaa 

heikentää omanarvontuntoa sekä kykyä toimia organisaatiossa. Ylisuoriutujille 

mittaaminen saattaa puolestaan kannustaa ylitöiden tekemiseen, mikä voi johtaa 

uupumiseen. (Laamanen 2005, s. 29–30) 
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Mittaaminen voi aiheuttaa myös muita negatiivisia psyykkisiä vaikeuksia. 

Laamanen (2005, s. 31) mainitsee, että mittaaminen voi heikentää työmotivaatiota, 

jos mittaaminen toteutetaan väärällä tavalla. Mikäli henkilön työntekoa mitataan 

vain määrällisillä mittareilla, eikä työn laatua mitata, voi se johtaa motivaation 

heikkenemiseen, varsinkin silloin, kun työn loistava laatu on erityisessä asemassa. 

Tällaisesta vääränlaisesta mittaamisesta voi olla esimerkki valmistuneiden 

opiskelijoiden määrän mittaaminen, jossa opettamisen laatua ei huomioida 

ollenkaan. (Laamanen 2005, s. 31) Kaydos (1999, s. 58) lisää, että motivaatiota voi 

myös heikentää se, jos henkilö ei voi vaikuttaa mittauksen tulokseen, mutta on 

vastuussa mittarin tuloksesta. Vaikuttavuuden lisäksi puutteelliset mittareiden 

vastuut taas vaikeuttavat heikkojen tuloksien korjauksia, mikäli kellään ei ole 

vastuuta tuloksesta. Tämä toteutuu etenkin silloin, kun useampi asia vaikuttaa 

mittauksen lopputulokseen ja näiden asioiden vastuut ovat jakautuneet usean 

henkilön tai yksikön kesken. (Kaydos 1999, s. 58) Mittaamisessa tulisikin näin 

ollen huomioida mitattavien henkilöiden piirteet muiden mittausteknisten asioiden 

lisäksi. 

 

Kulttuuristen haasteiden lisäksi väärin tai huonosti suunnitellut mittarit saattavat 

ohjata työntekijöitä vääränlaiseen toimintaan. Laamanen (2005, s. 28–29) 

huomauttaakin, että mittaamisella on voimakas ohjaava vaikutus ja huonosti 

kohdistetulla mittaamisella voidaan aiheuttaa vahinkoa. Tällä tarkoitetaan 

toimintaa, jossa mittarin tulosta pyritään parantamaan kokonaiskuvan kannalta 

epäedullisesti niin, että mittarin tulos kuitenkin vaikuttaa paremmalta. (Laamanen 

2005, s. 28–29) Osaoptimointi onkin yksi riskeistä, joita saattaa esiintyä, kun 

hyödynnetään vain taloudellisia mittareita (Ukko et al. 2007, s. 10). Tämän 

vaikutusta on mahdollista vähentää jonkin verran hyödyntämällä useita toisiaan 

tasapainottavia mittareita (Laamanen 2005, s. 29). Osaoptimoinnin lisäksi mittarit 

saattavat johtaa lyhytnäköiseen toiminnan kehittämiseen, jolloin investointeja ei 

tehdä, jotta mittarin tulos saadaan näyttämään hyvältä lyhyellä aikavälillä (Ukko et 

al. 2007, s. 10). Mittareiden suunnittelussa tuleekin huomioida miten mittarit 

saattavat aiheuttaa epähaluttua toimintaa työntekijöiden keskuudessa. 
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Mittaaminen voi aiheuttaa haasteita myös esimiesten työnteossa. Laamanen (2005, 

s. 32) tuo esille, että mittareiden hyödyntäminen saattaa johtaa liialliseen 

mikrojohtamiseen, kun tieto on saatavilla helposti. Pienikin mittarin tuloksen 

vaihtelu aiheuttaa sen, että jokaiselle muutokselle etsitään erityistä syytä, vaikka 

tulos olisi normaalin vaihtelun piirissä. Liiallinen vahtiminen heikentää myös 

henkilöstön motivaatiota ja kykyä toimia. Mittaamista voidaankin käyttää 

vallankäytön välineenä. Ylemmät tahot voivat vaatia tarkkaa raportointia, koska 

uskovat näin voivansa vahtia alaisiaan. (Laamanen 2005, s. 32) Näin ollen 

mittaaminen saattaa aiheuttaa epähaluttua toimintaa työntekijöiden lisäksi myös 

heidän esimiesten toiminnassa. 

 

Edellä mainitut asiat aiheuttavat, sen että onnistunut mittaaminen voi olla haastava 

tehtävä organisaatiossa. Poister (2003, s. xvii) toteaakin, että tehokkaan mittariston 

suunnittelu ja käyttöönotto on hyvin haasteellinen tehtävä. Tämä johtuu useiden 

metodologisten haasteiden lisäksi organisatorisen ja institutionaalisen muutoksen 

johtamisesta. Monet organisaatiot eivät saa mittaristojen suunnittelua valmiiksi, ja 

toiset taas ottavat käyttöön mittaristoja, jotka eivät ole välttämättä hyödyllisiä tai 

niitä ei käytetä tehokkaasti. Tämä johtuu usein siitä, ettei mittaristoja ole suunniteltu 

kunnolla palvelemaan tiettyä tarkoitusta tai niitä ei ole implementoitu tehokkaasti, 

jolloin mittareihin ei ole sitouduttu eikä niitä käytetä tehokkaasti. (Poister 2003, s. 

xvii) Mittareiden haasteet eivät siis sisälly pelkästään mittaamiseen vaan myös, 

kuinka mittarit otetaan käyttöön. 
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3 MITTARISTOMALLI – TASAPAINOTETTU MITTARISTO 

 

Suorituskyvyn mittaristomalli voidaan määritellä mittareiden ryhmänä, jolla on 

tarkoitus määritellä tiettyjen ominaisuuksien tilanne mitattavasta kohteesta. On 

olemassa useita erilaisia viitekehyksiä, joiden avulla voidaan kehittää 

suorituskyvyn mittaristomalli. (Lönnqvist 2004, s. 33) Näitä ovat muun muassa 

Balanced Scorecard, Maiselin malli, suorituspyramidi ja EP2M mittaristot (Olve et 

al. 1998, s. 26–28). Lönnqvistin (2004, s. 33) mukaan viitekehyksien 

hyödyntäminen on yksi parhaista tavoista välttää epätasapaino ja mittareiden 

erottelu. Käytännössä useita eri mittaristomalleja voi olla käytössä eri organisaation 

tasoilla, osastoilla ja organisatorisilla yksiköillä. Mittaristoja voidaan kuitenkin 

myös suunnitella ilman mitään tiettyä mallia. (Lönnqvist 2004, s. 33) 

 

3.1 Balanced scorecard 

 

Malmi et al. (2002, s. 16–17) kertovat, että Balanced Scorecard (BSC) syntyi 

kahdentoista suuyrityksen hankkeessa, jossa pyrittiin kehittämään yritysten 

suorituksien mittausta. Tiedon ja osaamisen tarve oli kasvamassa yrityksissä, joissa 

toimintaa mitattiin pääosin vain taloudellisilla luvuilla. Taloudelliset mittarit 

koettiin kuitenkin kuvaavan huonosti esimerkiksi yrityksen kykyä hyödyntää 

aineetonta pääomaa, kuten motivaatiota, tehokkuutta, osaamista ja asiakkaiden 

hyväksyntää. (Malmi et al. 2002, s. 16–17) Olve et al. (1998, s. 13–14) uskovat, että 

yritykset tarvitsevat Balanced Scorecardia, koska nykyisin yrityksien tavoite ei voi 

olla pelkästään tuottaa voittoa. Myös muiden asioiden huomioiminen on 

elintärkeää, jotta yritys voi luoda edellytyksiä myös tuleville liiketoiminnoille. 

Tämä korostuukin erityisesti voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, kuten 

julkishallinnollisissa organisaatioissa. Niissä on entistä tärkeämpää kuvata, mitä 

toiminnalta odotetaan ja kuinka hyvin odotukset täyttyvät. (Olve et al. 1998, s. 13–

14) 

 

Malmi et al. (2002, s. 16–17) kertovat kirjassaan, että yrityksistä saamiensa 

kokemusten perusteella Robert S. Kaplan ja David Norton esittelivät 
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menestystekijämittariston vuonna 1992. Esitellessään uutta mittaristoa Kaplan ja 

Norton totesivat, että taloudellisten mittareiden tulosten tarkastelu on kuin pelkän 

takapeilin tuijottaminen. Siksi tarvitaan myös mittareita, joiden avulla nähtäisiin 

eteenpäin. He uskoivatkin, että asiakasrajapintaa, prosessien toimivuutta ja 

työntekijöiden aloitteellisuutta kuvaavat mittarit auttaisivat ennakoimaan myös 

taloudellisia muutoksia. (Malmi et al. 2002, s. 16–17) Näiden näkökulmien taustalla 

tulisi taas vaikuttaa yrityksen strategia ja visio (Olve et al. 1998, s. 24). Malmi et 

al. (2002, s. 16–17) kertovat, että noin kymmenen vuotta julkaisun jälkeen Kaplan 

ja Norton korostivat mittareiden roolia strategisena johtamisjärjestelmänä. 

Mittaristo auttaa strategian muuttamista käytännöksi. Usein ongelmat eivät johdu 

heikkolaatuisesta strategiasta vaan siitä, ettei valittua strategiaa onnistuta 

käyttämään. (Malmi et al. 2002, s. 16–17) 

 

BSC-mittariston rakentaminen koostuu noin neljästä kuuteen eri vaiheesta riippuen 

suunnittelun viitekehyksestä. Olve et al. (1998, s. 43–45) kuvailevat suunnittelun 

koostuvan viidestä eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa yritykselle valitaan 

strategia ja visio, jossa määritetään yrityksen toivottu tila. Tämän jälkeen visio 

jaetaan näkökulmiin, joita ovat BSC:ssä perinteisesti taloudellinen, asiakkaan, 

sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. Jokaiselle näkökulmalle 

määritetään menestystekijät, joiden onnistuessa erinomaisesti saavutetaan 

kokonaisvision tavoite. Menestystekijöille määritetään mittarit, joiden avulla niiden 

onnistumista mitataan ja mittareiden tavoitteille määritetään toimintasuunnitelmat, 

kuinka tavoitteet saavutetaan. (Olve et al. 1998, s. 43–45) Mittariston 

suunnitteluprosessi on kuvattu myös tarkemmin luvussa ”4 Mittaristohanke – 

suunnittelu ja käyttöönotto”. 

 

Malmi et al. (2002, s. 18) kuvaavat, että Balanced Scorecardin ”strategian 

muuttamisesta toiminnaksi”-periaate on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen. 

Strategian mittaaminen pakottaa yrityksen tai organisaation johdon 

konkretisoimaan, mitä strategiset tavoitteet ovat. Epämääräiset termit, kuten 

”paras” tai ”johtava”, tulee määritellä mittaamista varten. Näin ollen ensimmäisiä 

mittariston luomisen vaiheita onkin määritellä yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat 
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strategiset tavoitteet ja kuinka niihin päästään. Tämän jälkeen näille tavoitteille 

voidaan määritellä mittarit. (Malmi et al. 2002, s. 18) Strategisten tavoitteiden 

määrittämistä on kuvattu tarkemmin alaluvussa ”4.3 Tavoitteiden ja 

mittausnäkökulmien valinta”. 

 

Malmi et al. (2002, s. 19) kertovat, että tavoitteiden asettaminen mittareille muuttaa 

mittaamisen hälytysjärjestelmästä ohjausjärjestelmäksi. Kun mittareille asetetaan 

tavoitteet ja tavoitteille vastuuhenkilöt, pystyy kyseinen henkilö suunnittelemaan 

omaa työtään niin, että tavoitteet saavutettaisiin. Näin ollen mittaristo ei anna vain 

hälytyksiä, kun ilmenee jokin ongelma, vaan asioita pyritään kehittämään tiettyjä 

tavoitteita kohti.  

 

Perinteisen tavoitejohtamisen mallin lisäksi Balanced Scorecard -ajattelussa 

korostuu strategian viestiminen organisaatiolle. Mittariston yhteydessä tulisi 

mahdollisesti rakentaa myös strategiakartta, jonka avulla voidaan kuvata 

strategiassa ja liiketoiminnassa vallitsevat uskotut lainalaisuudet. Mittariston ja 

strategiakartan avulla onkin helppoa viestiä, miksi tietyt mittarit on valittu 

organisaatiolle, mikä mahdollisesti johtaa parempaan ymmärrykseen mittareista. 

Ymmärrys taas voi johtaa parempaan sitoutumiseen ja siten strategian parempaan 

onnistumiseen. (Malmi et al. 2002, s. 18–19) Olve et al. (1998, s. 25) korostavat 

kolmea BSC:n perusajatusta, joista ensimmäinen on mittariston rakenne, joka 

mahdollistaa toiminnan suuntaviivojen viestimisen tiiviisti. Toisena ovat 

keskustelut eri tekijöiden välillä yhteyksistä, jotka eri toimenpiteiden välillä on 

strategisissa oletuksissa. Kolmantena he nostavat esiin ajattelutavan 

järjestelmällisyyden, jossa eri näkökulmat käydään läpi. Tämä mahdollistaa 

keskustelujen syntymisen, jolloin puhtaasti taloudellisen suunnittelun ja 

ohjaamisen rinnalle nostetaan myös muita näkökulmia. (Olve et al. 1998, s. 25) 

 

3.2 Balanced Scorecardin näkökulmat 

 

Kaplanin ja Nortonin alkuperäinen malli sisälsi neljä näkökulmaa: taloudellinen, 

asiakas-, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun näkökulman. Organisaatiot, 
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jotka ovat ottaneet mallin käyttöön, ovat kuitenkin usein muokanneet näkökulmia 

omaan toimintaansa sopivammiksi. (Malmi et al. 2002, s. 23) 

 

Taloudellisessa näkökulmassa tarkoituksena on mitata asioita, jotka ovat 

omistajalle tärkeitä. Yleensä omistaja on kiinnostunut lähinnä taloudellisista 

asioista. Kuitenkin julkisella sektorilla omistajaa eli yhteiskuntaa kiinnostaa 

palveluiden määrä ja laatu, ja taloudelliset tekijät lähinnä rajoittavat toimintaa. 

(Malmi et al. 2002, s. 24–25) Taloudellisen näkökulman rooli mittaristossa on 

kuvata, kuinka hyvin strategia on onnistunut, ja toisaalta se on määrittämässä 

tavoitteita, joihin strategialla ja muilla näkökulmilla tulisi päästä (Malmi et al. 2002, 

s. 24–25 ja Olve et al. 1998, s. 58). Kaplan ja Norton määrittelevät taloudellisen 

näkökulman mittareiden indikoivan, onnistuvatko strategia, sen implementointi ja 

toteutus edesauttamaan tuloksien syntymistä (Kaplan ja Norton 1996, s. 25). Olve 

et al. (1998, s. 58) myös huomattavat, että taloudellisessa näkökulmassa voidaan 

kuvata, minkälaisia riskejä organisaatio on valmis ottamaan, kuten hyväksyykö 

organisaatio negatiivisen kassavirran (Olve et al. 1998, s. 58) 

 

Asiakasnäkökulman mittarit tyypillisesti sisältävät useita tärkeimpiä ja geneerisiä 

mittareita, jotka kuvastavat laaditun ja implementoidun strategian onnistumista 

(Kaplan ja Norton 1996, s. 26). Asiakasnäkökulmassa on tyypillisesti tarkoituksena 

mitata, kuinka hyvin onnistutaan asiakasrajapinnassa ja kuinka hyvin organisaatio 

pystyy houkuttelemaan uusia asiakkaita (Malmi et al. 2002, s. 25–26). Näkökulma 

kuvaa, mitä asiakkaiden tarpeita tyydytetään ja kuinka hyvin siinä onnistutaan 

(Olve et al. 1998, s. 58). Malmi et al. (2002, s. 25–26) mukaan tyypillisiä 

asiakasrajapinnan onnistumista mittaavia mittareita ovat asiakastyytyväisyys, 

asiakaskannattavuus ja asiakasuskollisuus. Toisaalta mittareiden tulisi myös 

kuvata, kuinka hyvin pystytään hankkimaan uusia asiakkaita eli kuinka 

houkutteleva yritys on asiakkaiden näkökulmasta. Houkuttelevuus voi tulla 

esimerkiksi hinnasta tai laadusta. Houkuttelevuus on yrityksen kilpailustrategian 

ydin – kuinka yritys onnistuu erottautumaan muista? (Malmi et al. 2002, s. 25–26) 

Olve et al. (1998, s. 59) toteavat, että asiakasnäkökulmaa voidaan pitää koko 

mittariston ytimenä. Tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaasti asiakkaille 
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tuotteita tai palveluja, jotka tyydyttävät asiakastarpeita. (Olve et al. 1998, s. 59) 

Asiakasnäkökulmalla on siis tarkoitus kuvata, kuinka hyvin yritys onnistuu 

toiminnassaan asiakkaan näkökulmasta. 

 

Sisäisten prosessien näkökulmalla on tarkoituksena kuvata niitä prosesseja, joissa 

organisaation täytyy onnistua loistavasti, jotta taloudelliset ja asiakasnäkökulman 

tavoitteet voidaan saavuttaa (Malmi et al. 2002, s. 27–28). Kaplan ja Norton (1996, 

s. 26) kiteyttävätkin näkökulman niin, että nämä prosessit mahdollistavat yrityksen 

arvon tuottamisen niin, että se houkuttelee ja pitää asiakkaita valitulla 

markkinasegmentillä sekä tyydyttää omistajien odotukset loistavilla taloudellisilla 

tuotoksilla. Kilpailustrategiasta riippuen tärkeimmät prosessit voivat vaihdella 

esimerkiksi innovointiprosessin ja tilaus-toimitusprosessien välillä (Malmi et al. 

2002, s. 27–28). Olve et al. (1998, s. 61) painottavatkin asiakastarpeen analysoinnin 

ja prosessien välisen suhteen analysointia. Mitkä prosesseista tuottavat suoraan tai 

epäsuoraan asiakkaalle arvoa? (Olve et al. 1998, s. 61) Malmi et al. (2002, s. 27–

28) tuovat esille, että sisäisten prosessien näkökulma saattaa pakottaa organisaation 

miettimään uusia prosesseja. Sisäisten prosessien näkökulman onkin sanottu 

erottavan Balanced Scorecardin muista mittaristoista. Tyypillisesti prosessien 

mittauksessa päädytään mittaamaan vanhojen prosessien tehokkuutta. Strategiassa 

tulisikin määritellä, minkä prosessien mittaamiseen ja kehittämiseen keskitytään, 

sillä kaikkia organisaation ydin- ja tukiprosesseja ei tietenkään ole mielekästä 

mitata (Malmi et al. 2002, s. 27–28).  

 

Oppimis- ja kasvunäkökulma tulisi kuvata, pystyykö organisaatio kehittymään ja 

tuottamaan arvoa myös tulevaisuudessa. Nykyisillä järjestelmillä, osaamisella ja 

tietotaidolla pystytään harvoin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kuten 

esimerkiksi asiakastavoitteisiin ja prosessien kehittämiseen. (Kaplan ja Norton 

1996, s. 28 ja Malmi et al. 2002, s. 28–29) Olve et al. (1998, s. 62) toteavatkin, että 

”oppimisnäkökulmassa varmistutaan organisaation pitkän aikavälin uudistumisesta 

ja siten osittain myös hengissäsäilymiskyvystä”. Malmi et al. (2002, s. 28–29) 

kärjistävät, että oppiminen ja kasvu tulevat kolmesta lähteestä: ihmisistä, 

järjestelmistä ja organisaation toimintatavoista. Pääosin oppimis- ja 
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kasvunäkökulmaa mitataan ihmislähtöisesti esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden, 

sairauspoissaolojen ja koulutukseen käytettyjen resurssien kautta. 

Järjestelmäasioiden mittaaminen on harvinaisempaa ja ylipäätään oppimis- ja 

kasvunäkökulma on näkökulmista vaikeimpia toteuttaa käytännön sovellutuksissa. 

(Malmi et al. 2002, s. 28–29) Olve et al. (1998, s. 63) huomauttavat tämän lisäksi, 

että osaamisen ollessa vanhentuvaa pääomaa on yrityksen tehtävä strategisia 

päätöksiä siitä, mitkä ydinosaamisalueet se ottaa kehittämisensä kohteiksi. On 

kuitenkin myös huomioitava, kuinka näiden ydinosa-alueiden ulkopuolelta 

hankitaan osaamista. (Olve et al. 1998, s. 63) 

 

3.3 Miksi mittaristomalli 

 

Mittaristomallin hyödyt ovat hyvin samankaltaisia kuin syyt, miksi mittaamista 

tehdään, mikä on luonnollista mittaamisen ollessa osa mittaristoa. Mittariston tai 

Balanced Scorecardin avulla kuitenkin saavutetaan myös muita hyötyjä pelkän 

mittaamisen sijaan. Näitä hyötyjä on listattu taulukkoon 4. 

 

Taulukko 4. Balance Scorecardin avulla saavutettavia hyötyjä 

Mittariston hyöty Lähde 

Strategiasta toimintaan Kaplan ja Norton 1996, s. 24–25 

Malmi et al. 2002, s. 54 

Oppiminen Malmi et al. 2002, s. 56–57  

Viestintä Kaplan ja Norton 1996, s. 24–25 

Malmi et al. 2002, s. 48 

Olve et al. 1998, s. 14 

Tasapainoisuus Malmi et al. 2002, s. 48 

Olve et al. 1998, s. 14 

Kaplan ja Norton 1996, s. 24–25 

 

Merkittävänä Balanced Scorecardin hyötynä nähdään usein mittariston 

suunnitteluprosessi, jossa organisaation täytyy määritellä ja mahdollisesti 

terävöittää strategiaansa sekä konkretisoida tavoitteitansa (Malmi et al. 2002, s. 54–
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55). Kaplan ja Norton (1996, s. 24–25) toteavat, että BSC kääntää mission ja 

strategian tavoitteiksi ja mittareiksi. Malmi et al. (2002, s. 54–55) painottavat myös, 

että näille tavoitteille tulee määrittää keinot, kuinka tavoitteet saavutetaan. Näin 

ollen Balanced Scorecard konkretisoi strategian käytännön toiminnaksi. (Malmi et 

al. 2002, s. 54–55) Mittariston suunnittelua on kuvattu tarkemmin luvussa ”4 

Mittaristohanke – suunnittelu ja käyttöönotto”, jossa havainnollistuu, kuinka 

strategisille tavoitteille määritetään konkreettiset mittarit. 

 

Malmi et al. (2002, s. 56) toteavat, että hyvin toimiva ohjausjärjestelmä tarjoaa 

myös informaatiota siitä, onko strategia toimiva ja toimivatko syy-seuraussuhteet 

niin kuin on ajateltu. Mikäli Balanced Scorecard mittaristo on laadittu 

liiketoiminnassa vallitsevien syy-seuraussuhteiden perusteella, voidaan sillä myös 

arvioida strategian toimivuutta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöstön 

osaaminen kehittyy ja se johtaa prosessien kehittymiseen, mutta taloudelliset luvut 

eivät parannu, on vikaa. Strategia voi olla väärä eli liiketoiminnan oletetut 

lainalaisuudet eivät toteudu tai tehokkuuden ja taloudellisuuden viive on oletettua 

hitaampi. (Malmi et al. 2002, s. 56) Näin ollen mittariston avulla strategian 

onnistumista voidaan tarkastella ja viestiä sen tuloksista. 

 

Näiden lisäksi Balanced Scorecardin avulla strategian viestintä helpottuu. Kun 

mittaristo luodaan yrityksen liiketoiminnan erilaisten syy-seuraussuhteiden 

perusteella ja nämä suhteet kuvataan, helpottuu myös kyseisten asioiden viestintä 

organisaation alemmille tasoille (Malmi et al. 2002, s. 55). BSC tarjoaa 

viitekehyksen ja kielen, jolla kommunikoida visiosta ja strategiasta sekä 

tämänhetkisestä ja tulevaisuuden onnistumisista (Kaplan ja Norton 1996, s. 25). 

Näin ollen työntekijät ymmärtävät paremmin, miten heidän työnsä liittyy muihin 

toimintoihin, mikä on heidän roolinsa kokonaisuudessa sekä mitä heiltä odotetaan 

strategisten tavoitteiden suhteen (Malmi et al. 2002, s. 55). Mittariston avulla 

voidaan siis kuvata strategia kuviksi, jonka avulla viestintä helpottuu pelkkien 

lauseiden sijaan. 
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BCS:n neljä eri näkökulmaa helpottavat mittareiden tasapainoisen kokonaisuuden 

rakentamista eri osa-alueiden välille (Kaplan ja Norton 1996, s. 25). Malmi et al. 

(2002, s. 48) nostavat esille, että mittaristoa kuvatessa tarkastellaan myös, mitä ja 

minkälaisia mittareita hyödynnetään, jolloin niiden kokonaisvaltainen tarkastelu on 

mahdollista. Tämä helpottaa tasapainon löytämistä lyhyen ja pitkän aikavälin, 

taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden ja näkökulmien välillä, kuten Kaplan 

ja Norton toteavat BSC:n mahdollistavan. (Malmi et al. 2002, s. 48)  

 

3.4 Strategiakartta  

 

Ukko et al. (2007, s. 16) kuvaavat, että strategian voidaan ajatella olevan joukko 

olettamuksia syistä ja niiden seurauksista. Laadukkaasti rakennetun mittariston 

tulisikin kuvata strategiaa tämänkaltaisten syy-seuraussuhteiden avulla. (Ukko et 

al. 2007, s. 16) Haasteena voi kuitenkin olla, että osa asioiden syy-seuraussuhteista 

eivät ole täysin suoraviivaisia. Tällainen tilanne voi esiintyä erityisesti aineettomien 

pääomien kohdalla. 

 

Kaplan ja Norton (2003, s. 52) korostavatkin aineettoman pääoman tärkeyttä 

kirjassaan. Strategia kuvaa, kuinka hyvin organisaatio onnistuu tuottamaan arvoa 

sen osakkeenomistajille. Arvon tuottaminen kuitenkin vaatii aineettoman pääoman 

kehittämistä, jonka vaikutukset eivät puolestaan ole suoria, kuten fyysisten ja 

taloudellisten pääomien kohdalla. Aineettoman pääoman kohdalla arvo syntyy 

epäsuorasti, liittyy kontekstiin ja on potentiaalista sekä aineeton pääoma on 

sidoksissa toisiin pääomiin. Arvoa syntyy epäsuorasti esimerkiksi työntekijöiden 

koulutuksen kautta ja toisaalta koulutuksen tuottama epäsuora arvo on kontekstiin 

sidonnaista. Six sigma -koulutus tuottaa enemmän arvoa alhaisten 

kokonaiskustannusten strategiaa käyttävässä organisaatiossa kuin 

innovaatiostrategiaa käyttävässä. Aineettoman pääoman arvo on potentiaalista, 

joka muuttuu yrityksen sisäisten prosessien (tuotanto, asiakaspalvelu, toimitusten 

jne.) kautta arvoksi. Aineeton pääoma onkin vahvasti sidoksissa myös toisiin 

pääomiin, sillä aineeton pääoma ei yleensä tuota arvoa yksin. (Kaplan ja Norton 

2003, s. 52) 
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Näin ollen Kaplan ja Norton (2004, s. 32) loivat strategiakartan johtajien työn 

helpottamiseksi. Strategiakartalla on tarkoitus kuvata yrityksen tai organisaation 

erilaisia syy-seuraussuhteita. (Kaplan ja Norton, 2004, s. 32) Lönnqvist ja Mettänen 

(2003, s. 47) kuvaavat strategiakartan olevan visuaalinen kuvaus organisaation 

strategiasta ja sen mitattavien menestystekijöiden välisistä syy-seuraussuhteista. 

Kuvassa 2 on kuvattu esimerkki strategiakartta, jossa erilaisia syyseuraussuhteita 

kuvataan nuolien avulla (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 47).  

 

 

Kuva 2 Esimerkki strategiakartasta. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, 47. muokattu) 

 

Strategiakartta onkin visuaalinen esitys siitä, kuinka BSC:n neljä näkökulmaa 

liittyy toisiinsa (Kaplan ja Norton 2003, s. 76). Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 47–

48) mainitsevat, että strategiakartan avulla voidaan esitellä yrityksen tai 

organisaation strategiaa henkilöstölle, jolloin työntekijä voi seuraamalla 

strategiakartan syy-seuraussuhteita havaita oman työnsä yhteyden koko yrityksen 

strategisiin tavoitteisiin. Tämän lisäksi strategiakartan luominen voi olla 

hyödyllistä jo mittariston suunnitteluvaiheessa. Tällöin voidaan havaita ja huomata 

erilaisia puutteita tai päällekkäisyyksiä menestystekijöissä. (Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 47–48) 
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4 MITTARISTOHANKE – SUUNNITTELU JA 

KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 78) toteavat kirjassaan, että mittaristohankkeella 

tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa mittaristo suunnitellaan ja otetaan käyttöön 

organisaatiossa. Olve et al. (1998, s. 45) kuvailevat, mitkä tekijät vaikuttavat 

mittaristohankkeen käyttöönottoon. Yrityksen tai organisaation koko tai tilanne 

tulisi huomioida, kun mietitään, miten ja missä laajuudessa mittaristo otetaan 

käyttöön. Pienen yrityksen kohdalla mittariston suunnittelu koko yritykselle on 

järkevää, mutta suurempien yrityksien tai konsernien kohdalla on soveliaampaa 

toteuttaa yksi tai useampi pilottiprojekti. Pilottiyksikköä valitessa on huomioitava 

yksikön halukkuus hankkeeseen. Innostuneen ja sopivan yksikön valitseminen 

pilottiyksiköksi helpottaa ensivaiheen kokemuksien keräämistä. (Olve et al. 1998, 

s. 45) 

 

Mittariston suunnittelu toteutetaan usein niin, että mittariston suunnitteluun 

liittyvissä palavereissa ulkopuolinen konsultti tai organisaation sisäinen 

vastuuhenkilö ohjaa ja suunnittelee tapaamiset. Konkreettisen suunnittelutyön eli 

mitattavien asioiden ja mittareiden valinnan toteuttaa kohdeorganisaatiosta valitut 

henkilöt. Kyseisiä henkilöitä voivat olla johtoryhmä ja/tai muita organisaatiosta 

valittuja henkilöitä. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 78) Mittaristo siis tyypillisesti 

suunnitellaan työryhmänä. 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 79) ovat kuvanneet työryhmän työpanoksen 

määrän vaihtelua eri mittaristonhankkeiden vaiheissa kuvassa 3 esitetyllä tavalla. 

Ensimmäinen vaihe eli suunnitteluvaihe vaatii työryhmältä vähäistä panostusta. 

Vaiheen aikana pidetään kokouksia, joiden välisen työn tekee pääosin ulkopuolinen 

asiantuntija. Organisaation henkilöstön osallistuminen suunnitteluvaiheen 

kokouksiin on tärkeää, sillä niissä tarkennetaan ja selkiytetään organisaation visiota 

ja strategiaa. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 79). 
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Käyttöönottovaiheessa organisaatiosta osallistetaan enemmän organisaation 

henkilöstöä ja ulkopuolisen asiantuntijan rooli pienenee. Käyttöönotto tulee 

suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ja tämän toteuttaminen vaatii organisaation 

henkilöstöltä enemmän panoksia. Mittariston käyttö vaatii organisaation 

henkilöstöltä ajan kuluessa entistä vähemmän resursseja sen rutinoituessa. 

(Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 79) Työryhmän jäsenten vaihteleva ajankäyttö 

mittariston suunnittelussa tulisikin huomioida suunniteltaessa työryhmän muita 

töitä. 

 

4.1 Mittariston suunnitteluprosesseja 

 

Mittaristojen suunnitteluun on löydettävissä kirjallisuudesta useita erilaisia malleja. 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 82) toteavat, että kyseisiä malleja tarkastellessa 

havaitaan, että moni malleista etenee samalla tavalla. Suunnittelu aloitetaan 

strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden tunnistamisesta, minkä 

jälkeen siirrytään mittareiden määrittämiseen. Mallit ovatkin karkealla tasolla 

samankaltaisia, mutta niiden vaiheiden määrissä ja nimissä, 

tehtäväkokonaisuuksissa sekä työmenetelmissä on eroavaisuuksia. Etenkin 

käytettävällä mittaristomallilla on vaikutusta suunnitteluprosessiin. Esimerkiksi 

suorituskykyprisma-mallissa mittariston suunnittelu alkaa tärkeiden sidosryhmien 

määrittämisellä, joiden avulla organisaation tavoitteet määritellään. Näiden 

tavoitteiden pohjalta määritellään strategia, jonka avulla kyseisiä tavoitteita 

Kuva 3 Työryhmältä vaadittava työpanos mittaristohankkeen eri vaiheissa. (Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, s. 79. muokattu; viitattu Bourne 2003) 
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pyritään saavuttamaan.  (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 82). Neely et al. (2002, s. 

42) huomauttavat tämän lisäksi, että organisaation erilaiset tilanteet saattavat vaatia 

suunnittelumallien muokkaamista ja jopa vaiheiden uudelleenjärjestelyä. 

Suunnittelumallia tulisikin sopeuttaa niin, että se palvelee suunnittelua 

organisaation olosuhteet huomioiden. (Neely et al. 2002, s. 42) 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 84) ovat esitelleet suunnittelumallin 

asiantuntijaorganisaation mittaristomallin suunnitteluun. Suunnittelumallin 

pääpiirteet on kuvattu kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4 Asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnitteluprosessi. (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 84. muokattu.) 

 

Malmi et al. (2002, s. 94) esittelevät kirjassaan Toivasen Balanced Scorecard -

projektimallin. Mallin teoreettisina esikuvina ovat toimineet Kaplanin ja Nortonin 

BSC-malli, suorituskykypyramidi, Tableau de Bord, Maiselin sekä Erkki K. 

Laitisen dynaamisen suorituskykymittaristo. Mallia kehitettiin suomalaisten 

teollisuusyritysten kanssa. Mallin projektimalli on esitelty kuvassa 5. (Malmi et al. 

2002, s. 94) 
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Kuva 5 Toivasen kehittämä Balanced Scorecard - projektimalli. (Malmi et al. 2002, s. 94) 

 

Neely et al. (2002, s. 14) esittelevät kirjassaan mittaristomallin, joka jakautuu 

kahteen pääosaan. Malli on kuvattu kuvassa 6. Mallin ensimmäisessä päävaiheessa 

on tarkoituksena määritellä korkeamman tason suorituskyvyn mittarit ja toisessa 

vaiheessa jalkauttaa mittaristo organisaation alemmille tasoille. Kumpikin vaihe 

jakautuu viiteen alakohtaan, joiden tarkoitusta on kuvattu kysymyksellä. (Nelly et 

al. 2002, s. 14) 
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Kuva 6 Neely et al. mittariston suunnittelumalli. (Neely et al. 2002, s. 14) 

 

4.2 Hankkeen aloittaminen 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 85) nostavat esille, että mittaristohankkeen 

aloittamisella on aina jokin syy. Mikäli organisaatiossa ei ole tarvetta mittaamiselle, 

ei hankkeen aloittaminen ole kannattavaa. Henkilöstö sitoutuu hankkeeseen 

paremmin, kun mittaamiselle on tarvetta organisaatiossa. (Lönnqvist ja Mettänen 

2003, 85) Malmi et al. (2002, s. 96–97) kertovatkin, että projektimallia luotaessa 

havaittiin muun muassa seuraavia syitä, miksi yritykset olivat lähteneet BSC-

projektiin mukaan, ja mitkä olivat olleet hankkeen konkreettiset tavoitteet. 

- Halu muuttaa strategioiden seurantaa. Halun taustalla olivat huonot 

tulokset, uudet omistussuhteet, organisaationrakenteen muutos sekä 

toimintaympäristön muutos. 

- Mittaamiseen haluttiin ei-taloudellisia mittareita, minkä taustalla oli laadun 

ja asiakkaan korostunut merkitys ja se, että kilpailukyky vaatii uusia 

mittareita toiminnan virtaviivaistuessa, joustavuuden lisääntyessä sekä 

kiertoaikojen lyhentyessä. 
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- Perinteisessä johtamisessa nähtiin ongelmia. Näitä ongelmia oli muun 

muassa vision ja strategian epäselvyys, johdon liiallinen lyhyen aikavälin 

mittareiden painottaminen, johdon näkökulman rajoittuminen 

taloudelliseen seurantaan sekä johtaminen liian yleisellä tasolla ilman 

ohjauksen maastouttamista läpi organisaation. 

- Halu kehittää johtamista. Mittareiden kehityksen myötä kokonaisuus oli 

pirstoutunut, johdolla oli liian paljon tai vähän informaatiota käytössä, 

tiedon hyödyntäminen oli tehotonta sekä syy-seuraussuhteet olivat huonosti 

tiedossa. 

 

Syyn määrittelyn jälkeen tulee määritellä, ketkä toteuttavat hankkeen. Lönnqvist ja 

Mettänen (2003, s. 85) kertovat, että hanke tulisi toteuttaa ryhmätyönä, jossa 

osallistujien tulisi olla keskeisiä henkilöitä eri puolilta organisaatiota. Johdon tulisi 

sitoutua hankkeeseen, mutta myös henkilöstön mielipide on tärkeä. On kuitenkin 

huomioitavaa, että yhtä yksiselitteistä ohjetta ei ole mahdollista antaa eri 

henkilöiden osallistumisesta hankkeen eri vaiheissa. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, 

s. 85) 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 85) lisäävät, että hanketta varten voidaan perustaa 

erillinen työryhmä, jonka fasilitaattorina toimii ulkopuolinen asiantuntija. On 

huomioitavaa, että ulkopuolisen asiantuntijan on vaikeaa tunnistaa organisaation 

tavoitteita yksin, joten organisaation henkilöstön osallistuminen on välttämätöntä. 

Mittaristoa laatiessa strategian ja vision selkeyttäminen on oleellinen osa 

mittariston luontia, jolloin johdon osallistuminen on välttämätöntä. Muun 

henkilöstön osallistaminen jo alkuvaiheessa voi helpottaa mitattavien asioiden ja 

mittareiden valintaperiaatteita sekä helpottaa mittariston käyttöönottoa. (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 85–86) Malmi et al. (2002, s. 95–96) lisäävät, että projektiin 

osallistuvien henkilöiden tai yksiköiden valinnassa tulisi kiinnittää huomioita 

yksiköiden halukkuuteen ja sopivuuteen. Tällöin saavutetaan suurin hyöty 

ensivaiheen kokemuksista. (Malmi et al. 2002, s. 95–96) 
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Aloitusvaiheessa sovitaan myös käytännön asioita hankkeeseen liittyen. Näitä ovat 

muun muassa konkreettiset tavoitteet, kuten aikataulu ja odotettavissa olevat 

tulokset. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 86) Yksi varsin konkreettinen tavoite on 

mittariston laajuus alkuvaiheessa. Malmi et al. (2003, s. 95) toteavat kirjassaan, että 

alle 20 miljoonan liikevaihdon yrityksissä mittaristo voidaan laatia koko yritykselle 

kerralla. Suuremmissa yrityksissä kannattaa taas toteuttaa pilottiprojekti. (Malmi et 

al. 2003, s. 95) Lönnqvist ja Mettänen lisäävät, että konkreettisten tavoitteiden 

lisäksi sovitaan käytettävissä olevista resursseista. Resursseja tarvitaan niin 

hankkeen aikana siihen liittyviin palavereihin sekä mahdollisiin tietojärjestelmän 

kehitystöihin. Hankkeen aloitusvaiheessa tulisi myös suunnitella mittariston 

viestintä, kuten miten uudesta johtamisvälineestä viestitään henkilöstölle ja miten 

henkilöstö voi osallistua hankkeeseen. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 86) 

 

4.3 Tavoitteiden ja mittausnäkökulmien valinta 

 

Mittaristonsuunnittelu prosessi jatkuu hankeen aloittamisen jälkeen vision ja 

strategian täsmentämisellä. Visiolla tarkoitetaan mielikuvaa, joka organisaatiolla 

on siitä, minkälainen sen halutaan olevan tulevaisuudessa. (Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 87) On tärkeää tarkastella, onko yrityksellä yhteistä visiota edes olemassa 

(Malmi et al. 2002, s. 98). Strategialla tarkoitetaan keinoja, joilla vision kuvaamaan 

tavoitetilaan päästään (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 87). Malmi et al. (2002, s. 

98) kuvaavat, että strategia kytkee yhteen yrityksen vision ja operatiiviset 

suunnitelmat, joita hyödynnetään toiminnan päivittäisessä ohjauksessa. Strategialla 

kuvataan pelisääntöjä, tapahtumia sekä päätöksiä, joiden avulla saavutetaan haluttu 

tila. (Malmi et al. 2002, s. 98) 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 87) kertovat, että joissakin organisaatiossa visio ja 

strategia ovat jo erittäin selkeitä ja pitkälle vietyjä, osassa taas suurpiirteisiä ja 

epäselviä. Strategian selkiyttämisellä tarkoitetaan, että työryhmä saa yhtenäisen 

näkemyksen strategiasta. Mikäli strategia on tarpeeksi selkeästi määritelty, voidaan 

siitä johtaa suoraan menestystekijät. Usein kuitenkin strategia ei ole tarpeeksi 

selkeästi määritelty, joten sitä joudutaan tarkentamaan. (Lönnqvist ja Mettänen 
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2003, s. 87) Ukko et al. (2007, s. 57) mainitsevatkin, ettei mittariston 

suunnitteluprosessiin yleensä kuulu laajamittainen strategian määrittäminen vaan 

kyseessä on lähinnä strategian selkeyttäminen. Tämä vaatii tietenkin pohjalle, että 

strategia on tehty aikaisemmin ja, että se on edelleen ajan tasalla. (Ukko et al. 2007, 

s. 57) Tärkeää on, että pystytään määrittämään keskeiset strategiset tavoitteet 

lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä mittariston suunnittelua varten (Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, s. 87). 

 

Taulukko 5 Näkökulmia 

Mittaristomalli Näkökulmat Lähde 

Balanced 

Scorecard  

1. Taloudellinen näkökulma 

2. Prosessinäkökulma 

3. Asiakasnäkökulma 

4. Oppimisen ja kehittymisen 

näkökulma 

Kaplan ja 

Norton 1996, s. 

25 

Navigatorin 

mittaristomalli 

1. Taloudellinen näkökulma 

2. Prosessinäkökulma 

3. Asiakasnäkökulma 

4. Oppimisen ja kehittymisen 

näkökulma 

5. Inhimillinen näkökulma 

Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, 

s. 41 

Veronan 

integroidun 

yliopistollisen 

sairaalan 

mittaristo 

1. Toiminta 

2. Resurssi 

3. Ammatillinen laatu 

4. Koettu laatu 

Moggi et al. 

2013, s. 4 

Julkisen 

sektorin ja 

yleishyödylliset 

organisaatiot 

1. Fidusiaarinen näkökulma 

2. Asiakasnäkökulma 

3. Sisäinen näkökulma 

4. Oppimisen ja kasvun näkökulma 

Kaplan ja 

Norton 2004, s. 

30 
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Kun strategia on tarkennettu, valitaan mittariston näkökulmat. Tasapainotetussa 

mittaristossa pyritään valitsemaan näkökulmat niin, että ne muodostavat järkevän 

ja tasapainoisen kokonaisuuden. Näkökulmat voidaan määrittää usealla eri tavalla, 

joista yksi on valitsemalla valmiin mittaristomallin näkökulmat. (Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, s. 89) Valmiiden mittaristomallien näkökulmia on kuvattu 

taulukossa 5.  

 

Mikäli valitaan suoraan jonkin valmiin mittaristomallin näkökulmat, on riskinä, että 

tällöin organisaation erityispiirteet unohtuvat (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 89). 

Ukko et al. (2007, s. 59) huomauttavatkin, että mittariston suunnittelussa ei tule 

luoda mittariston osa-alueita vain mittaristoalustojen jakamiin malleihin, jos 

yrityksen määritetyt osa-alueet siihen sovellu. Lönnqvist ja Mettänen tuovatkin 

esille, että yksi keino valita näkökulmia on valita organisaation kannalta tärkeimmät 

sidosryhmät. Näkökulmat tai niiden nimet saattavat tarkentua suunnitteluvaiheen 

prosessissa, mutta tyypillisesti näkökulmien merkitys pysyy samana lopulliseen 

mittaristoon asti. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 89) 

 

4.4 Menestystekijöiden valinta 

 

Menestystekijöiden eli mitattavien asioiden valinta voi siis pohjautua suoraan 

organisaation strategiaan tai organisaation kannalta merkittävimpiin sidosryhmien 

tarpeisiin. Tavoite menestystekijöiden määrittämisessä on kuitenkin loppujen 

lopuksi sama: tunnistaa organisaation kannalta tärkeimmät tavoitteet. Näiden 

tavoitteiden pohjalta määritetään menestystekijät. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 

90) Menestystekijöillä pyritään kuvaamaan yrityksen asiat, joissa sen tulee onnistua 

erinomaisesti menestyäkseen (Malmi et al. 2002, s. 99). 

 

Kuhunkin mittausnäkökulmaan valitaan kyseisen näkökulman suorituskyvyn ja 

tavoitteiden kannalta merkittävimmät menestystekijät. Menestystekijöitä valitaan 

tyypillisesti kahdesta viiteen menestystekijää per näkökulma. Menestystekijöiden 

valinnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia kysymyksiä. Balanced 

Scorecardin menestystekijöiden valinnassa hyödynnetään esimerkiksi seuraavia 
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kysymyksiä: Missä liiketoimintaprosesseissa meidän tulee onnistua, jotta 

tyydytämme omistajien ja asiakkaidemme tarpeet? Kuinka ylläpidämme ja 

kehitämme kykyämme muuttua ja kehittyä? (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 91) 

Erilaisten apukysymyksien käyttö helpottaa ymmärtämään ja havaitsemaan 

merkittävimpiä tekijöitä organisaation toiminnassa. 

 

Menestystekijöiden valinta voidaan toteuttaa hankkeen ohjausryhmän kanssa. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että mikäli valintaan osallistuu liian monta henkilöä, 

saattaa valintaprosessiin kulua huomattavasti enemmän aikaa, mutta tulos ei 

välttämättä kuitenkaan parane. Lisäksi menestystekijöiden valinnassa joudutaan 

kuitenkin todennäköisesti tekemään kompromisseja, sillä kaikkea ei voida mitata. 

(Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 91) 

 

Viimeisenä vaiheena menestystekijöiden valinnassa tarkastetaan kokonaisuus. 

Pääperiaatteina voidaan pitää, että jokainen näkökulma sisältäisi yhden tai 

useamman menestystekijän ja niiden lukumäärät olisivat suunnilleen samat eri 

näkökulmissa. Menestystekijöiden lukumäärä voi kuitenkin erota eri näkökulmien 

välillä, mikäli jotain näkökulmaa halutaan erityisesti painottaa. Menestystekijöitä 

tarkastellessa niiden päällekkäisyyksiä poistetaan sekä niitä mahdollisesti 

yhdistetään. Menestystekijöiden tulisi olla yhteydessä toisiin menestystekijöihin eri 

näkökulmien välillä. Menestystekijät saattavat myös olla ristiriidassa toistensa 

kanssa, mikäli organisaation strategia niin edellyttää. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, 

s. 92) Tällä vaiheella saadaan parannettua sitä, että mittariston mittarit ovat 

tasapainossa, kun menestystekijät ovat tasapainossa. 

 

Kaikki menestystekijät pyritään määrittämään kerralla, mutta kuten 

näkökulmissakin, menestystekijöitä saatetaan tarkentaa tai muuttaa hankkeen 

myöhemmissä vaiheissa. Tällainen tilanne saattaa tulla vastaan esimerkiksi 

mittareiden valinnassa, jolloin huomataan, että menestystekijää on mahdotonta 

mitata. Tällöin menestystekijää muokataan sopivampaan muotoon. (Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, s. 94) 
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4.5 Mittareiden valinta ja suunnittelukriteerit 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 94) toteavat, että kun menestystekijät ovat valittu, 

seuraavana vaiheena on mittareiden valinta. Kullekin menestystekijälle tulisi valita 

yksi tai useampi mittari. Mittareiden valinnassa tulisi huomioida ensisijaisesti sen 

käyttötarkoitus. Mikäli mittarin tarkoituksena on ohjata työntekijöiden 

keskittymistä ja motivoida heitä kyseiseen asiaan, ei mittarin välttämättä tarvitse 

olla kovin tarkka. Toisaalta mittarin tulisi tuottaa tarkkaa ja luotettavaa 

informaatiota, jos se vaikuttaa työntekijöiden palkkaan. Mittareita valittaessa on 

hyvä muistaa, ettei täydellistä mittaria ole, vaan mittari on aina kompromissi 

erilaisten tekijöiden välillä. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 94) 

 

Mittareita valittaessa tulisi huomioida hyvien mittareiden ominaisuuksia tai 

suunnittelukriteerejä. Hyvien mittareiden ominaisuuksia on esitelty runsaasti 

kirjallisuudessa ja niitä on listattu taulukossa 6. 

 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 95) tuovat esille, että mittareiden määrän 

arvioinnissa perusperiaatteena voi pitää sitä, että mittareita kannattaa olla 

mieluummin liian vähän kuin liian paljon. Käytännössä usein ei edes ole 

mahdollista hyödyntää samalla kertaa kovin suurta määrää mittareita. 

Tarkoituksena on, että mittarit kuvaavat strategian kannalta tärkeimpiä asioita, eikä 

mitata kaikkea mahdollista. Sopivan mittareiden lukumäärä vaihtelee 8–25 välillä, 

mutta pienissä tiimeissä jopa kolme mittaria voi olla sopiva lukumäärä. (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 95) Kaydos (1999, s. 106) toteaa kirjassaan, että viidestä 

kymmeneen mittaria olisi sopiva määrä kunkin mittareita hyödyntävän henkilön 

päivittäisessä työssä. Mikäli tarve on ymmärtää tarkemmin mittarin tulokseen 

vaikuttavia taustatekijöitä, voi henkilö paneutua tähän asiaan tarkemmin. (Kaydos 

1999, s. 106) Huolimatta siitä, kuinka monta mittaria mittaristoon valitaan, 

tärkeintä on, että ne muodostavat hyvän ja tasapainoisen kokonaisuuden (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 95). 
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Taulukko 6 Hyvien mittareiden ominaisuuksia / suunnittelukriteerejä 

Ominaisuus Selitys Lähde 

Validiteetti eli 

oikeellisuus 

Kuvaa mittarin kykyä kuvata 

sitä menestystekijää, jota on 

tarkoitus mitata. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 34)  

(Malmi et al. 2002, s. 77–

79) 

(Laitinen 1998, s. 129–

130) 

Reliabiliteetti eli 

tarkkuus 

Kuvaa mittarin 

satunnaisvirhettä. Mittarin 

tulokset ovat johdonmukaisia. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 34)  

(Malmi et al. 2002, s. 77–

79) 

(Laitinen 1998, s. 131) 

Relevanttius eli 

olennaisuus 

Mittari on olennainen sen 

käyttäjän kannalta. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 34) 

(Laitinen 1998, s. 121–

125) 

Käytännöllisyys / 

edullisuus 

Kuvaa mittarin 

kustannustehokkuutta, hyöty-

vaivasuhdetta. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 34) 

(Malmi et al. 2002, s. 77–

79) 

(Laitinen 1998, s. 127–

129) 

Yksiselitteisyys Mittarin tulee olla 

yksiselitteinen. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 94–95) 

Vaikuttamisen 

mahdollisuus 

Mittarin tulokseen täytyy 

pystyä vaikuttamaan 

mielekkäästi sen käyttäjän 

toimesta. 

(Lönnqvist ja Mettänen 

2003, s. 94–95) 

(Malmi et al. 2002, s. 77–

79) 

Uskottavuus Käyttäjän tulee uskoa mittarin 

tulosta. 

(Laitinen 1998, s. 132–

133) 
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Mittariston tasapainoisuuteen liittyen, Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 95–96) 

nostavat esille, että hyvässä suorituskykymittaristossa mittareita on tasapainoisesti 

taloudellisia ja ei-taloudellisia, lyhyen ja pitkän aikavälin, ulkoisen ja sisäisen 

tehokkuuden sekä ennakoivia ja tulosmittareita. Mittareiden valinta ei kuitenkaan 

ole helppoa. Joskus yksi mittari kuvaa useampaa menestystekijää, kun taas joskus 

vaaditaan useampi mittari kuvaamaan yhtä menestystekijää, jotta saavutetaan 

tarpeeksi kattava kuva menestystekijästä. Joillekin menestystekijöille on helpompi 

määrittää sopiva mittari, kun taas toisille vaikeaa tai jopa mahdotonta. (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 95–96) Näin ollen mittareita valittaessa saatetaan 

menestystekijöitä päivittää, jotta menestystekijän mittaaminen on mahdollista. 

 

Kuten mittariston muissa määritysvaiheissa, myöskään mittareiden määrittäminen 

tapahtuu harvoin yhdellä kertaa. Mittareita usein muokataan ja tarkennetaan 

edelleen, kun käyttöperiaatteita määritetään tai kun mittari otetaan käyttöön. Vasta 

silloin huomataan, onko mittari sopiva. Näissä vaiheissa saatetaan törmätä erilaisiin 

käytännön ongelmiin, kuten siihen, että datan kerääminen mittarille on aivan liian 

työlästä, jolloin mittaria tulee muokata. Mittareiden määrittäminen sisältää siis 

useita eri iteraation vaiheita, jolloin osaa mittareista saatetaan muokata useaan 

kertaan, kun osa mittareista saattaa pysyä muokkaamattomina. (Lönnqvist ja 

Mettänen 2003, s. 98) 

 

4.6 Mittareiden käyttöperiaatteiden määrittäminen 

 

Kun mittarit on valittu, tulee jokaiselle mittarille määrittää käyttöperiaatteet. 

Käyttöperiaatteilla on tarkoitus selkeyttää mittareiden käyttöä, sillä mittareita, 

käyttötilanteita ja käyttäjiä on monenlaisia. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 98–

100) Mittareiden käyttöpääperiaatteet vaihtelevat hieman eri lähteissä, mutta muun 

muassa Neely et al. (2002, s. 69) on tehnyt listauksen, joka on esitelty taulukossa 7. 

Lönnqvist ja Mettänen (2003, s. 98–100) tuovat esille, että kun mittareihin liittyvät 

käyttöperiaatteet on dokumentoitu, helpottaa se mittarista kiinnostuneen henkilön 
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tulkintaa mittarista. Mittariraportin tulkintaa helpottaa, mikäli käyttöperiaatteet 

ovat esitelty tulosten yhteydessä. (Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 98–100) 

 

Taulukko 7 Mittariston käyttöperiaatelomake. (Neely et al. 2002, s. 69) 

Otsikko Selitys Esimerkki 

1. Mittari Mittarin nimi (hyvä 

nimi selittää itsessään 

mittarin tarkoituksen) 

Toimitusvarmuus 

2. Käyttötarkoitus Jos mittarilla ei ole 

käyttötarkoitusta, 

mittausta ei kannata 

toteuttaa. 

Kohdistetaan henkilöstön 

huomio toimitusten 

myöhästymiseen 

vaikuttavien tekijöiden 

poistamiseen. 

3. Mihin liittyy? Tunnistetaan 

liiketoiminnan 

tavoitteet, joihin mittari 

liittyy. 

Lisätään ajallaan 

toimitettujen osuutta, jolloin 

myöhästymiskustannukset 

vähenevät ja 

asiakastyytyväisyys 

paranee. 

4. Tavoite Tavoiteltava 

suorituksen taso ja aika, 

jolloin tavoite pyritään 

saamaan. 

Nostetaan toimitusvarmuus 

90 prosenttiin vuoden 

loppuun mennessä. 

5. Laskentakaava Miten mittarin tulos 

lasketaan? 

Sovittuna toimituspäivänä 

toimitettujen tuotteiden 

prosenttiosuus kaikista 

toimituksista.  

6. Taajuus Kuinka usein mittarin 

arvo lasketaan ja 

raportoidaan? 

Kerran viikossa. 
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7. Kuka laskee ja 

raportoi? 

Nimetään henkilö(t), 

joka vastaa datan 

keräämisestä, mittarin 

laskemisesta ja 

raportoinnista. 

Tuotepäällikkö N. N 

8. Datan lähde Mistä data saadaan? Data saadaan 

laatujärjestelmästä, johon 

kirjataan myöhästyneet ja 

ajallaan toimitetut tuotteet. 

9. Kuka reagoi 

tuloksiin? 

Nimetään henkilö tai 

ryhmä, joka tekee 

toimenpiteitä tuloksen 

perusteella. 

Tuotantopäällikkö M. M 

10. Miten tulosten 

perusteella 

toimitaan? 

Kuvataan toimenpiteitä, 

joilla tavoitteesta jäävät 

arvot korjataan (nämä 

vaihtelevat tilanteittain) 

Tunnistetaan 

myöhästyneiden toimitusten 

taustalla olevat syyt ja 

pohditaan keinoja näiden 

poistamiseen sekä 

suunnitellaan ja otetaan 

käyttöön tehokkaampia 

toimintatapoja. 

11. Huomautukset Mittariin liittyvät 

erityiset piirteet ja 

ongelmat. 

Mittari on osa 

tulospalkkausta. 

 

Lönnqvist ja Mettänen huomauttavat, että käyttöperiaatteita saatetaan joutua 

muokkaamaan tai tarkentamaan myöhemmissä vaiheissa, kun mittareiden käyttö 

konkretisoituu. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos mittarin liittyvää 

informaatiota ei saada tarpeeksi helposti suunnitellusta lähteestä tai tuloksia 
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tarkastellessa huomataan, että mittausta ei kannata suorittaa viikoittain. 

Käyttöperiaatteiden määrittäminen tapahtuu myös usein jo aikaisemmissa 

suunnitteluvaiheissa. Mittarin yksityiskohtaisessa valinnassa saatetaan jo määrittää 

käyttöperiaatteet, jolloin käyttöperiaatteiden vaiheessa ne vain dokumentoidaan. 

(Lönnqvist ja Mettänen 2003, s. 100) 
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5 TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN 

ERITYISPIIRTEET SUORITUSKYVYN MITTAAMISESSA 

 

Hodkinsonin (1999, s. 470) mukaan Weller et al. (1993) toteavat artikkelissaan, että 

julkisen sektorin analyytikot ovat olleet kriittisiä taloudellisten konseptien 

implementoimisessa julkiselle sektorille. Heidän argumenttinsa ovat keskittyneet 

niin julkisen palveluiden tuottavuuden mittaamisen haasteisiin kuin myös fyysisten 

mittareiden epäsoveltuvuuteen mitatessa tuotoksia tai panoksia 

palveluorientoituneilla toiminnoilla. (Hodkinson, 1999, s. 470) 

 

Tästä huolimatta suorituskyvyn mittaristojen käyttöä on pyritty lisäämään julkisen 

puolen organisaatiossa, kuten terveydenhuollossa. Terveydenhuollon 

organisaatioiden ominaispiirteet ovat kuitenkin tuoneet haasteita sekä 

suorituskyvyn mittaristojen suunnittelussa että niiden käytössäkin. Nämä 

erityispiirteet johtuvat siitä, että terveydenhuolto tarkoittaa pääosin julkisen puolen 

tarjoamia palveluita. Tämä tuottaa omankaltaisensa haasteensa mittarointiin, kuten 

myös se, että terveydenhuollon toiminta on palvelua. Näitä julkisen puolen ja 

palveluiden haasteita on esitelty seuraavissa luvuissa. 

 

5.1 Palvelutoiminnan erityispiirteet mittaamisessa 

 

Fletcher ja Snee (1985, s. 73–74) kritisoivat jo vuonna 1985 taloustieteen 

kirjallisuudessa yleisesti esiintyvää näkemystä siitä, että mittaamisessa tulokset 

voitaisiin helposti ja yksiselitteisesti mitata. He toteavat, että on kuitenkin olemassa 

merkittävä määrä toimialoja, joissa tuotoksien mittaaminen on aina vaikeaa, usein 

moniselitteistä ja joskus mahdotonta. Näitä ovat erityisesti yhteen liittyneet 

toimialat, jotka tunnetaan palveluiden toimialoina. (Fletcher ja Snee 1985, s. 73–

74) Palvelutoiminnan mittaamisessa onkin tunnistettu useita erilaisia haasteita, joita 

esitellään tässä luvussa tarkemmin. 

 

Palvelulle on useita määritelmiä, jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia. Hill (1977, 

s. 317–318) määrittelee palvelun olevan muutos asiakkaan olossa tai hänen 
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omistaman tavaran kunnossa. Määritelmän mukaan muutoksen aiheuttaa jokin 

toinen taloudellinen yksikkö. (Hill 1977, s. 317–318) Sherwood (1994, s. 12–15) 

määrittelee taas palvelun niin, että taloudellisen yksikön omistaman asian tai 

henkilön kunto muuttuu palvelun myötä, minkä aiheuttaa jokin toinen taloudellinen 

yksikkö. Palvelu toteutetaan omistavan taloudellisen yksikön luvalla. 

Yksinkertaisimmillaan palvelu siis vaikuttaa asiakkaaseen niin, että hän pystyy 

tekemään jotain, mitä aikaisemmin ei ole pystynyt tekemään. (Sherwood, 1994, s. 

12–15)  

 

Guptan (1995, s. 34) mukaan palvelut voidaan jakaa vielä pienempiin osiin eli 

kolmeen alakategoriaan. Ensimmäinen näistä kategorioista on puhdas palvelu, jossa 

asiakkaan täytyy olla paikalla palvelun tuottamista varten. Toinen kategorioista on 

sekalainen palvelu, jossa asiakkaan läsnäolo on välttämätöntä, mutta palveluun 

liittyy myös muuta työtä, kuten toimistotyötä. Viimeisenä kategoriana on 

näennäistuotannon palvelu, jossa asiakkaan läsnäolo ei ole välttämätön. (Gupta 

1995, s. 34) Näin ollen palvelun voidaan todeta niiden tuottamisen eroavan fyysisen 

tuotteen tuottamisesta. 

 

Grieves ja Mathews (1997, s. 90) ja Regan (1963, s. 58) kertovat, että tuotteiden ja 

palveluiden välillä tunnistetaan tyypillisesti neljä eroavaisuutta: aineettomuus, 

heterogeenisyys, erottamattomuus ja katoavaisuus. Aineettomuudella tarkoitetaan 

palvelun abstraktiutta ja ei-fyysisyyttä. Heterogeenisyydellä tarkoitetaan taas, että 

palvelua on usein vaikea standardisoida. Erottamattomuudella tarkoitetaan, että 

palvelun tuotantoa on vaikea erottaa käytöstä ja katoavaisuudella tarkoitetaan taas 

sitä, kuinka palvelua on vaikeaa tai mahdotonta varastoida. (Grieves ja Mathews 

1997, s. 90, Regan 1963, s. 58) Palveluiden eroavaisuudet tuotteisiin vaikeuttavat 

mittaamista ja sitä onkin hankala toteuttaa perinteisin keinoin. Näitä vaikeuksia on 

listattu taulukossa 8. Jääskeläinen (2010, s. 12) kuitenkin huomauttaa, että kyseisiä 

ominaisuuksia tai kuvailuja on kritisoitu kirjallisuudessa, sillä nämä ominaisuudet 

eivät päde kaikkiin palveluihin tai osa näistä sopii myös fyysisten tuotteiden 

kuvailuun.  

 



51 

 

 

 

Taulukko 8 Palvelutoiminnan mittaamisen vaikeudet. 

Vaikeus Lähde 

Asiakkaan rooli palvelun synnyssä. Sherwood 1994, s. 12–15. Simpson 

2009, s. 260 

Palvelun tuotoksen ja 

asiakasrakenteen vakioiminen. 

Laine 2005, s. 661. Fletcher ja Snee 

1985, s. 75 – 76. 

Palveluiden kompleksiset elementit. Sherwood 1994, s. 12–15 

Palveluiden käyttämätön kapasiteetti Simpson 2009, s. 254 

Palvelun laatu Grönroos 2001, s. 39 

 

Sherwood (1994, s. 12–15) kertoo, että asiakkaan rooli palvelun synnyssä vaikuttaa 

siihen, miten palvelu voidaan toteuttaa ja, että asiakkaan tulee usein olla jossain 

roolissa palvelua tuotettaessa. Hyvä esimerkki tästä on lääkärin antama neuvo 

potilaalle. On potilaasta eli asiakkaasta kiinni, noudattaako hän neuvoa ja näin ollen 

vaikuttaa palvelun tuotokseen. (Sherwood 1994, s. 12–15) Simpson (2009, s. 260) 

huomauttaa, että asiakkaan ollessa merkittävässä roolissa palvelun synnyssä tulisi 

tällöin myös huomioida asiakkaan ominaisuudet. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 

lääkäri hoitaa suuren määrän selkeähoitoisia potilaita, ei ole mielekästä verrata sitä 

monimutkaisten potilaiden lukumäärän hoitoon. Mikäli ominaisuuksia ei 

huomioida mittaamisessa, voivat tulokset olla hyvin harhaanjohtavia. (Simpson 

2009, s. 260) 

 

Koska asiakkaalla on merkittävä rooli palvelussa, sen tuotoksen vakioiminen voi 

olla haastavaa. Laine (2005, s. 661) toteaakin, että palveluissa tuotoksen 

ominaisuuksien ja asiakasrakenteen vakioiminen on haastavaa. Näiden 

vakioiminen on kuitenkin tuottavuuden mittaamisen lähtökohta, sillä tuottavuuden 

mittaamisessa tulisi verrata sisällöllisesti samankaltaista toimintaa. (Laine 2005, s. 

661) Fletcher ja Snee (1985, s. 75–76) huomauttavatkin, että vaikka tuotteen 

tuotoksien mittaaminen voi olla varsin suoraviivaista, kuten tuotettujen tuotteiden 

lukumäärä, ei palvelun tuotoksen määrittely ole yhtä selkeää. Pelkästään palvelun 

tarjoaminen voi olla sinällään tuotos, vaikka kyseistä palvelua ei käytettäisi. Tästä 

esimerkki on junayhteyden tarjoaminen asiakkaalle. (Fletcher ja Snee 1985, s. 75–
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76.) Simpson (2009, s. 254) mainitsee samasta asiasta. Osa palveluista voidaan 

nähdä hyödyllisinä, vaikka niitä ei koskaan suoranaisesti käytettäisi. Esimerkki 

tällaisesta on vakuutus, jonka asiakas saattaa hankkia, vaikka ei koskaan 

korvaushakemusta täyttäisikään. Samalla tavalla asiakkaat arvostavat 

mahdollisuutta, että sairaala on käytettävissä, mikäli sitä tarvitsevat. Näin ollen 

joillakin palvelualoilla käyttämätön kapasiteetti voidaan jopa nähdä positiivisena 

asiana. (Simpson 2009, s. 254) Palveluiden voidaankin näin nähdä eroavan 

merkittävästi fyysisistä tuotteista. 

 

Sherwood (1994, s. 12–15) tuo esille palveluiden kompleksisten elementtien 

luonteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että palvelu saattaa koostua useista eri palveluista, 

jotka ovat sidottu toisiinsa monimutkaisella tavalla. Joskus kokonaisuus on niin 

monimutkainen, ettei kaikkia palveluita ole mahdollista listata tai erotella 

toisistaan. Tämä aiheuttaa sen, ettei yksittäisen palvelun muutoksen, kuten 

hinnanmuutoksen, vaikutusta voida arvioida kokonaispalveluun. (Sherwood 1994, 

s. 12–15) 

 

Palvelun laadun mittaaminen voi olla myös usein haastavaa. Grönroos (2001, s. 39) 

toteaakin, että palvelun työntekijöiden suoriutuminen ja käytös, mitä he sanovat ja 

miten he sen sanovat vaikuttavat kaikki siihen, miten asiakas kokee palvelun ja sen 

laadun. Lyhyesti sanottuna asiakas ei ole pelkästään kiinnostunut palvelun 

lopputuloksesta, vaan myös palvelun prosessista. Palvelun laatu voidaankin jakaa 

kahteen osaan: tekniseen dimensioon sekä funktionaalisen dimensioon. Näistä 

ensimmäinen kuvaa, mitä asiakas saa palvelulta ja toinen kuvaa taas sitä, miten hän 

saa palvelun. (Grönroos 2001, s. 39) Kummankin palvelun laadun osan 

huomioiminen on tärkeää palvelun kokonaislaatua mitattaessa. 

 

Vaikka monet edellä esitellyt lähteet listaavatkin palveluiden eroavaisuuksia ja 

haasteita verrattuna valmistavaan teollisuuteen, Kaydoksen (1999, s. 31–32) 

mukaan palveluilla ja valmistavalla teollisuudella on myös paljon yhtäläisyyksiä. 

Näitä ovat muun muassa: 
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- Molemmilla lopputuotos on useiden erilaisten mitattavien osaprosessien 

tuotos. Näiden osaprosessien laatu on merkittävässä roolissa asiakkaan 

tyytyväisyydessä. Jopa hyvin aineettomissa palveluissa, kuten 

lakipalveluissa, kyseiset pienet osaprosessit ovat merkittävässä roolissa. 

Tämänkaltaisia osaprosesseja voi olla esimerkiksi puheluihin vastaaminen, 

lupauksien pitäminen sekä oikeiden laskujen lähettäminen. 

- Molemmilla on kovia ominaisuuksia, joita voi suhteellisen helposti mitata. 

Valmistavassa teollisuudessa näitä ovat suorituskyky, luotettavuus, 

yhtenäisyys, palvelualttius, kestävyys, kun taas palvelutoiminnassa 

luotettavuus ja reagoivuus voidaan nähdä kovina mittareina. 

- Molemmilla on pehmeitä ominaisuuksia, jotka voidaan kvantifioida, vaikka 

sen toteuttaminen voikin olla haastavaa. Valmistavan teollisuuden 

ominaisuudet, kuten estetiikka ja tyytyväisyys sekä palvelutoiminnan 

vakuuttavuus, empaattisuus ja tyytyväisyys voidaan nähdä pehmeinä 

mitattavina asioina. 

- Monien palveluiden lopputuotteella on fyysisiä ominaisuuksia, kuten 

autonkorjauspalveluissa. Toisaalta myös valmistavassa teollisuudessa on 

lukuisia palveluita, kuten tekninen tuki ja korjaus. 

- Asiakkaan haluja ja tarpeita voi olla haastavaa määrittää niin fyysisissä 

tuotteissa kuin palveluissa. 

 

5.2 Julkisen sektorin erityispiirteet 

 

Julkisella puolella mittaaminen on mielenkiinnon kohde kuten yksityiselläkin 

puolella (Simpson 2009, s. 250–251). Julkisen puolen toiminta eroaa kuitenkin 

monilla tavoilla yksityiseen toimintaan verrattuna ja nämä erityispiirteet 

monimutkaistavat ja tekevät mittaamisesta erilaista. Näitä kyseisiä erityispiirteitä ja 

niiden aiheuttamia vaikutuksia esitellään tässä luvussa.  

 

Edwards ja Thomas (2005, s. 340–371) toteavat, että julkisen puolen sidosryhmien 

rakenne on erilainen verrattuna yksityisen puoleen. Kun yksityisellä puolella 

omistajien ja asiakkaiden rooli on selkeämpi, julkisella puolella raja on häilyvämpi. 



54 

 

 

 

Kansalaiset voidaan nähdä kahdenlaisessa roolissa julkisten palveluiden suhteen, 

sekä omistajina että asiakkaina. Omistajina heillä on mahdollisuus vaihtaa 

organisaation johto vaalien avulla tai luopumalla palvelusta muuttamalla pois. 

Palvelua käyttäessään heidät voidaan taas nähdä palvelun asiakkaina. (Edwards ja 

Thomas 2005, s. 370–371) 

 

Omistajuuden lisäksi Edwards ja Thomas (2005, s. 370–371) tuovat esille, että 

julkinen ja yksityinen palvelu eroavat myös toisistaan, kun vertaillaan asiakkaiden 

roolia. Kun joidenkin palveluiden kohdalla asiakas voi nähdä suoran linkin palvelun 

hinnan ja laadun välillä, ei tämä usein toteudu julkisissa palveluissa niiden ollessa 

rahoitettuja verovaroin. Julkisten palveluiden kohdalla organisaatioiden tulisikin 

pystyä palvelemaan asiakkaita sillä tasolla tai paremmin kuin asiakkaat kokevat 

maksavansa. Tämä on kuitenkin usein ongelmallista, sillä asiakas ei tiedä, mikä 

osuus hänen verovaroistansa kohdistuu kyseiseen palveluun. (Edwards ja Thomas 

2005, s. 370–371) Näin ollen kansalaisen kaksoisrooli monimutkaistaa palveluiden 

mittaamista. 

 

Kansalaisen kaksoisroolin lisäksi julkisten palveluiden erityispiirteet 

monimutkaistavat mittaamista. Näitä ominaisuuksia on listattu taulukossa 9. 

Dunleavy (2017, s. 9) kuitenkin toteaa tekstissään, ettei näiden ominaisuuksien 

liioittelu yksityisen ja julkisen palveluiden välillä ole tarkoituksenmukaista. 

 

Julkisella puolella kansalaiset saattavat haluta enemmän palveluita tai niiden 

kehitystä jopa sen hinnalla, että tuottavuus laskee. Yhtä lailla tuottavuuden kasvu 

ei välttämättä ole tervetullutta, jos se tehdään niin, että palvelun laatu kärsii. Vaikka 

näin ollen tuottavuuden mittaaminen on ehdottomasti mielenkiinnon kohde 

julkisella puolella, siellä korostuu myös palveluiden laadun kehittäminen ja 

mittaaminen. (Simpson 2009, s. 250–251, 253) 
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Taulukko 9 Julkisten palveluiden erityispiirteet 

Vaikeus Lähde 

Tuottavuuden ja laadun suhde Simpson 2009, s. 250–251, 253 

Vertailukelpoisten hintatietojen puute Simpson 2009, s. 250–251, 253.  

Rosen 1993, s. 4–5.  

Edwards ja Thomas 2005, s. 370–371 

Yksittäiset toimijat toimialalla Jääskeläinen 2010, s. 13. Hodkinson, 

1999, s. 471 

Toiminnan rajoittautuneisuus ja 

julkinen avoimuus 

Rosen 1993, s. 4–5.  

Edwards ja Thomas 2005, s. 370–371 

Organisaatioiden monitahoisuus Wisniewski ja Stewart 2004, s. 223–

224. Rantanen et al. 2007, s. 418 

Laajat erilaiset palvelut Edwards ja Thomas 2005, s. 370–371 

 

Yksityisen puolen palvelut ja tuotteet ovat myynnissä markkinoilla, jolloin niiden 

mittaaminen on mahdollista rahallisesti. Vastaava ei toteudu julkisella puolella, 

jolloin tuotoksien vertailu keskenään vaikeutuu, kun toimintaa ei ole mahdollista 

muuntaa taloudellisiksi luvuiksi. (Rosen 1993, s. 4–5. Edwards and Thomas 2005, 

s. 370–371) Simpson (2009, s. 250–251, 253) toteaa myös saman asian, mutta 

toteaa myös, ettei ongelma ole vain julkisen puolen haaste, vaan esiintyy myös 

yksityisellä puolella, kuten pankkialoilla. Jääskeläinen (2010, s. 13) kertoo, että 

julkinen sektori tarjoaa useita erilaisia palveluita liittyen koulutukseen, terveyteen, 

sosiaalitukiin, turvallisuuteen, veden jakeluun, julkiseen liikenteeseen, jne. Usein 

kyseisillä toimialoilla ei ole yhtään tai vain muutamia yksittäisiä yksityisiä 

toimijoita, vaikka yksityistäminen onkin ollut kasvava trendi. (Jääskeläinen 2010, 

s. 13) Yksityisten toimijoiden puute hankaloittaa vertailukelpoisen rahallisten 

suoritteiden vertailua (Hodkinson 1999, s. 471). Julkisten palveluiden toimialoilla 

onkin harvoin yksityisiä toimijoita, mutta on olemassa toimialoja, joissa molemmat 

osapuolet esiintyvät. 

 

Vaikka yksityinen ja julkinen toimija toimisivatkin samalla toimialalla, Rosen 

(1993, s. 4–5) toteaa, että yksityinen ja julkinen puoli toimivat erilaisissa 
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ympäristöissä. Julkinen puoli toimii erilaisten rajoitteiden alla. He ovat tarkemmin 

rajoitettuja: missiot ovat lakisääteisesti määritettyjä, operointi on avointa julkiselle 

arvostelulle ja kommentoinnille, sääntöjen määrä ja määritellyt prosessit 

määrittelevät toiminnan vaihtoehdot sekä budjetit rajoittavat työvoiman ja 

rahallisten resurssien suunnittelua. (Rosen 1993, s. 4–5) Edwards and Thomas 

(2005, s. 370–371) toteavatkin, että julkisen puolen informaation ollessa julkista ja 

avointa tarkastelulle, on todennäköisempi riski, että he pyrkivät järjestelmään dataa 

niin, että se on mahdollisimman positiivista.  

 

Kuten aikaisemmin todettiin, julkinen sektori tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia 

palveluita. Ne sisältävät monia erilaisia näkökulmia esimerkiksi useamman 

toimeksiantajan näkökulmasta (Hodkinson 1999, s. 471). Nämä eri näkökulmat 

monimutkaistavat mittaamista. Wisniewski ja Stewart (2004, s. 223–224) toteavat 

esimerkiksi, että eri sidosryhmillä saattaa olla erilaisia mielenkiinnon kohteita 

suorituskyvyn mittaamisessa. Yhdellä keinolla tuskin onnistutaan palvelemaan 

kaikkien sidosryhmien tarvetta, jolloin riskinä on, että luodaan mittaristo, joka ei 

todellisuudessa palvele ketään. (Wisniewski ja Stewart 2004, s. 223–224) Rantanen 

et al. (2007, s. 418) toteavatkin, että osa näistä tavoitteista voi olla jopa ristiriitaisia. 

Monissa tapauksissa operaatioiden lopullinen tavoite saattaa olla epäselvä tai 

epämääräinen. Tämä on erityisen haastavaa silloin, kun organisaatio on 

monitahoinen eikä suoraa komentoketjua ole. (Rantanen et al. 2007, s. 418) 

 

Edellä mainittujen piirteiden lisäksi julkiseen palveluun saattaa liittyä myös muita 

erityispiirteitä, jotka hankaloittavat toiminnan mittaamista. Näitä ovat Dunleavyn 

(2017, s. 9) mukaan mm. kiire (ambulanssien saapuminen), vahva tarve (akuutti 

terveydenhoito), sensitiivisyys (mielenterveyspalvelut), määräykset (tartunta 

ilmoitukset), oikeuksien tunnistaminen (turvapaikkahakemukset), hoidon tasa-

arvoisuus (tasa-arvoisuus kaikkien kesken) ja tarkoituksenmukainen palvelusuhde. 

(Dunleavy 2017, s. 9) 
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6 MITTARISTON RAKENTAMINEN 

 

Tässä luvussa kerätään aineisto tutkimuksen tekoa varten. Alaluvuissa kuvaillaan 

miten ja mitä tietoa eri haastatteluissa on kerätty ja kuinka nämä eri osat 

muodostavat mittariston rungon. Seuraavassa luvussa kuvaillaan mittareiden 

valintaa ja niiden arviointia. 

 

6.1 Case-organisaatio 

 

Koska tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, tarvitsi tutkimus 

kohdeorganisaation tutkimusta varten. Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi 

valikoitui eräs keskussairaalan keuhkosairauksien osasto. Keuhkosairauksien 

osasto on erikoisairaanhoidon tasoista toimintaa ja sen toiminta on ympärivuotista 

ja ympärivuorokautista. Osastolla on 24 sairaansijaa talvikuukausina ja 

kesäkuukausina 20 sairaansijaa. 

 

6.2 Mittaristohankkeen aloitus 

 

Mittaristohanke aloitettiin aloituspalaverilla, johon osallistuivat tutkimuksen tekijä 

sekä keuhkosairauksien osaston esimiehiä. Nämä esimiehet olivat 

apulaisosastonhoitaja, keuhkosairauksien poliklinikan apulaisosastonhoitaja sekä 

osaston ylilääkäri. Osastonhoitaja ei päässyt osallistumaan alkuperäiseen 

aloituspalaveriin yllättävän päällekkäisen menon vuoksi, minkä takia 

aloituspalaveri pidettiin uudestaan osastonhoitajan ja tutkimuksen tekijän välillä 

toisena ajankohtana. Aloituspalaverit olivat sisällöltään samankaltaiset. 

 

Aloituspalaverin sisältö oli tiivistettynä henkilöiden esittäytyminen toisilleen, 

tutkimuksen taustan ja teorian lyhyt esittely, tutkimuksen ja hankkeen rakenteen 

esittely, aikatauluista sopiminen sekä kohdeorganisaation kiinnostuksen 

varmistaminen tutkimusta kohtaan. Aloituspalaverin tärkeimmät osiot olivat 

tutkimuksen konkreettisten tuloksien ymmärtäminen kohdeorganisaatiossa sekä 

heidän kiinnostuksensa varmistaminen. Mittariston suunnittelu vaatii vahvaa 
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osallistumista kohdeorganisaation henkilöstöltä, jotta mittariston suunnittelun eri 

osa-alueet saavat riittävästi tietoa kohdeorganisaation todellisesta toiminnasta ja 

tarpeista. Tutkimuksen konkreettisten tulosten esittelyllä pyrittiin vahvistamaan 

ymmärrystä, miksi tutkimusta tehdään ja näin ollen lisäämään heidän 

mielenkiintoaan sitä kohtaan. 

 

Tutkimuksen teorian esittely keskittyi pääosin siihen, miksi organisaatiot mittaavat 

toimintaansa ja mitä hyötyjä mittariston avulla saadaan mittaamiseen. Näitä asioita 

on kuvattu tämän tutkimuksen luvussa ”2.3 Mittaamisen käyttösyitä ja hyötyjä”. 

Tutkimuksen konkreettisia tuloksia havainnollistettiin suunnitteluprosessin 

viitekehyksellä sekä esimerkillä yhdestä todellisesta mittaristosta (Liite 1). 

Esimerkkimittaristoksi valikoitui Atlantan kaupungin mittaristo, sillä se on julkisen 

organisaation mittaristo ja näin myös sen toiminta on mittaamisen näkökulmasta 

lähempänä terveydenhuollon toimintaa kuin teollisuuden toimintaa. Palaverissa ei 

tarkoituksellisesti esitelty minkään terveydenhuollon organisaation mittaria, jottei 

haastateltavien ajatukset lukkiutuisi tiettyyn mittaristomalliin vaan mittariston 

suunnittelu toteutuisi aidosti heidän tarpeisiinsa pohjautuen. 

 

Palaverien loppuvaiheessa tutkimuksen tekijä haastatteli kohdeorganisaation 

henkilökuntaa heidän mielenkiinnostaan tutkimusta kohtaan. Haastateltavat 

ilmaisivat kiinnostuksensa ja havaitsivat jo aloituspalaverin yhteydessä omassa 

organisaatiossaan tiettyjä mittaamisen haasteita ja ongelmia, kuten esimerkiksi 

taloudellisten mittareiden painottuminen. Haastattelijalle annettiin palautetta, että 

konkreettinen näkemys siitä, minkälainen mittaristo todellisuudessa olisi, jäi 

puutteelliseksi. Tämän taustalla voidaan olettaa olevan terveydenhuollon 

mittariston esimerkin puuttuminen ja lyhyt teorian esittely. 

 

6.2.1 Mittaamisen nykytilassa kohdeorganisaatiossa 

 

Aloituspalaverin yhteydessä haastateltavat nostivat esille mittaamisen painottuvan 

nykytilanteessa erityisesti taloudellisiin ja menneisyyttä kuvaaviin mittareihin. 
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Seuraavassa haastattelussa haastattelija keräsi tietoa nykytilan mittareista 

kirjallisesti liitteessä 2 esitellyllä pohjalla.  

 

 

Kuva 7. Kohdeorganisaation mittaamisen nykytila 

 

Mittaamisen nykytila on kuvattu kuvassa 7. lyhyt/pitkä aikaväli – 

taloudellinen/laadullinen ja menneisyyttä/tulevaisuutta kuvaava – 

taloudellinen/laadullinen akselistoissa. Kaksi haastateltavista ilmoitti kolme 

mittaria ja kaksi henkilöistä vain yhden mittarin. Mittarit nousivat esille seuraavasti 

kyselyssä. 

- Kuormitusprosentti, neljä kertaa. 

- Henkilöstöresurssit, kaksi kertaa. 

- HaiProt, yksi kertaa 

- Sairauspoissaolot, yksi kertaa. 

 

Kuvan 7. perusteella on havaittavissa nykytilan haasteet mittaamisen suhteen. 

Suurin osa mittareista mittaa asioita taloudellisesta näkökulmasta, sillä ne mittaavat 

toiminnan tuotoksien määrää (kuormitusprosentti = potilaiden lukumäärä / 

sairaansijojen lukumäärä) ja panoksien lukumäärää (henkilöstöresurssit ja 

sairauspoissaolot). Ainoana selkeästi laadullisena mittarina nousi esiin HaiProt 

(toiminnan vaaratapahtumien ilmoitukset). 

 

Mittareiden ajallinen suhteellisuus painottuu pitkälti toiminnan menneisyyden ja 

nykytilan mittaamiseen. Kuormitusprosentin ja resurssien määrää kuvaavat mittarit 
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(henkilöstöresurssit ja sairauspoissaolot) kuvaavat menneisyyttä ja nykytilannetta 

ja HaiProt taas vahvasti menneisyyttä. Kuormitusprosentin ja henkilöstöresurssien 

avulla pitkän aikavälin mittaaminen (toiminnan trendimuutokset) on mahdollista, 

mutta tiedon hyödyntäminen ajoittuu pitkälti vain lyhyen aikavälin resurssointiin. 

 

On kuitenkin huomattava, että haastattelussa kerättiin vain kolme useimmiten 

käytettyä mittaria. Myös muita mittareita hyödynnetään osittain nykyisessä 

toiminnassa, mutta pääosin mittaaminen keskittyy edellä kuvattuihin asioihin. 

Huomioitavaa on myös, että kaksi henkilöistä esitti vain yhden hyödyntämistään 

mittareista. 

 

6.2.2 Mittariston suunnitteluprosessi 

 

Tähän tutkimukseen valikoitui mittariston suunnitteluprosessiksi Lönnqvistin ja 

Mettäsen suunnitteluprosessi (kuva 8). Prosessi valikoitui siksi, että se on 

suunniteltu asiantuntijaorganisaatiota varten. Kohdeorganisaatio ei ole tyypillinen 

asiantuntijaorganisaatio, mutta heidän toiminnassaan on paljon samoja piirteitä. 

Aineettoman pääoman hallitseminen on yksi merkittävä osa osaston johtamista. 

Huomattavaa myös on, että muut suunnitteluprosessit ovat hyvin samankaltaisia. 

  

 

Kuva 8 Asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnitteluprosessi. (Lönnqvist 

ja Mettänen 2003, s. 84. muokattu.) 
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6.3 Kohdeorganisaation strategia ja mittariston pääkäyttötarkoitus 

 

Seuraavassa tutkimuksen haastattelussa tarkoituksena oli kerätä tietoa 

organisaation strategisista tavoitteista sekä mittariston pääkäyttötarkoituksesta. 

Haastattelun alussa haastattelija kysyi, kuinka hyvin haastateltavat tunsivat katto-

organisaation strategian ja mitä strategisia linjauksia tai tavoitteita he osaisivat 

nimetä.  

 

Haastattelun perusteella selvisi, että katto-organisaation strategia oli huonosti tai 

hyvin huonosti tiedossa keuhkosairauksien osaston esimiehillä. Haastateltavat 

osasivat nimetä strategiasta seuraavat osiot: Asiakas on keskiössä, hoidetaan 

mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti sekä palveluketjujen ymmärtäminen, asiakas 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuitenkin strategia ja strategian tavoitteet olivat 

muutoin epäselviä ja osittain tästä syystä keuhkosairauksien osastolla ei ollut 

myöskään strategisia tavoitteita määriteltynä. 

 

Haastattelussa mittariston pääkäyttötarkoitukseksi määritettiin, että mittaristo 

suunnitellaan antamaan tukea esimiesten päätöksentekoon ja monitoroinnin tueksi 

päivittäiseen johtamiseen. Nykyisellään ongelmatilanteita havaitaan usein liian 

myöhään, eikä niihin näin ollen ole mahdollista reagoida ajoissa. Osaston 

kokonaisuuden hahmottaminen on myös haastavaa nykytilassa eikä kaikkia asioita 

ole mahdollista seurata päivittäin. Mittariston tulisikin tarjota tietoa osaston 

toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Tällöin mahdolliset ongelmat havaitaan 

aikaisemmin, jolloin niihin voidaan reagoida nopeammin ja tutkia mistä ongelmat 

johtuvat. 

 

Kuten aikaisemmin todettu, keuhkosairauksien osastolla ei ollut strategisia 

tavoitteita määritelty tai ne olivat epäselviä. Haastattelija oli kuitenkin varautunut 

tähän tutustumalla katto-organisaation strategiaan, joka oli julkisesti saatavilla 

internetistä. Haastattelija oli koostanut katto-organisaation strategiset linjaukset, 

joiden pohjalta haastattelussa aloitettiin keuhkosairauksien osaston strategisten 

tavoitteiden määrittely. 
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Jokainen strateginen linjaus käytiin läpi yksi kerrallaan (kuva 9), minkä perusteella 

haastateltavat muodostivat linjauksesta osastolleen strategisen tavoitteen 

seuraavalle viidelle vuodelle. Huomioitavaa on, että moni strategisista tavoitteista 

päätettiin suhteellisen lyhyessä ajassa (haastattelun kokonaiskesto oli noin 

puolitoista tuntia). Tavoitteita tulisikin mahdollisesti tarkastella uudelleen ja 

päivittää. 

 

 

Kuva 9. Kohdeorganisaation katto-organisaation strategiset linjaukset ja 

keuhkosairauksien osaston strategiset tavoitteet 

 

Ensimmäisenä strategisena linjauksena oli ”asiakaskokemus on meille tärkeä”. 

Haastateltavat kokivat, että heidän toimintansa asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden 

kokemus osastolla ovat nykyisellään hyvällä tasolla. Haastateltavat kokivat 

kuitenkin riskinä, että tulevaisuudessa muutokset, kuten säästötoimenpiteet ja 

toiminnan muutokset, voivat heikentää asiakaskokemusta. Näin ollen strategiseksi 

tavoitteeksi määrittyi ”asiakastyytyväisyytemme pysyy nykyisellä hyvällä tasolla 

muutoksista huolimatta”. Asiakaskokemuksen tärkeänä osana nähtiin olevan myös 

laadukas hoito, ja siksi yhdeksi tavoitteeksi valittiin ”hoidamme potilaamme 

mahdollisimman laadukkaasti”. 
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Yhtenä strategialinjauksena oli, että ”palvelumme ovat helposti saatavilla myös 

etänä”. Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet etäpalveluiden olevan osa heidän 

toimintaansa, vaan heidän palvelunsa ovat sidottuja osastolla tapahtuvaan 

toimintaan. Näin ollen kyseisestä linjauksesta ei luotu osastolle strategista 

tavoitetta. 

 

Lisäksi strategiaan oli linjattu, että ”palvelumme ovat vaikuttavia ja taloudellisia” 

sekä ”integroimme palvelut maakunnallisesti”. Näistä linjauksista määritettiin 

kaksi strategista tavoitetta. Palveluiden vaikuttavuuden lisääminen nähtiin tärkeänä 

osa-alueena palveluiden kehittämisessä, kun taas palveluiden taloudellinen taso 

nähtiin olevan hyvällä tasolla nykytilanteessa. Palveluiden taloudellisessa tasossa 

nähtiin kuitenkin riskinä tarpeettomien tutkimuksien teko, joiden välttäminen 

nähtiin tärkeänä strategisena tavoitteena. Palveluiden integroiminen 

maakunnallisesti ei nähty olevan osaston vaikuttamisen piirissä, joten sille ei 

määritetty tavoitetta. 

 

Vaikka osaston toiminta on vahvasti sidottuna fyysisten palveluiden tuottamiseen 

osastolla, nähtiin linjaus ”Tuotamme uudet palvelut kotona asumisen tukemiseen 

sekä paljon palveluja tarvitseville.” osana myös heidän toimintaansa. 

Takaisinsoittojen tarjoaminen potilaille parantaa heidän kotihoitonsa onnistumista. 

Kaikki potilaat eivät kuitenkaan tarvitse takaisinsoittoja, jolloin strategiseksi 

tavoitteeksi muodostui: ”Lisäämme takaisinsoittojen määrää niitä tarvitseville.”. 

 

”Olemme kilpailukykyinen ja haluttu työpaikka.” linjaus nähtiin merkittävänä 

osana keuhkosairauksien osaston toimintaa. Näin ollen haastateltavat muodostivat 

tavoitteen ”Olemme Suomen paras keuhkosairauksien osasto olla töissä.” 

 

”Innovoimme, solmimme kumppanuuksia ja nostamme osaamista.” pohjalta 

muodostui yksi uusi strateginen tavoite. Haastateltavat kokivat, että työntekijöillä 

on hyvät mahdollisuudet käydä nykyisin koulutuksissa ja näitä mahdollisuuksia 

myös hyödynnetään. Koulutuksista saatu tietotaito jakaantuu kuitenkin huonosti 

muille työntekijöille ja lisäksi parhaiden toimintatapojen tietotaito ei kulje aina 
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organisaation sisällä. Haastateltavat kokivat myös, että innovaatioiden kehittämistä 

tulee tukea osastolla. Näiden pohjalta muodostuikin osaston strateginen tavoite 

”Kehitämme innovaation ja sisäisen oppimisen kulttuuria.”. 

 

6.4 Mittaristomallin valinta 

 

Strategisten tavoitteiden valinnan jälkeen seuraavana vaiheena mittariston 

luomisessa oli mittaristomallin valinta. Tyypillisesti mittaristomalli valitaan 

työryhmän kesken, mutta haasteellisten aikataulujen takia päädyttiin siihen, että 

tutkimuksen tekijä valitsi mittaristomallin. Työryhmän muilla jäsenillä ei ollut 

tietoa mittaristomalleista haastatteluiden ajanhetkellä, jolloin tutkimuksen tekijän 

olisi täytynyt opastaa heitä eri malleista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista. 

Aikataulullisesti tämä ei ollut mahdollista, joten tutkimuksen tekijä päätyi 

tekemään valinnan. 

 

Mittaristomalliksi valikoitui Kaplanin ja Nortonin BSC eli tasapainotettu mittaristo. 

Tutkimuksen tekijä uskoi, että BSC tarjoaisi kokonaisvaltaisimman mittariston, 

jonka avulla organisaation strategian kuvaaminen, viestintä ja strategian 

onnistumisen mittaaminen olisi mahdollisimman selkeää. Muut harkitut 

mittaristomalli olivat suorituskykyprisma ja suorituskykypyramidi. 

 

Suorituskykyprisman mittaristomalli hylättiin, koska se painottaa erityisesti 

sidosryhmiä. Keuhkosairauksien osaston toiminnan onnistuminen vaatii 

menestyksellistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (ruokapalvelut, logistiikka, 

laboratorio, kuvantaminen, muut erikoisalat jne.), mutta osastolle luotu strategia ja 

sen vaatimat kehitystoimenpiteet kohdistuivat erityisesti osaston sisäiseen 

toimintaan. Näin ollen liiallinen sidosryhmien painottaminen mittaristomallissa 

voisi viedä keskittymistä epäolennaisiin – vaikkakin tärkeisiin – asioihin.  

 

Suorituskykypyramidin rakenne olisi palvellut hyvin kohdeorganisaation tarpeita, 

sillä se kuvaa, kuinka organisaation korkein visio jakautuu alemman tason 

tavoitteiksi ja mittareiksi. Kuitenkin mallissa tavoitteiden ja mittareiden suhteita 
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samoilla hierarkian tasoilla on vaikea tunnistaa, minkä takia kyseinen malli 

hylättiin. Kohdeorganisaation toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää kuvata 

ja viestiä, miten saman tason osa-alueet ovat yhteyksissä toisiinsa. Tulevaisuudessa 

yksinkertaisempien mallien käyttäminen voisi olla mahdollista. 

 

Näistä syistä tutkimuksen mittaristomallin viitekehykseksi valikoitui Balanced 

Scorecard. Sen eri näkökulmilla uskottiin saavutettavan laajin tapa kuvata 

organisaation strategiaa, joka oli määritelty aikaisemmassa alaluvussa. 

Huomattavaa kuitenkin on, etteivät BSC:n perinteiset näkökulmat toimi 

sellaisenaan keuhkosairauksien käytössä, vaan niitä tulee mahdollisesti sopeuttaa. 

Niiden valintaa on kuvailtu seuraavassa alaluvuissa.  

 

Lisäksi on huomioitava, että tutkimuksen mittaristohankkeen rakenne vaikutti 

todennäköisesti merkittävästi mittaristomallin valintaan. Mikäli strategisia 

tavoitteita olisi määritetty ennen mittaristomallin valintaa, jokin toinen malli olisi 

saattanut tulla valituksi. Määritetyt strategiset tavoitteet ohjasivat erityisesti BSC-

mallia kohti ja esimerkiksi suorituskyvynprisman malli ei ollut tällöin enää 

mielekäs vaihtoehto. Huomioitavaa onkin, että strategiset tavoitteet johdettiin 

korkeamman katto-organisaation strategisista linjauksista. Näiden linjauksien 

taustalla saattaakin olla BSC:n kaltainen rakenne, jolloin myös alemmat tavoitteet 

muodostuvat (ja tulisivatkin muodostua) samankaltaisen rakenteen omaisiksi. 

Merkittävää eroa kuitenkaan näiden eri mittaristomallien välillä ei ole.  

 

6.5 Näkökulmien valinta 

 

Mittariston näkökulmat valittiin etukäteen tutkimuksen tekijän toimesta. Tämän 

taustalla oli tutkimuksen aikataulun ja haastateltavien aikataulujen 

yhteensovittamisen vaikeus. Olisi ollut vaikea järjestää palaveri, jossa näkökulmat 

määritettäisiin. Lisäksi haastateltavien vähäinen mittaristoteorian osaaminen olisi 

vaatinut mahdollisesti useamman palaverin, jotta teoreettista osaamista olisi saatua 

parannettua ja näin ollen näkökulmien määrittäminen olisi ollut mielekästä. 
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Tästä syystä tutkimuksen tekijä vertasi kirjallisuudessa esiteltyjä mittaristomallien 

näkökulmia ja arvioi niiden sopivuutta kohdeorganisaation tarpeisiin ja strategisiin 

tavoitteisiin peilaten. Mittariston näkökulmiksi valikoitui Kaplan ja Norton 

esittelemät näkökulmat yleishyödyllisille ja julkisen sektorin organisaatioille. 

Päätökseen vaikutti erityisesti se, että keuhkosairauksien osasto on osa julkista 

organisaatiota. 

 

BSC:n alkuperäiset näkökulmat ovat ongelmallisia julkiselle organisaatiolle 

useammasta syystä. Taloudellisen näkökulman menestystekijät ja mittarit eivät 

usein ole mielekkäitä asioita julkiselle organisaatiolle. Kannattavuus, 

tuottoprosentti ja kasvu, jotka ovat tyypillisiä taloudellisen näkökulman 

menestystekijöitä, eivät usein sellaisenaan ole mielenkiintoisia tai ne ovat jopa 

mahdottomia mitata julkiselle organisaatiolle. 

 

Toisena haasteena on julkisen organisaation ongelmallinen omistajarakenne. 

Kunnan ja valtion kansalaiset voidaan nähdä julkisen organisaation omistajina. 

Toisaalta kansalaiset ovat myös palveluiden asiakkaita. Näissä kahdessa eri roolissa 

kansalaisilla on erilaiset tavoitteet. Asiakkaana eli potilaana ollessaan kansalaisten 

voidaan uskoa haluavan tyypillisesti mahdollisimman laadukasta hoitoa 

kustannuksista huolimatta. Omistajana kansalaisten voidaan nähdä haluavan 

mahdollisimman kustannustehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Omistajan roolissa 

kansalainen saattaa myös haluta, että palvelulla on osittain hyödyntämätöntä 

kapasiteettia, mikäli hän tarvitsee hoitoa. Pelkkä palvelun olemassaolo on jo arvo 

omistaja-asiakkaalle, jotta hän voi luottaa, että saa palvelua, jos ja kun sitä tarvitsee. 

 

Näin ollen keuhkosairauksien mittaristoa varten valittiin Kaplan ja Nortonin 

julkisen organisaation ja yleishyödyllisen organisaation mallin mukaiset 

näkökulmat (kuva 10). Kolme näkökulmaa ”oppimisen ja kasvun näkökulma”, 

”sisäinen näkökulma” ja ”asiakasnäkökulma” ovat samankaltaisia kuin BSC:n 

perinteisessä mallissa käytetyt näkökulmat. ”Taloudellinen näkökulma” on 

kuitenkin korvattu mallissa ”fidusiaarisella näkökulmalla”. Kyseisellä 

näkökulmalla on tarkoitus kuvata, kuinka organisaation menestyksellinen toiminta 
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näkyy veronmaksajille. Näin ollen näkökulmat onnistuvat kuvaamaan niin 

asiakkaan näkökulmasta organisaation onnistumista (asiakasnäkökulma) ja 

toisaalta myös omistajan näkökulmasta katsottuna (fidusiaarinen näkökulma). 

Tällöin taloudellisen näkökulman ei-tarkoituksenmukaisten menestystekijöiden ja 

mittareiden painoarvo vähenevät, kuitenkin niin, että organisaation tehokkuus ja 

tuottavuus huomioidaan fidusiaarisella näkökulmalla. 

 

 

Kuva 10 Mittariston näkökulmat 

 

6.6 Menestystekijöiden valinta 

 

Seuraavassa mittariston luomisen vaiheessa yhdistettiin aikaisemmin määritetyt 

strategiset tavoitteet ja näkökulmat (kuva 11). Tavoitteet ja näkökulmat yhdistettiin 

helpottamaan menestystekijöiden valintaa ja kokonaisuuden hahmottamista varten. 

Näiden pohjalta mittariston työryhmä aloitti menestystekijöiden valinnan jokaiselle 

näkökulmalle niin, että strategiset tavoitteet täyttyisivät menestystekijöissä 

onnistuttaessa. 
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Kuva 11 Mittariston näkökulmat ja keuhkosairauksien osaston strategiset tavoitteet 

 

6.6.1 Oppimisen ja kasvun näkökulma – menestystekijät 

 

Oppimisen ja kasvun näkökulmalle määritettiin neljä erilaista menestystekijää. 

Nämä menestystekijät ja niiden suhteet toisiinsa ja strategisiin tavoitteisiin ovat 

kuvattu kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12 Oppimisen ja kasvun näkökulma – menestystekijät 

 

Keskeisenä osana hyvää tai parasta työpaikkaa nähtiin loistava työviihtyvyys 

työntekijöiden kesken. Haastateltavien mukaan osastolla olikin jo nykyisellään 

hyvä työviihtyvyys. Näin ollen työviihtyvyyden ylläpitäminen ja kehittäminen 

nähtiin menestystekijänä tavoitteen saavuttamiseksi. On kuitenkin myös 

huomioitavaa, että työviihtyvyyden lisäksi hyvään työpaikkaan liittyy muitakin 

ominaisuuksia, kuten itsensä kehittäminen. Siksi näkökulman toisen tavoitteen 

”kehitämme innovaation ja sisäisen oppimisen kulttuuria” voidaan nähdä tukevan 

ensimmäisen tavoitteen saavuttamista. 
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Toinen tavoitteista haluttiin jakaa kolmeen osaan. Haastateltavien mukaan niin 

sisäistä kuin ulkoistakin oppimista tulisi tukea, jotta sisäinen oppiminen voi 

kehittyä. Sisäisten koulutuksien pitäminen parantaa jo nykyisen tiedon jakamista 

työntekijöiden kesken ja helpottaa myös uuden organisaation ulkopuolelta opitun 

tiedon jakamista. Kaikkea uutta organisaation ulkopuolelta tulevaa tietoa ei 

kuitenkaan välttämättä pystytä jakamaan sisäisten koulutuksien avulla tai se saattaa 

aiheuttaa viivettä tiedon kulkuun. Näin ollen koulutuspalautteiden täyttö ja niihin 

reagointi nähtiin tärkeänä menestystekijänä, jotta sisäinen oppiminen kehittyisi. 

Koulutuspalaute on jo nykyisellään toiminnassa oleva lomake, jonka avulla on 

tarkoitus dokumentoida opittu asia. Koulutuspalautteiden kautta syntyy myös uusia 

kehitysehdotuksia, joihin reagointi esimiesten toimesta on tärkeää. Näiden sekä 

muiden kehitystoimenpiteiden tukeminen ja kannustaminen nähtiinkin 

menestystekijänä, jotta osaston innovoinnin kulttuuri kehittyisi. 

 

6.6.2 Sisäisten prosessien näkökulma – menestystekijät 

 

Sisäisten prosessien näkökulmaan kuului kolme strategista tavoitetta ja näiden 

tavoitteiden onnistumiselle määritettiin viisi menestystekijää. Nämä ovat kuvattuna 

kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13 Sisäisten prosessien näkökulma - menestystekijät 

 

Ensimmäinen strateginen tavoite tässä näkökulmassa oli itsessään jo niin pitkälle 

määritetty, että kyseinen menestystekijä oli sama kuin itse tavoite eli potilaan 

takaisinsoittojen lisääminen niitä tarvitseville. Haastateltavien mukaan nykyisessä 
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toiminnassa ei ole pystytty soittamaan potilaille kotiin niin paljon kuin olisi tarvetta. 

Kaikille potilaille ei kuitenkaan ole tarvetta soittaa eikä osa potilaista halua, että 

heille soitetaan. Näin ollen menestystekijäksi määritettiin soittojen lisääminen 

niille, jotka niitä tarvitsevat. 

 

Toiselle strategiselle tavoitteelle ”Hoidamme potilaan mahdollisimman 

laadukkaasti” määritettiin kaksi menestystekijää. Toinen menestystekijä on 

”laadukas hoito”, jolla halutaan varmistaa, että jokainen potilas saa laadukasta 

hoitoa. Toinen menestystekijä ”HaiPro-turvallisuushavainto tukeminen ja niihin 

reagointi” haluttiin määrittää, jotta hoidon laadukkuutta voidaan kehittää. HaiPro-

ilmoitukset ovat vaaratilanteiden raportointijärjestelmä. Haastateltavat kokivat, että 

osaston kulttuurin tulee olla turvallinen ja ei-syyttelevä, jotta ilmoituksia 

uskalletaan tehdä. Tällöin voidaan kehittää toimintaa turvallisemmaksi, estää 

tulevaisuuden vaaratilanteita ja parantaa potilaiden hoidon laatua. 

 

Potilaan oikea-aikaisen osastolla olemisen nähtiin koostuvan kahdesta tärkeästä 

osasta. Potilaan kotiuttamisprosessin nopeuttaminen ja aikaistaminen 

kotiutuskuntoisten potilaiden kohdalla olisi niin potilaan kuin osastonkin etu. 

Tällöin potilas ei joudu viettämään osastolla ylimääräistä aikaa vain odottaen lupaa 

lähteä kotiin. Potilaiden aikaisempi kotiuttaminen myös tukee toista tavoitteen 

menestystekijää eli potilaiden nopeaa pääsyä akuutista hoidosta osastohoitoon. 

Keuhkosairauksien osaston potilaat saapuvat pääosin päivystyksellisesti eli 

akuuttiosaston kautta. Akuuttiosasto on kuitenkin hälyisä eikä haastateltavien 

mukaan miellyttävä paikka odottaa sairaana osastolle pääsyä. Potilaiden 

kotiutuessa aikaisemmin vapautuu tällöin myös uusille potilaille aikaisemmin 

paikkoja osastolla, jolloin myös heidän hoitonsa saadaan aloitettua aikaisemmin. 

 

6.6.3 Fidusiaarinen näkökulma - menestystekijät 

 

Fidusiaariseen eli yhteiskunnalliseen näkökulmaan liittyi kaksi strategista tavoitetta 

(kuva 14). Ensimmäinen tavoitteista oli palveluiden taloudellisen tason pitäminen 

nykyisellä tasolla. Merkittävä osa tavoitetta onkin tarpeettomien tutkimuksien 
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välttäminen, joka muodostui menestystekijäksi. Tämä menestystekijä tuki toista 

menestystekijää eli tuottavuuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Haastateltavat 

kokivat, että heidän kustannuksien taso oli hyvä nykyisellään. He kuitenkin 

tunnistivat, että tulevaisuuden osastopotilaat ovat entistä haastavampia 

hoidollisesti, jolloin nykyisen taloudellisen tason pitäminen nykyisellään vaatii 

toiminnan kehittämistä. Näin ollen menestystekijäksi valikoitui tuottavuuden 

ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 

Toinen tavoitteista oli palveluiden vaikuttavuuden kehittäminen. Tämän 

menestystekijäksi valikoitui ”potilaan kerralla kuntoon hoitaminen, kun se on 

mahdollista”. Osa potilaista tarvitsee esimerkiksi kontrollikäyntejä, jolloin he 

palaavat osastolle. Osa potilaista palautuu kuitenkin osastolle takaisin 

tarpeettomasti ja näiden potilaiden tunnistaminen ja vähentäminen nähtiin tärkeänä 

osana palveluiden vaikuttavuuden kehittämistä. 

 

 

Kuva 14 Fidusiaarinen näkökulma – menestystekijät 

 

6.6.4 Asiakasnäkökulma – menestystekijät 

 

Asiakasnäkökulmaan liittyi vain yksi strateginen tavoite (kuva 15), joka on 

asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen hyvällä tasolla. Tämä itsessään olikin 

näkökulman yksi menestystekijä: asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen nykyisellä 

tasolla huolimatta tulevaisuuden muutoksista, kuten potilaiden muuttuessa 

hoidollisesti haastavammiksi, ja pitäen samalla hyvän taloudellisen tason. Toinen 
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näkökulman menestystekijä oli sama kuin fidusiaarisessa näkökulmassa: ”potilaan 

kerralla kuntoon hoitaminen, kun se on mahdollista”. Potilaan tarpeeton palaaminen 

osastolle aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, mutta se on myös potilaalle 

epämieluisaa. Tästä syystä se valikoitui toiseksi asiakasnäkökulman 

menestystekijäksi. 

 

 

Kuva 15 Asiakasnäkökulma - menestystekijät 

 

6.7 Mittariston strategiakartta 

 

Edellisessä luvussa kuvailtiin, kuinka mittariston eri näkökulmille valittiin 

haastatteluiden perusteella menestystekijät ja kuinka nämä menestystekijät 

linkittyvät keuhkosairauksien osaston strategisiin tavoitteisiin. Osiossa kuvailtiin 

myös hieman, kuinka näkökulman sisäiset eri menestystekijät linkittyvät toisiinsa. 

Luonnollisesti kuitenkin eri näkökulmat ja niiden menestystekijät liittyvät toisiinsa 

vahvasti. Kuvassa 16 onkin kuvattu osaston strategiakartta, jonka avulla erilaiset 

syy-seuraussuhteen näkyvät. Tässä luvussa kerrotaan, kuinka eri syy-

seuraussuhteiden oletetaan toimivan keuhkosairauksien osastolla. 
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Kuva 16 Keuhkosairauksien osaston strategiakartta. 

 

Kuten muissakin BSC-malleissa, oppimisen ja kasvun näkökulma luo perustan 

muiden näkökulmien kehittymiselle. Työntekijöiden viihtyminen, sisäisten ja 

ulkoisten koulutusten lisääminen sekä sisäiset innovaatiot mahdollistavat 

organisaation kehittymisen ja uusiutumisen tulevaisuutta varten. Koska oppimisen 

ja kasvun näkökulman menestystekijät vaikuttavat kaikkiin muihin 

menestystekijöihin, kuvaan ei ole piirretty syy-seurausviivoja toisten näkökulmien 

menestystekijöihin vaan tätä on kuvattu nuolilla. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

HaiPro-ilmoituksien näkökulmasta on piirretty viiva sisäisten innovaatioiden 

lisäämisen näkökulmaan, sillä on perusteltua ajatella, että turvallisuushavaintojen 

dokumentointi ja niiden käsittely tuottaa kehitystoimenpiteitä. 

 

HaiPro-ilmoituksien näkökulmasta on piirretty tämän lisäksi kaksi viivaa, 

laadukkaaseen hoitoon ja asiakastyytyväisyyteen. Turvallisuushavaintojen 

kirjaaminen ja niihin reagointi edesauttavat ennakoivaa reagointia riskeihin, joista 

voisi aiheutua hoitovirhe. Hoitovirheiden ennakoiva estäminen taas parantaa 

hoidon laatua ja parempi hoidon laatu taas lisää asiakastyytyväisyyttä. Parempi 

hoidon laatu tukee myös tuottavuutta. Laadukkaamman hoidon myötä potilaan 

läpimenoaika laskee esimerkiksi komplikaatioiden vähentyessä ja potilaan 

osastolle takaisinpaluun todennäköisyys pienenee.  
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Potilaiden keskimääräinen läpimenoaika onkin yksi merkittävä osa osaston 

tuottavuutta ja siksi potilaan kotiuttamisen prosessin aikaistamisesta on piirretty 

viiva tuottavuuden menestystekijään. Kotiuttamisen aikaistaminen tukee myös 

toista sisäisen prosessin näkökulman menestystekijää, joka on potilaiden nopea 

pääsy osastohoitoon akuutista hoidosta. Mitä aikaisemmin potilaat kotiutuvat, sitä 

aikaisemmin myös uusien potilaiden ottaminen osastolle mahdollistuu. 

Takaisinsoitot potilaalle helpottavat kotiutumista ja todennäköisyys nopealle 

paluulle sairaalaan pienenee, jolloin he eivät ole ruuhkauttamassa uusien potilaiden 

prosessia. Tämä onkin yhteydessä siihen, että potilaat saataisiin hoidettua kuntoon, 

eivätkä he palautuisi takaisin osastolle, mikä tukee niin tuottavuutta kuin 

asiakastyytyväisyyttä. On kuitenkin huomioitavaa, ettei liian alhainen osastolle 

paluu ole pelkästään positiivinen asia. Alhainen osastolle paluu voi myös viestiä 

liian pitkistä hoitoajoista osastolla, jolloin potilaat hoidetaan osastolla ns. liian 

hyvään kuntoon. Osa potilaista olisi voinut kotiutua ja jatkaa parantumista kotona 

ja pelkkä kontrollikäynti olisi voinut olla riittävä hoito osastopäivien sijaan. 

 

Asiakastyytyväisyyttä tukee myös oikeaan hoitoon pääseminen eli osastolle 

siirtyminen mahdollisimman nopeasti. Tarpeettomien tutkimusten voidaan myös 

nähdä lisäävän asiakastyytyväisyyttä etenkin, kun kuvantamisen säteilymäärien 

alhaisena pitäminen on tavoiteltavaa. Asiakkaan on kuitenkin haastava tunnistaa 

tarpeettomat tutkimukset, ja osa heistä saattaa kokea turhautumista, mikäli 

tutkimuksia ei tehdä. Tällöin he saattavat kokea, etteivät saa hoitoa, vaikka 

todellisuus saattaakin olla jotain muuta. Tarpeettomien tutkimusten välttäminen on 

kuitenkin merkittävä osa tuottavuutta. 
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7 MITTARISTON MITTARIT 

 

Tässä luvussa ensimmäisessä osiossa mittaristolle valitaan mittarit haastatteluiden 

avulla. Luvun toisessa osiossa valitut mittarit arvioidaan. Arvioinnissa käytetään 

teorian suunnittelukriteereitä, joiden suhteen jokaisen mittarin onnistuneisuutta 

arvioidaan. Toisena arviointitapana käytetään mittareiden tasapainoisuuden 

arviointia. 

 

7.1 Mittareiden valinta 

 

Mittareiden valinta toteutettiin samalla tavalla kuin muidenkin mittariston osa-

alueiden valinta (pois lukien mittaristomallin ja näkökulmien valinta). Haastattelija 

esitteli edellisen vaiheen koostetut ja muokatut tulokset, minkä jälkeen hän esitteli 

lyhyesti haastattelun tavoitteet ja teorian. Jokainen menestystekijä käytiin läpi ja 

haastattelijat miettivät parhaita tapoja mitata tekijän onnistumista. Pääosin 

mittareiden valinnassa pyrittiin keskittymään mittariin, mutta käyttöpääperiaatteita 

ei määritetty vielä. Osassa mittareista käyttöpääperiaatteet nousivat kuitenkin esiin 

mittaria pohdittaessa, joten osa näistä periaatteista on esitelty myös tässä. 

Tutkimuksen tekijä kokosi haastattelussa nousseet esiin mittarit ja valitsi 

sopivimmat mittarit mittaristoon, osan mittareista jäädessä ulkopuolella ja osa 

korvaantui uusilla mittareilla. 

 

7.1.1 Oppimisen ja kasvun näkökulma – menestystekijöiden mittarit 

 

Työviihtyvyyden mittariksi haastateltavat kokivat luonnollisena valintana 

vuosittain kohdeorganisaatiossa toteutettavan työviihtyvyyskyselyn. Kyseinen 

kysely on varsin kattava ja perusteellisesti tehty, mutta ongelmana oli 

mittausfrekvenssi, joka on vuosittainen. Haastateltavat kokivat mittausfrekvenssin 

liian harvaksi ja siksi ongelmalliseksi, jolloin heräsikin keskustelua 

yksinkertaisesta, matalan kynnyksen palautteenantomahdollisuudesta, jota 

työntekijät voisivat hyödyntää. Mittari voisi olla yksinkertaisesti punainen/vihreä 

lappu, pallo tai jokin esine, jolla työntekijä voisi ilmaista anonyymisti, miten viikko 
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on hänen mielestään sujunut. Tällöin ongelmat havaitaan aikaisemmin ja niihin 

reagointi on mahdollista. 

 

Toiseksi työviihtyvyyden mittariksi valittiin sairaspoissaolojen lukumäärä (kuva 

17). Vaikka mittari on vahvasti menneisyyteen nojaava ja sen huonoihin tuloksiin 

reagoitaessa ollaan usein myöhässä, nähtiin se tärkeänä mittariparina ihmisten 

kokemalle työviihtyvyydelle. Ihmiset saattavat viihtyä hyvin työssään, mutta työn 

kuormittavuus saattaa olla liiallista, mikä havaitaan sairaspoissaoloina. 

Kuormittavuus voi olla henkistä tai fyysistä, kuten huonot työasennot. 

 

Sisäisten koulutuksien mittariksi valikoitui suoraviivaisesti pidettyjen koulutuksien 

lukumäärä. Mittaria tarkennettiin niin, että se mittaa myös suunniteltujen 

koulutuksien määrää eli tulevien koulutuksien määrää. Mittarin tarkoituksena on 

seurata, että koulutuksia pidetään, mutta pelkkä historiatiedon toteaminen ei ole 

niinkään mielenkiintoista tai tarkoituksenmukaista. Mittarin tarkoituksena onkin 

ohjata ja varmistaa, että koulutuksia pidetään. 

 

Koulutuspalautteiden menestystekijälle valikoitui kaksi mittaria. Haastateltavat 

näkivät tärkeänä varmistaa, ettei ulkoisten koulutuksien tieto jäisi vain yhdelle 

koulutuksessa käyneelle. Näin ollen mittarilla on tarkoitus mitata, kuinka usein 

koulutuksen tieto dokumentoidaan. Pelkkä tiedon dokumentointi ei kuitenkaan 

johda toimenpiteisiin, jolloin toiseksi mittariksi valikoitui koulutuspalautteiden 

keskimääräinen reagointiaika. Näin varmistetaan, että osaston esimiehet myös 

käyvät palautteet läpi ja päättävät, voisiko koulutuksen antia hyödyntää. 

Hyödyntäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sisäisen koulutuksen pitämistä aiheesta 

tai mahdollista kehitystoimenpidettä. 

 

Sisäisten innovaatioiden menestystekijälle valikoitui yksi mittari: 

kehitysehdotuksien lukumäärä. Mittarin tarkoituksena on erityisesti mitata sitä, 

miten esimiehet onnistuvat innostamaan ja mahdollistamaan henkilöstön 

kehitysideoiden ideoimisen ja esille tuomisen. Huomioitavaa onkin, ettei jokaisen 
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kehitysehdotuksen tarvitse johtaa kehitystoimenpiteeseen vaan kyse on siitä, että 

henkilöstö huomioi myös pienet kehittämisajatukset päivittäisessä toiminnassaan. 

 

 

 

Kuva 17 Oppimisen ja kasvun näkökulma – mittarit 

 

7.1.2 Sisäisten prosessien näkökulma – mittarit 

 

Potilaan kotiuttamisprosessin nopeuttamisen ja aikaistamisen menestystekijälle 

valikoitui kaksi mittaria (kuva 18). Näistä ensimmäinen on keskimääräinen 

kotiuttamisen kellonaika. Jos kotiuttamisen prosessia saadaan nopeutettua tai jos se 

saadaan aloitettua aikaisemmin päivällä, vaikuttaa se mittarin tulokseen halutulla 

tavalla prosessin aikaistuessa. On kuitenkin huomioitavaa, että pelkästään 

kellonajallisesti aikainen kotiuttaminen ei ole tavoiteltavaa vaan merkittävässä 

roolissa on osastolla vietetty kokonaisaika. Näin ollen mittarin tueksi tarvitaan 

toinen mittari – keskimääräinen läpimenoaika. Näin pienennetään osaoptimoinnin 

riskiä eli tilanteita, jossa potilas olisi kotiutuskuntoinen, mutta kellonajan takia 

kotiutusta ei tehdä. 

 

Kotiuttamisen nopeuttaminen liittyykin vahvasti toiseen menestystekijään eli 

potilaan nopeaan pääsyyn akuutista osastohoitoon. Mittarin tarkoituksena on 

mitata, kuinka nopeasti osastolla saadaan järjestettyä potilaalle osastopaikka, kun 

he saavat tiedon osastolle saapuvasta potilaasta. Toisin sanoen tarkoituksena ei ole 

mitata potilaan kokemaa kokonaisläpimenoaikaa, kun hän saapuu keskussairaalaan, 

sillä keuhkosairauksien osasto ei voi vaikuttaa toiminnallaan akuuttiyksikön 

toimintaan ja sen sisäisiin läpimenoaikoihin.    
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Laadukkaan hoidon mittaamisen toteutuminen objektiivisesti olisi hyvin haastavaa 

tai mahdotonta ja hyvin paljon resursseja vaativaa. Jokainen potilastapaus pitäisi 

käydä läpi ulkopuolisen ammattilaisen toimesta sekä potilaan hoidon 

dokumentointi vaatisi hyvin runsaasti työtä. Näin ollen hoidon laadukkuuden 

mittaamisessa on käytettävä jossain määrin objektiivisia mittareita. Ensimmäiseksi 

mittariksi hoidon laadun mittaamisessa valikoitui HaiPro-ilmoituksien 

vaaratilanteiden lukumäärät. Mittarin tarkoituksena on mitata niiden ääritilanteiden 

lukumäärät, jolloin hoidossa ei olla onnistuttu. Toiseksi mittariksi valikoitui Patient 

Reported Outcome Measures (PROMs). Kendrick et al. (2016, s. 7) toteavat 

artikkelissaan, että PROMs on keino mitata potilaan itse kokemia oireita, 

funktionaalista tilannetta sekä terveyteen liittyvää elämänlaatua. On myös 

huomattava, että PROMs eroaa potilaan saaman hoidon tyytyväisyyden mittareista. 

(Kendrick et al. 2016, s. 7) Näin ollen PROMs-mittarin avulla saadaan mitattua 

potilaan subjektiivinen kokemus siitä, kuinka hoito on parantanut hänen 

terveyttään. Huomioitavaa on, että tietojen kerääminen voi olla työlästä ja aikaa 

vievää. Toisaalta osaston tarkoituksena on lisätä takaisinsoittojen määrää (yksi 

menestystekijöistä), ja niiden yhteydessä lyhyen kyselyn toteuttaminen on 

mahdollista ja suhteellisen helppoa. Toisaalta kaikille potilaille ei soiteta, mikä 

myös tällöin rajaisi PROMs mittauksen otantaa. Tarpeellista olisikin määritellä, 

tekeekö otannan pienentyminen PROMs käyttökelvottomaksi vai voidaanko 

tuloksia silti hyödyntää. 

 

Takaisin soittojen lisääminen niitä tarvitseville potilaille on yksi sisäisten 

prosessien menestystekijä. Tälle voitiinkin määritellä suoraviivainen mittari, joka 

mittaa takaisinsoittojen lukumäärää suhteessa kotiutuneisiin potilaisiin. Mittarin 

tarkoituksena on mitata ja seurata, kuinka usein potilaisiin otetaan yhteyttä. 

Huomioitavaa mittarissa on, ettei tavoitteena ole soittaa kaikille potilaille vaan vain 

osa potilaista tarvitsee ja/tai haluaa takaisinsoiton. 

 

HaiPro-ilmoituksien menestystekijän kohdalle valikoitui kaksi mittaria. 

Ensimmäiseksi mittariksi valikoitui turvallisuushavaintojen lukumäärä työntekijää 

kohden. Mittarin tarkoituksena on tukea ja ohjata työntekijöiden keskittymistä 
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turvallisuushavaintojen tekemiseen. Kun turvallisuushavaintoja kirjataan suurempi 

määrä, voitaneen olettaa niiden keskimääräisen tärkeyden ja vaikuttavuuden 

laskevan. Tällöin kuitenkin havaintojen tekemisestä saadaan kehitettyä 

työntekijöille rutiininomaisempaa ja pienemmistäkin asioista tehdään myös 

ilmoitus. Näin ollen useampi huolenaihe tulee dokumentoitua ja tulee esimiesten 

tietoisuuteen, jolloin niihin voidaan reagoida. Tästä syystä menestystekijän toinen 

mittari liittyykin havaintojen reagointiaikaan. Mittarin avulla on tarkoitus mitata, 

kuinka nopeasti ilmoituksiin reagoidaan. Mikäli työntekijöille jää mielikuva, 

etteivät ilmoitukset aiheuta toimenpiteitä, niiden tekemisen mielekkyys laskee. 

Lisäksi ilmoituksiin on syytä reagoida mahdollisimman nopeasti, mikäli niiden 

taustalla on todellisia kehittämisen tarpeita. 

 

 

Kuva 18 Sisäisen prosessien näkökulma – mittarit 

 

7.1.3 Fidusiaarinen näkökulma - mittarit 

 

Fidusiaarisen toiselle menestystekijälle, joka on ”tarpeettomien tutkimuksien 

välttäminen”, määritettiin kaksi mittaria (kuva 19). Toinen näistä oli kuvantamisien 

kustannukset potilasmäärää kohden. Mittarissa hyödynnettiin kustannuksia 

kuvantamisien lukumäärän sijaan, sillä osa kuvantamisista on huomattavasti 

hintavampia kuin toiset, jolloin pelkkien lukumäärien vertailu ei ole mielekästä. 

Mittarin tarkoituksena on seurata, etteivät kuvantamisien kustannukset lähde 

kasvuun. Toiseksi mittariksi valikoitui suunnittelemattomien 

laboratoriotutkimusten lukumäärä. Suunnittelemattomilla tarkoitetaan tässä 

osastokiertojen ulkopuolella olevia näytteidenottoja. Laboratoriotutkimukset, kuten 

kuvantamiset, ovat tärkeä osa hoitoa ja sen diagnostiikkaa, joten niiden 

vähentäminen ei välttämättä ole tavoiteltavaa. Laboratoriotutkimusten mittarilla on 
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tarkoitus seurata, kuinka hyvin hoidon suunnitelmallisuus onnistuu. Mikäli 

osastokiertojen (aikataulutettujen) näytteidenoton ulkopuolella tilataan paljon 

näytteitä, voi se viestiä, ettei hoitoa ole suunniteltu vaan joudutaan erilaisiin 

tilanteisiin, joissa nopea reagointi on pakollista. Työn suunnittelemattomuus voi 

taas viestiä osaston muista ongelmista, kuten liian vähäisistä resursseista. 

 

Toiselle menestystekijälle, tuottavuuden kehittämiselle, määräytyi niin ikään kaksi 

mittaria. Toinen näistä oli yksinkertaisesti potilaiden lukumäärä osastolla. Tämän 

tiedon avulla mahdollistuu lyhyen aikavälin suunnittelu, kuten resurssien allokointi. 

Toiseksi mittariksi valikoitui DRG-tuottavuus.  Kapiainen et al. (2012, s. 7) 

kirjoittavat artikkelissaan, että DRG on potilasryhmittelyjärjestelmä, jossa potilaat 

luokitellaan muun muassa diagnoosin, toimenpiteiden, iän ja sukupuolen 

perusteella. Näin ollen jokaiselle potilaalle saadaan määritettyä arvo, jonka avulla 

suoritteiden mittaaminen on mahdollista. (Kapiainen et al. 2012, s. 7) Näin ollen 

DRG-arvon avulla potilaiden heterogeenisyyden vaikutusta saadaan vähennettyä 

DRG-arvon yhtenäistettäessä potilasaineistoa. 

 

 

Kuva 19 Fidusiaarinen näkökulma - mittarit 

 

7.1.4 Asiakasnäkökulma - mittarit 

 

Asiakasnäkökulman kummallekin menestystekijälle määritettiin yksi mittari (Kuva 

20). Asiakastyytyväisyyden kohdalle valikoitui asiakastyytyväisyysmittari. 

Osastolla on nykyisinkin mahdollisuus antaa palautetta lomakkeella, mutta harva 

asiakas on käyttänyt sitä. Mahdollisena syynä vähäiselle palautteelle voi olla 
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palautelomakkeen suhteellisen pitkä formaatti, jossa kysymyksiä on useita. Näin 

ollen haastateltavat miettivät, voisiko potilaille mahdollistaa alhaisen kynnyksen 

palautteenantosysteemin, jonka avulla palautteiden lukumäärää saataisiin 

kasvatettua. Kyseinen tapa voisi olla punainen / vihreä lappu. Toisena mittarina 

menestystekijälle valittiin alle 30 päivän sisällä palaavien potilaiden lukumäärän 

mittari. Mittarin tarkoituksena on tuottaa tietoa, tapahtuuko palautuvien potilaiden 

lukumäärässä muutoksia. Palaavien potilaiden lukumäärän kasvu voi indikoida 

liian lyhyistä osastojaksoista. Tämä vaikuttaa asiakkaan kokemaan palvelun 

laatuun, jos hän joutuu palaamaan osastolle tarpeettomasti. Mittarin tarkemmassa 

määrityksessä tulee määritellä, mitataanko keuhkosairauksien osastolle palaavien 

potilaiden määrää vai ylipäätään sairaalaan (kuten päivystykseen) palaavien 

potilaiden määrää. Koko sairaalan tasolla tarkasteltavien palaavien potilaiden 

tarkastelu on mielekkäämpi tapa tutkia, kotiutetaanko potilaita liian aikaisin, mutta 

mittauksen toteuttaminen voi olla hyvin haastavaa. Potilaiden paluun yhdistäminen 

saman sairauden takia edelliseen hoitojaksoon voi olla haastavaa toteuttaa, mikäli 

potilas ei palaudu keuhkosairauksien osastolle. 

 

 

Kuva 20 Asiakasnäkökulma - mittarit 

 

7.2 Mittareiden arviointi 

 

Mittaristo on kuvattu kokonaisuudessaan kuva 21. Mittareiden onnistuneisuutta 

voidaan arvioida tyypillisesti kahdesta näkökulmasta: suunnittelukriteereiden 

perusteella ja niiden tasapainoisuudella. Tämän työn rajaukseen ei kuitenkaan 

sisältynyt käyttöperiaatteiden määrittäminen, joten mittareiden tarkemmat 

ominaisuudet eivät ole määriteltyjä. Näin ollen mittareiden kaikkien 
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suunnittelukriteerien arviointi ei ole mahdollista tai järkevää. Esimerkiksi 

mittareiden edullisuutta ei voida arvioida, sillä mittausaineiston tapaa ei olla vielä 

määritelty. Osaa mittareiden suunnittelukriteereistä voidaan kuitenkin arvioida, ja 

ne ovat validiteetti, relevanttius, yksiselitteisyys ja vaikuttamisen mahdollisuus. 

Näiden onnistumista on arvioitu seuraavassa luvussa. Arvioinnin ulkopuolelle 

jäivät edullisuuden lisäksi reliabiliteetti ja uskottavuus. Mittauksen toteutustavalla 

on suuri merkitys reliabiliteetin (esim. otannan suuruus) sekä uskottavuuden 

onnistumisessa (esim. voivatko tiedon kerääjät vaikuttaa otantaan). 

 

 

Kuva 21 Mittaristo 

 

7.2.1 Mittareiden suunnittelukriteerien onnistuminen 

 

Taulukossa 11 on kuvattu mittarit pystyakselilla ja suunnittelukriteerit yläakselilla. 

Suunnittelukriteerin onnistumista on arvioitu neljällä arvolla, jotka ovat 

huonoimmasta parhaimpaan: huono, kyseenalainen, hyvä, erinomainen. Arvioinnin 

toteutti tutkimuksen tekijä ja arvosanat määräytyivät taulukossa 10 esitellyn 

viitekehyksen mukaisesti. Tulevassa osiossa on nostettu esille arvioinnin erityisiä 
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piirteitä esille, mutta jokaista mittari-suunnittelukriteerin onnistumisen arviointia ei 

ole nostettu esiin. 

 

 Taulukko 10 Suunnittelukriteerien arviointikehys. 

 

 

Valtaosa mittareista saavat erinomaisen tai hyvän arvosanan suunnittelukriteereitä 

arvioidessa. Esimerkkinä tällaisesta mittarista on työviihtyvyyskysely. Mittarin 

menestystekijänä on ”Suomen paras keuhkosairauksien osasto olla töissä” ja 

työviihtyvyyttä voidaan pitää epäsuorana mittarina hyvälle työpaikalle. Mittari on 

oleellinen juuri mittariston käyttäjille, joita ovat osaston esimiehet, ja lisäksi 

mittarin tulos on yksiselitteinen (osittain sidonnainen mittaustapaan, jota ei ole vielä 

määritelty). Mittarin tuloksen selkeät vaikuttamismahdollisuudet ovat osittain 

haastavia, mutta voitaneen olettaa, että osaston esimiehillä on mahdollisuuksia 

vaikuttaa siihen. Monen muun mittarin arviointi oli hyvin samankaltainen kuin yllä 

kuvailtu tapaus. Tähän on vaikuttanut pitkälti, että menestystekijä itsessään on ollut 

jo varsin tarkasti määritelty, jolloin sen mittareiden määritys on ollut suoraviivaista. 
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Taulukko 11 Mittareiden suunnittelukriteereiden onnistuminen 

 

 

Osa mittareista ei kuitenkaan ole yhtä onnistuneita, kun niitä arvioidaan näillä 

neljällä suunnittelukriteerillä. Erityisen huonosti ovat onnistuneet tehokkuuden 

mittarit. Potilasmäärä-mittarin validiteettia voidaan pitää kyseenalaisena. Mikäli 

potilasmäärä kuvaa tehokkuutta, tarkoittaisi tämä sitä, että mitä enemmän potilaita, 

sitä tehokkaampaa osaston toiminta on. Toiminnan suunnittelu ei kuitenkaan tue 

tämänkaltaista mallia, vaan sairaanhoidon trendinä voidaan nähdä, että 

osastopäivien vähentäminen on tavoitteenmukaista. Mittari voisi toimia paremmin, 

jos potilasmäärä olisi suhteutettuna henkilökuntaan, mutta tämänkin kaltainen 

mittari ohjaa potilaiden määrän lisäämiseen, mikä ei ole tavoiteltavaa. Mittarin 

tuloksen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat myös heikot, sillä potilaiden 
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”hankkiminen” ei ole osa osaston toimintaa ja toisaalta taas hoitosuositukset 

ohjaavat, milloin potilaat kotiutetaan. Näin ollen osaston esimiesten mahdollisuudet 

vaikuttaa mittariston tulokseen ovat heikot. Kyseisen mittarin tulos voidaankin 

nähdä enemmän suunnittelua tukevana elementtinä, jolla mahdollinen 

työntekijöiden allokoiminen helpottuu. Huomattavaa kuitenkin on, että 

työntekijöiden allokoiminen muualle on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta, sillä 

valtaosa osaston potilaista tulevat osastolle päivystyksellisinä. Näin ollen 

henkilökuntaa tulee olla valmiina osastolla mahdollisten saapuvien potilaiden takia. 

 

Toinen tuottavuuden mittari sisältää myös haasteita. DRG-tuottavuus kuvastaa, 

kuinka hoidollisesti haastavia potilaita osastolla on hoidettu. DRG-arvo kuitenkin 

muodostuu suhteessa hoitopäiviin. Mikäli potilas kotiutuu aikaisemmin, hänen 

osastopäivänsä vähenevät, mikä näin ollen vaikuttaa myös DRG-arvoon. Jos 

tuottavuus lasketaan tällöin jakamalla tuotokset panoksilla niin, että tuotoksina ovat 

potilaan DRG-pisteet, vaikuttaisi siltä, että osaston tuottavuus on laskenut – toisin 

kuin tilanteessa, jossa potilas olisi viettänyt pidemmän aikaa osastolla. 

Todellisuudessahan kyseisessä tilanteessa osaston tuottavuus on parantunut, sillä 

potilas saatiin hoidettua kotiutuskuntoon nopeammin eli pienemmillä 

resurssimäärillä. Esimiehillä on tämän lisäksi haasteita vaikuttaa mittarin tulokseen. 

Potilaat saapuvat osastolle tarpeen mukaan, jolloin eri päivien potilasaineisto 

vaihtelee satunnaisesti. Tämä johtaa siihen, että päivien välinen DRG-tuottavuus 

vaihtelee, vaikka toiminta pysyisi täysin samanlaisena.  

 

Terveydenhuollon tuottavuuden määrittely onkin hyvin haastavaa, mikä on myös 

tunnistettu kirjallisuudessa. Tämän mittariston kohdalla nähdään, että nämä kaksi 

mittaria tuottavat kokonaisuuden, jonka avulla osaston tuottavuutta voidaan 

kuvailla kohtalaisesti. Potilasmäärä ja sen hoidollisen haastavuuden avulla voidaan 

arvioida pitkällä aikavälillä, miten tuotoksien (hoidetut potilaat ja niiden 

haastavuus) määrä muuttuu, minkä avulla voidaan myös arvioida osaston panoksien 

(työvoiman) tarvetta. 
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Toisena heikkona kokonaisuutena voidaan nähdä hoidon laadun onnistumisen 

arviointi. Vaaratilanteiden lukumäärä ei kuvaa hoidon laadukkuuden onnistumista 

sinänsä vaan ainoastaan negatiivisten ääritilanteiden tapahtumista. Jos tavoite, eli 

vaaratilanteiden vähäinen määrä, saavutetaan, ei voida vielä arvioida, onko hoidon 

laatu hyvä. Tällöin tiedetään ainoastaan, ettei radikaaleja virheitä ole sattunut. 

Laadun onnistumisen toinen mittari PROMs on taas hyvin subjektiviinen mittari, 

joka kuvaa, kuinka potilas kokee olonsa parantuneen. Sen voidaan kuitenkin nähdä 

olevan tehokkain tapa mitata, onnistutaanko antamaan hoitoa, joka parantaa 

potilaan vointia. 

 

Yksittäisenä heikkona mittarina esiin nousee myös alle 30 päivän sisällä palaavien 

potilaiden lukumäärän mittari. Potilasaineiston vaihdellessa myös todellinen tarve 

palata osastolle vaihtelee, jolloin mittarin tuloksen tulkitseminen voi olla haastavaa. 

Milloin korkeampi lukema on perusteltua ja milloin ei? Toisaalta myös liian 

alhainen lukema voi tarkoittaa liian pitkiä osastojaksoja, jolloin potilas hoidetaan 

liian hyvää kuntoon osastolla, mikä ei ole taloudellisesti eikä potilaan kannalta 

optimaalisin ratkaisu. Nämä vastakkaiset tavoitteet johtavat siihen, että mittarille ei 

voi määrittää yhtä tavoitetta, vaan on asetettava arvoväli, johon toiminnassa 

pyritään pääsemään. Arvovälit ovat haastavia, koska oikean arvovälin 

määrittäminen on usein hyvin vaikeaa tai mahdotonta. 

 

Mittareiden määrityksen onnistumisen arviointi tuotti ennakoidun tuloksen. 

Kirjallisuudessa todetaan, että tuottavuuden onnistunut mittaaminen on haastavaa, 

ja lisäksi oli odotettavissa, että laadukkaan hoidon onnistumisen arviointi 

objektiivisesti on vaikeaa. Huolimatta näistä haasteista kyseisissä osa-alueissa 

onnistuttiin kohtalaisesti. Muiden osa-alueiden kohdalla mittareiden valinnat olivat 

taas hyviä tai erinomaisia, kun arvioitiin, kuinka hyvin ne kuvaavat menestystekijän 

onnistumista, merkitystä mittaajalle, tuloksen yksiselitteisyyttä ja mittaajan 

mahdollisuutta vaikuttaa mittauksen tulokseen. 
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7.2.2 Mittariston tasapainoisuus 

 

Tyypillisesti organisaatioissa mitataan taloudellisia asioita, jotka ovat jo 

tapahtuneet. Mittareilla ei pyritä kuvaamaan tulevia tapahtumia ja laadullisten 

mittareiden hyödyntäminen on vähäistä. Näin ollen tässä arvioidaan, onko 

mittaristo parantanut mittareiden tasapainoisuutta lyhyen ja pitkän aikavälin, 

taloudellisten ja ei-taloudellisten sekä menneisyyttä ja tulevaisuutta kuvaavien 

mittareiden osalta. Arviointi ei ole tarkka vaan suuntaa-antava ja huomioitavaa 

onkin, että mittareiden käyttöperiaatteiden määrittäminen vaikuttaa myös 

mittareiden ominaisuuksiin. 

 

Kuvassa 22 on kuvattu pystyakselilla mittareiden taloudellisuus – laadullisuus ja 

vaaka-akselilla lyhyt – pitkä aikajänne. Kevyen arvioinnin perusteella mittaristot 

jakaantuvat suhteellisen tasaisesti läpi kuvaajan. Luonnollisesti fidusiaarisen 

näkökulman (vihreät) mittarit keskittyvät kuvaajan yläosaan muiden osioiden 

jakaantuessa tasaisemmin. Laadulliselle puolelle on keskittynyt erityisesti 

oppimisen ja kasvu näkökulman mittareita (harmaat) niiden pyrkiessä kuvaamaan, 

kuinka organisaatio pystyy kehittymään. Sisäisten prosessien (sininen) mittaristot 

jakaantuvat melko keskelle pystyakselilla niiden vaikuttaessa niin laadullisiin 

asioihin (hoidon laadun kehittymien) kuin myös taloudellisuuteen (prosessien 

tehostuminen). 

 

Lyhyen ja pitkän aikavälin osalta mittarit jakaantuvat suhteellisen tasaisesti. 

Kyseisen asian arviointiin vaikuttaa erityisesti, miten mittarit määritetään 

seuraavassa vaiheessa, mitataanko lyhyen vai pitkän aikavälin tuloksia. Voidaan 

kuitenkin olettaa, että etenkin oppimisen ja kasvun näkökulman mittarit (harmaa) 

kuvaavat pidempää aikajännettä, sillä ne mittaavat, kuinka organisaatio kehittyy tai 

sen on mahdollista kehittyä. Sisäisten prosessien mittarit (sininen) keskittyvät 

lyhyen aikavälin mittaamiseen, jotta saadaan tietoa prosessien toiminnasta ja sitä 

voidaan hyödyntää toiminnanohjauksessa. 
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Kuva 22 Mittareiden tasapainoisuuden arviointi - taloudellisuus/laadullisuus ja lyhyt / 

pitkä aikajänne 

 

Kuvassa 23 on kuvattu vaaka-akselilla, kuinka mittari kuvaa menneisyyttä tai 

tulevaisuutta. Pystyakseli pysyi samana kuin edellisessä kuvaajassa. Valtaosa 

oppimisen ja kasvun näkökulman mittareista (harmaa) kuvaavat, kuinka 

organisaatio pystyy kehittymään tulevaisuudessa. Sisäisten prosessien (sininen) 

mittarit kuvaavat pitkälti sitä, kuinka organisaation toimintaa voidaan ohjata 

tulevaisuudessa ja miten toimintaa pitäisi muokata. Fidusiaarisen näkökulman 

mittarit keskittyvät pitkälti menneisyyden kuvaamiseen eli siihen, kuinka 

taloudellista tai tehokasta osaston toiminta on ollut. 
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Kuva 23 Mittareiden tasapainoisuuden arviointi - taloudellisuus/laadullisuus ja 

menneisyyttä / tulevaisuutta kuvaava 

 

Arviointi ei ole tarkka ja osa mittareiden sijainneista voidaan nähdä myös olevan 

toisessa sijainnissa, kuten yllä on kuvattu. Tämän lisäksi, kuten edellä on jo 

mainittu, voivat mittareiden käyttöpääperiaatteita määrittäessä mittareiden 

ominaisuudet muuttua, jolloin myös niiden sijainti kuvaajissa muuttuu. 

Yhteenvetona voitaneen kuitenkin todeta mittariston mittareiden olevan 

suhteellisen tasapainossa keskenään. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen ajallisten rajoitusten takia mittariston käyttöönottoa tai käyttöä ei ole 

mahdollista tutkia tämän työn puitteissa. Näin ollen mittariston arviointi perustuu 

pääosin suunnitteluvaiheen lisäksi siihen, miten suunnittelun prosessi sujui ja 

minkälaisia tuloksia sillä saavutettiin.  

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Yinin (2003, s. 34–38) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida neljän 

eri kriteerin perusteella: konstruktiivisella, sisäisellä ja ulkoisella luotettavuudella 

sekä reliabiliteetilla. Konstruktiivisella luotettavuudella (construct validity) 

tarkoitetaan, kuinka luotettavasti aineisto kerätään tutkimuksessa eli onnistutaanko 

keräämään oleellinen aineisto tutkimuksen kannalta sekä sitä, miten tuloksia 

arvioidaan. Sisäisellä luotettavuudella (internal validity) tarkoitetaan, 

onnistutaanko määrittämään kausaalisia yhteyksiä, joissa voidaan todeta tiettyjen 

asioiden johtavan toisiin asioihin. Sisäisen luotettavuuden arviointi on mielekästä, 

jos hyödynnetään kausaalista (causal) tai selittävää (explanatory) tapaustutkimusta. 

Ulkoisella luotettavuudella (external validity) tarkoitetaan, kuinka tutkimuksen 

tuloksia voidaan yleistää muihin vastaaviin tapauksiin. Reliabiteetilla (reliability) 

kuvataan, kuinka hyvin tutkimus (kuten aineiston keruu) on toistettavissa toisen 

tutkijan toimesta niin, että hän saa samat tulokset. (Yin 2003, 34–38) Tämä 

tutkimus ei ole kausaalinen tai selittävä tapaustutkimus, joten tutkimuksen sisäistä 

luotettavuutta ei arvioida. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mittaristomalleja ja niiden 

suunnitteluprosesseja voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatiossa. Näin 

ollen tutkimuksen aineistoksi kerätään suunniteltu mittaristomalli ja arvioidaan sen 

onnistuneisuutta. Mittariston suunnittelun onnistumista voidaan arvioida tutkimalla 

sen käytöstä saatavia hyötyjä sekä arvioimalla sen onnistumista teorian pohjalta. 

Huomattavaa on, että käytöstä saatavat hyödyt eivät ole pelkästään sidonnaisia 

mittariston suunnittelun onnistuneisuuteen, vaan myös siihen miten mittaristoa 
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käytetään. Tämän lisäksi käytöstä saatavia hyötyjä ei ollut mahdollista tutkia tässä 

tutkimuksessa, johtuen aikarajoitteesta. Näin ollen tässä tutkimuksessa suunnittelun 

onnistumista arvioidaan kirjallisuudessa esiteltyjen suunnittelukriteerien ja 

tutkimuksen tekijän toimesta. Näin ollen arviointi on osittain subjektiivista. 

Suunnittelun onnistumisen arvioinnin objektiivisuutta olisi voinut parantaa 

haastateltavien tai kolmannen osapuolen arvioinnilla, mutta tutkimuksen 

aikarajoitteiden puolesta se ei ollut mahdollista. Tutkimuksen aineisto voidaan 

todeta onnistuneen konstruktiivisen luotettavuuden näkökulmasta ja arvioinnin 

onnistuneen kohtalaisesti. 

 

Tutkimuksen ulkoinen luotettavuus on kohtalainen, kuten useissa 

tapaustutkimuksissa. Jokainen organisaatio on erilainen, jolloin mittariston ja sen 

suunnitteluprosessin hyödyntäminen on sidonnainen organisaation piirteisiin. 

Tutkimuksen tuloksissa onkin huomioitu, ettei tuloksia voida hyödyntää 

sellaisenaan vaan organisaation ominaispiirteet (kuten koulutustoiminta) on 

huomioitava. Tutkimuksen tulos antaa kuitenkin viitteitä siitä, että nykyisiä 

teorioita voitaisiin hyödyntää tutkimuksen kohdeorganisaatiota muistuttavissa 

organisaatioissa. 

 

Kuten ulkoisen luotettavuuden kohdalla, myös tutkimuksen reliabiliteettia voidaan 

pitää vain kohtalaisena, mikä on tyypillistä tapaustutkimuksille. Mittariston 

suunnittelu on vahvasti liitännäinen työryhmän jäseniin sekä heidän sen hetkiseen 

tilanteeseensa. Jos työryhmässä on eri jäsenet, he voivat määritellä mittaristolle eri 

asioita. Toisaalta myös sama henkilö voi tehdä erilaisia päätöksiä eri aikoina, 

riippuen siitä, mitkä asiat korostuvat hänen mielessään kullakin hetkellä. Mikäli 

aineiston keruu eli mittariston määrittely toteutettaisiin uudestaan lyhyen aikavälin 

sisällä samojen haastateltavien kesken, voidaan olettaa, että mittaristo olisi 

samankaltainen kuin tässä tutkimuksessa määritetty. Toisaalta oletettavaa on, että 

mittaristossa olisi myös muutoksia esimerkiksi koronapandemian ja sen vaikutusten 

aiheuttamien muutosten myötä. 
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8.2 Suunnitteluprosessin soveltuminen kohdeorganisaatiolle 

 

Kuten kirjallisuudessakin on todettu, mittariston suunnitteluvaihe pakottaa 

organisaation miettimään omaa strategista suunnitteluaan tarkemmin. Useasti 

strategiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat saattaneet jäädä 

epäselvälle tasolle. Näin oli käynyt myös keuhkosairauksien osaston kohdalla. 

Osastolle ei ollut määritelty omia strategisia tavoitteita ja siten myöskään keinoja 

niiden saavuttamiseksi ei ollut määritelty. Mittariston suunnittelu pakotti osaston 

esimiehet miettimään, mitkä ovat osaston toiminnan kannalta tärkeimmät ja 

merkityksellisimmät osa-alueet, joihin toiminnan kehittäminen pitäisi kohdistaa. 

 

Kirjallisuudessa esiintyvät mittariston suunnitteluprosessit ja mittaristomallit 

sopivat hyvin suurimmaksi osaksi terveydenhuollon organisaation käyttöön. 

Vaiheittainen suunnitteluprosessi, jossa tavoitteet ja niiden osa-alueet 

(menestystekijät) loivat järjestelmällisen tavan määritellä, mitä ja miten toimintaa 

tulisi kehittää. Mittariston tai suorituskyvyn mittarit voidaan määritellä suoraan 

strategisten tavoitteiden pohjalta, mutta kohdeorganisaation kaltaisessa tilanteessa 

se olisi hyvin vaikeaa toteuttaa onnistuneesti. Tavoitteiden pilkkominen pienempiin 

osa-alueisiin helpotti tavoitteiden syvempää ymmärtämistä, niiden välisten syy-

seuraussuhteiden hahmottamista ja siten myös niiden viestintää.  

 

Alkuperäinen suunnitteluprosessi sisälsi mittaristomallin ja sen näkökulmien 

määrittämisen työryhmän kesken. Tässä tutkimuksessa tästä vaiheesta poikettiin 

niin, että työn tekijä valitsi kyseiset asiat. Mikäli mallin ja sen näkökulmien valinta 

haluttaisiin tehdä työryhmän kesken, vaatisi se huomattavaa varautumista 

työryhmän muiden jäsenien perehdyttämiseen. Voidaan olettaa, ettei suurin osa 

terveydenhuollon organisaatioiden työntekijöistä ole perehtyneitä 

mittaristoteoriaan tai mittaristomalleihin, sen ollessa terveydenhuollon 

ammattilaisen koulutuksen ulkopuolella, jolloin asian perehdyttämiseen kuluu 

luonnollisesti aikaa. Tämä voi olla myös haaste, jos työryhmän ulkopuolisella 

asiantuntijalla ei ole riittäviä pedagogisia taitoja. Onnistuuko hän perehdyttämään 

aiheeseen riittävän hyvin ja laajasti?  
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Tämän lisäksi suunnitteluprosessissa oletettiin, että organisaatiolla on valmis 

strategia, joka saattaa olla kokonaisuudeltaan tai esimiesten kesken hieman 

epäselvä. Prosessissa tähän oli varauduttu niin, että strategian selkeyttämiseen oli 

varattu oma työpalaveri. Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaatiolla strategisia 

tavoitteita ei kuitenkaan ollut määritelty tai ne olivat hyvin epäselviä. Näin ollen on 

kyseenalaistettava, oliko yksi haastattelu riittävä strategisten tavoitteiden 

muodostamiseen. Määrittelyä helpotti katto-organisaatio strategiset linjaukset, 

joiden avulla tavoitteet saatiin määritettyä saman linjauksen kaltaisiksi. Olivatko 

nämä strategiset tavoitteet kuitenkaan merkittävimpiä kehityskohteita tai tavoitteita 

myös osaston näkökulmasta? Voidaan epäillä, ettei yhden haastattelun avulla 

onnistuta kartoittamaan suurimpia haasteita ja mahdollisuuksia osaston 

toiminnassa, vaan pohjalla tulisikin toimia syvempi nykytila-analyysi. Näin ollen 

tämän työn perusteella suunnitteluprosessia tulisi mahdollisesti päivittää. 

Tilanteissa, etenkin alemman tason organisaatioissa, joissa esimiesten työaika ei 

riitä normaalisti toiminnan laaja-alaisen ja pitkäaikaiseen toiminnan kehittämiseen, 

tulisi tavoitteiden määrittämiseen käyttää enemmän aikaa ja mahdollisesti 

hyödyntää erilaisia analyysejä toiminnasta. 

 

Näin ollen työssä käytetty suunnitteluprosessi sopi kohtalaisesti keuhkosairauksien 

osaston mittaristomallin suunnitteluun. Mikäli muilla terveydenhuollon 

organisaatioilla esiintyy samankaltaisia haasteita kuin työn kohdeorganisaatiolla 

(vähäinen strateginen suunnittelu ja mittaristomallien teoreettinen osaaminen), 

tulisi suunnitteluprosessiin sisällyttää tiettyihin vaiheisiin enemmän aikaa ja 

vaiheita. Muuten suunnitteluprosessi sopi hyvin kohdeorganisaatiolle sen jakaessa 

työtä loogisiin kokonaisuuksiin. 

 

8.3 Balanced Scorecardin soveltuminen kohdeorganisaatiolle 

 

Tutkimuksessa suunniteltiin BSC-mittaristomalli keuhkosairauksien osastolle. Se, 

kuinka hyvin malli tulee soveltumaan ja minkälaisia hyötyjä se tuottaa osaston 

esimiehille, tullaan havaitsemaan vasta mallin käyttöönotossa ja käytössä. Tätä ei 
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kuitenkaan ole mahdollista havaita tämän tutkimuksen aikarajoitteiden puitteissa, 

joten mallin soveltuvuutta arvioidaan viitaten suunniteltuun mittaristomalliin. 

 

Kuten aikaisemmassa osiossa on mainittu, mittaristomallin rakenne helpottaa 

huomattavasti syy-seuraussuhteiden määrittämistä osastolla visuaalisen 

strategiakartan avulla. Haastatteluiden perusteella osaston esimiehillä on hyvä 

ymmärrys eri toimintojen vaikutuksista toisiinsa, mutta niiden kokonaisvaltainen 

seuranta on ollut haasteellisuuden vuoksi puutteellista ja toiminnan kokonaisuutta 

ei ole aikaisemmin kuvattu visuaaliseen muotoon. Mittaristomallin strategiakartta 

ei tietenkään sisällä kaikkea osaston toiminnan syy-seuraussuhteita, mutta sen 

avulla kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu. 

 

Kuten kirjallisuudessa mainitaan, BSC-mallin hyödyntäminen pakottaa 

huomioimaan mittareita laaja-alaisemmin pelkkien taloudellisten mittareiden 

sijaan. Laaja-alaisuus pohjautuu etenkin mittariston näkökulmiin, jotka pakottavat 

osaston henkilöt suunnittelemaan toimintaansa erilaisista näkökulmista. Tämä 

myös toteutui keuhkosairauksien osaston kohdalla mittariston suunnittelussa. Eri 

näkökulmien kohdalla havaittiin, että toimintaa on pyritty tukemaan jo nykyisellään 

tiettyjä suuntia kohti ja osittain jopa mitattu, mutta se on ollut puutteellista. 

Työntekijöiden sisäisiä koulutuksia on pidetty, mutta ne ovat olleet epäsäännöllisiä 

ja viime aikoina niitä ei käytännössä ole ollut. Lisäksi asiakaspalautetta kerätään jo 

nykyisellään, mutta vastauksien lukumäärä on niin pieni, ettei otannan perusteella 

voi tehdä päätelmiä. 

 

Toisin sanoessa nykytilanteessakin tehdään jo osittain halutun kaltaista toimintaa, 

mutta se on puutteellista tai sen toteutumista ei seurata. BSC:n mallin suunnittelun 

avulla kokonaisuuden tarkastelu mahdollistui, jolloin puutteet (kuten mittaamisen 

puuttuminen, pieni otanta) havainnollistuivat. Toisaalta säännöllisen tarkastelun 

avulla havaittiin myös puutteita toiminnan kehittämisessä ja mittaamisessa. 

Ajatuksen tasolla tiedostettiin esimerkiksi, että potilaiden aikaisempi kotiutuminen 

on olennainen osa osaston menestyksellistä toimintaa. Tämän toteutumista ei 

kuitenkaan säännöllisesti seurattu. 
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Suunnittelutyössä valittiin perinteisen BSC:n mallin taloudellisen näkökulman 

sijaan fidusiaarinen näkökulma. Näin oli mahdollista huomioida kansalaisen 

kaksoisrooli omistajana ja asiakkaana. Tällöin mittariston näkökulmat muodostavat 

mielekkään kokonaisuuden keuhkosairauksien osaston toiminnan mittaamiselle. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että kyseinen kokonaisuus ei todennäköisesti palvelisi 

muita terveydenhoidon osastoja tai yksiköitä, eikä välttämättä edes toista 

keuhkosairauksien osastoa. Toiselle yksikölle jokin toinen sidosryhmä voi olla 

hyvin olennainen osa toimintaa, jolloin se tulisi huomioida mittariston 

näkökulmissa. Tällainen sidosryhmä voi olla esimerkiksi yliopistosairaalan 

opiskelijat. 

 

BSC:n malli muokatuilla näkökulmilla soveltui malliksi keuhkosairauksien osaston 

käyttöön. Sen laaja-alaiset näkökulmat pakottivat osaston esimiehet miettimään 

toimintansa osa-alueita eri näkökulmista perinteisen taloudellisuuden sijaan. 

Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet, että mallin ulkopuolelle olisi jäänyt 

heidän toimintansa kannalta oleellisia asioita.  

 

8.4 Mittaaminen terveydenhuollon yksikössä 

 

Kirjallisuudessa todetaan, että palvelutoiminnan ja julkisen puolen toiminnan 

mittaaminen eroaa vahvasti valmistavan teollisuuden mittaamisesta. 

Keuhkosairauksien osastolla on niin palvelutoiminnan kuin julkisen puolen 

erityispiirteet. Näitä haasteita mittaamisessa oli havaittavissa mittariston 

suunnittelussa, mutta mittaaminen onnistui myös hyvin monella osa-alueella. 

 

Palveluiden aineettomuus, heterogeenisyys, erottamattomuus ja katoavaisuus 

luovat haasteita palvelutoiminnan mittaamiselle. Yksi palvelutoiminnan 

merkittävistä haasteista on tuottavuuden määrittäminen ja mittaaminen, mikä nousi 

myös tässä työssä esille. Potilaiden kohdalla heterogeenisyys korostuu erityisesti, 

kun heidän hoitoisuutensa saattaa vaihdella hyvinkin merkittävästi, jolloin yhden 

potilaan hoitamisen tuottavuudessa on myös paljon eroavaisuuksia. DRG-arvon 
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avulla potilaita saadaan yhtenäistettyä kohtalaisesti mutta ei täydellisesti. 

Haasteena on DRG-arvon sidonnaisuus hoitopäiviin, mikä saattaa vääristää 

todellista tulosta.  

 

Tuottavuuden mittaamisen osaksi pitäisikin saada toinen mittari tai uusi 

kokonaisuus, jonka avulla tuottavuuden mittaaminen olisi mielekkäämpää. Mittarin 

täytyisi pystyä huomioimaan potilaan voinnin parantuminen tai sen huonontumisen 

estäminen objektiivisesti niin, että potilaiden väliset arvot olisivat vertailukelpoisia. 

Tällöin palvelun tuotoksien määrä olisi aidompi eikä vain sidottu potilaan hoidon 

haastavuuteen ja hoitopäiviin. Kyseistä haastetta ei kuitenkaan tämän tutkimuksen 

puitteissa pystytty ratkaisemaan ja tuottavuuden mittarointia mittariston kohdalla 

pitäisi kehittää. DRG-tuottavuuden mittarin lisäksi ohelle voisi määritellä 

potilaiden vaihtuvuuden mittarin. Tällöin mittarit tasapainottaisivat toisiaan. 

 

Toisena mittaamisen haasteena on palvelun laadun mittaaminen. Kyseinen haaste 

esiintyy myös kirjallisuudessa ja se eritellään kirjallisuudessa tekniseen ja 

funktionaaliseen dimensioon. Tekninen dimensio on näistä haastavampi mitata, 

mikä nousi esille myös mittariston suunnittelussa. Hoidon laadun arviointi 

objektiivisesti on hyvin vaikeaa tai hyvin resursseja vievää. Jokaisen 

potilastapauksen erikseen läpikäynti ei ole realistista, joten tutkimuksessa 

päädyttiin asiakkaan kokemaan palvelun laatuun (PROMs). Standardoitujen 

kyselyiden avulla hoidon laatu saadaan eristettyä tekniseen dimensioon, kun potilas 

raportoi muutoksia voinnissaan. Funktionaalista dimensiota eli sitä, miten asiakas 

saa palvelun, kuvaa puolestaan asiakastyytyväisyys-kysely, jossa asiakas antaa 

palautetta siitä, mitä mieltä hän on hoidosta. 

 

Mittaristoon valitut mittarit eivät ole täydellisiä laadun arvioinnissa, mutta siinä 

onnistutaan kohtuullisesti. PROMs:in avulla ei esimerkiksi havaita, jos potilaan 

voinnissa ei ole tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan hoidon ansiosta. 

Toisaalta taas asiakastyytyväisyys-kyselyssä potilas saattaa antaa hyvää palautetta, 

koska hänen olonsa on parantunut, vaikka hoito olisi hoidettu epäystävällisesti. 
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Näiden mittareiden avulla kuitenkin saadaan kohtuullinen kuva hoidon laadun 

onnistumisesta suhteellisen kustannustehokkaasti. 

 

Kirjallisuudessa esiintyneet haasteet nousivat myös mittariston mittareiden 

valinnassa esille, ja näitä olivat erityisesti tuottavuus ja hoidon laatu. Niiden 

kohdalla onnistuttiin välttävästi tai kohtuullisesti mittareiden valinnassa ja niiden 

kehittämistä tulisikin huomioida tulevaisuudessa. Monen muun osa-alueen 

kohdalla mittaaminen kuitenkin onnistui hyvin tai erinomaisesti. Huomattavaa 

onkin, että esimerkiksi työntekijöiden aineeton pääoma, kuten koulutus, ei eroa 

kohdeorganisaation ja valmistavan teollisuuden välillä merkittävästi. 

Valmistavassa teollisuudessa toiminnan mittaamisesta onkin saatu loistavia 

tuloksia, joten on perusteltua olettaa, että terveydenhuollon organisaatioissa 

voidaan mitata myös samankaltaisia osa-alueita onnistuneesti. 

 

8.5 Jatkotutkimuksen aiheet 

 

Kirjallisuuden ja mittariston suunnittelun perusteella havaittiin kaksi merkittävää 

haastetta mittaamisessa terveydenhuollon organisaatiossa. Nämä haasteet liittyivät 

tuottavuuden ja palvelun laadun mittaamiseen. Tuottavuuden haasteena on 

erityisesti potilaiden heterogeenisyys sekä potilaan voinnin muutoksen 

havaitsemisen vaikeus. Tuotoksien määrittäminen vertailukelpoisiksi luvuiksi 

potilaiden välillä on haastavaa etenkin, kun ajan kulumisen näkökulma otetaan 

huomioon. Hoidon laadun mittaaminen objektiivisesti ja kustannustehokkaasti on 

myös haasteellista. Mittaristoon valituilla mittareilla laadukkaan hoidon 

onnistumista saadaan mitattua kohtuullisesti, mutta tietyt asiat jäävät mittaamisen 

ulkopuolelle, kuten voinnin huonontumisen havaitseminen. 

 

Luonnollisesti nämä kaksi asiaa ovat mielekkäitä jatkotutkimusaiheita. Miten 

tuottavuuden mittaamista voitaisiin kehittää terveydenhuollossa niin, että potilaiden 

heterogeenisyys ja samalla ajallinen tehokkuus tulisi huomioiduksi? Miten hoidon 

laatua voitaisiin mitata niin, että se on kustannustehokasta ja objektiivista sekä se 

huomioisi potilaan voinnin huonontumisen estämisen? Miten mittaamisen tulisi 
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huomioida esimerkiksi hoidon onnistuminen elinajan odotteen parantamisessa tai 

laadullisissa elinvuosissa?  

 

Toisena mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisi tässä työssä esitellyn 

mittariston käyttöönoton ja käytön tutkiminen sekä mittariston laajentaminen koko 

organisaation käyttöön. Miten käyttöönotto saadaan toteutettua terveydenhuollon 

organisaatiossa? Mitä erityishaasteita käyttöönottoon liittyy kuten 

kustannustehokkuus ja tietoturvallisuus? Miten mittaristo implementoidaan 

esimiesten jokapäiväiseen käyttöön ja saavutetaanko sillä haluttuja hyötyjä? 

Ovatko mittariston tietyt osiot monistettavissa muille osastoille tai yksiköihin? 

Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten mittaristoa tai sen mallia voi hyödyntää myös 

muilla osastoilla? 
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9  YHTEENVETO  

 

Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan merkittävästi kunta-alalla, jossa 

huomattava osa henkilöistä eläköityy etenkin hoiva- ja hoitoalalla. Tämän lisäksi 

asiakkaiden määrä näille palveluille on kasvamassa sekä yksittäisen asiakkaan 

palvelun tarve saattaa olla kasvussa. Näin ollen ei ole yllättävää, että suorituskyvyn 

mittaaminen julkisissa palveluissa ja terveydenhuollossa on lisännyt kiinnostusta 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Myös Suomessa on tehty tutkimusta 

mittaamisesta ja mittaristoista julkisissa organisaatioilla. 

 

Suorituskyvyn mittaristojen ja niiden suunnitteluprosessien soveltuvuutta 

Suomessa julkisella puolella on tutkittu vähäisesti etenkin erikoisairaanhoidon 

yksiköissä ja osastoissa tai tietoa niistä oli löydettävissä vähäisesti. Näin ollen 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mittaristomalleja ja niiden 

suunnitteluprosesseja voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatiossa. Täten 

tutkimukselle määritettiin kaksi tutkimuskysymystä: 

1. Voidaanko kirjallisuudessa esiintyviä mittaristomallien ja 

suunnitteluprosessien viitekehyksiä hyödyntää mittaristomallin luomisessa 

terveydenhuollon organisaatiolle? 

2. Mitkä ovat erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon mittaristomallia 

suunniteltaessa terveydenhuollon organisaatiolle? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen saataisiin vastaus, kun mittaristo on 

suunniteltu ja sen onnistumisen arviointi on valmis. Toiseen tutkimuskysymykseen 

vastaus tulisi osittain kirjallisuuskatsauksen kautta ja osittain mittariston 

suunnittelun havainnoista. 

 

Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä yhden tapauksen holistista 

tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla 

ryhmäteemahaastatteluina kohdeorganisaation esimiehiltä. Aineistona oli 

mittariston eri osa-alueet kuten strategiset tavoitteet, menestystekijät ja niiden 



100 

 

 

 

mittarit. Aineistossa kerättyä mittaristoa, sen osa-alueita ja suunnitteluprosessia 

arvioitiin kirjallisuuskatsauksessa esiintyneisiin asioihin verraten.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa etsittiin kohdeorganisaatio, joksi valikoitui 

eräs keskussairaalan keuhko-osasto. Organisaation nykytilaa määriteltiin 

haastatteluiden avulla, jossa määritettiin organisaation ymmärrystä katto-

organisaation strategiasta ja sekä miten he toteuttavat mittausta. Keuhkosairauksien 

osaston tilanne työn alkuvaiheessa oli odotusten kaltainen – mittaaminen oli 

satunnaista ja koordinoimatonta ja se keskittyi pääosin taloudellisiin ja 

menneisyyttä kuvaileviin mittareihin. Tämä onkin varsin tyypillistä tilanteessa, 

jossa mittareita ei ole tarkasteltu kokonaisvaltaisesti.  

 

Toisaalta myös strategian ja sen tavoitteet olivat osastolla epäselviä. Katto-

organisaation strategiset linjaukset tunnistettiin ja tiedettiin kohtalaisesti, mutta ne 

eivät olleet jalkautuneet organisaation käytännön työhön konkreettisiksi asioiksi. 

Tätä ei voida pitää keuhkosairauksien osaston esimiesten virheenä vaan se kuvastaa 

varsin tyypillistä tilannetta, jossa strategia luodaan, mutta sen konkretisoiminen ja 

käyttöönotto epäonnistuu alemmilla organisaation tasoilla. 

 

Tutkimusta varten aineisto kerättiin haastatteluilla kohdeorganisaation esimiehiltä. 

Aineisto koostui osaston strategisista tavoitteista, mittaristomallin 

menestystekijöiden määrittämisestä sekä menestystekijöiden mittareista. 

Mittaristomalli ja sen menestystekijät valitsi tutkimuksen tekijä. Mittaristomalliksi 

valikoitui Balanced Scorecard, jonka taloudellinen näkökulma vaihdettiin 

fidusiaariseksi näkökulmaksi. 

 

Kun aineiston keruu oli valmis eli, kun mittarit olivat määriteltyjä ja mittariston 

suunnittelu oli valmis, tutkimuksen tekijä analysoi mittareiden kokonaisuuden 

niiden tasapainoisuuden ja suunnittelukriteereiden onnistumisen suhteen. 

Tasapainoisuuden suhteen voidaan todeta, että mittarit jakautuivat suhteellisen 

tasaisesti taloudellisen ja ei-taloudellisen, lyhyen- ja pitkän aikavälin ja 

menneisyyttä ja tulevaisuutta kuvaavien mittareiden kesken. Alkutilanteessa 
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mittarit olivat pääosin keskittyneet taloudellisiin mittareihin, jotka osin myös 

säilyivät mittariston mittareissa, mutta uudet näkökulmat (kuten oppimisen ja 

kasvun näkökulma sekä asiakasnäkökulma) pakottivat haastateltavat myös 

miettimään laadullisia mittareita. Mittarit painottuivat pääosin menneisyyden 

kuvaamiseen, vain muutamien mittareiden kuvatessa selkeämmin tulevaisuutta. 

Tämä oli osittain oletettavaa, sillä menneisyyden mittaaminen on helpompaa, 

vaikkakaan ei usein niinkään tarkoituksenmukaista. 

 

Mittareiden onnistumista arvioitiin myös suunnittelukriteerien suhteen. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että mittareiden ominaisuudet voivat muuttua 

radikaalistikin, kun niiden käyttöperiaatteet määritellään. Arvioinnissa valtaosa 

mittareista sai hyvän tuloksen. Suurin osa mittareista mittasi juuri kyseisen 

menestystekijän onnistumista, mittarit olivat oleellisia niiden käyttäjille, niiden 

tulokset olivat yksiselitteisiä ja tuloksen tarkastelijalla oli mahdollisuus vaikuttaa 

mittarin tulokseen. Osassa mittareista ei arviointi kuitenkaan tuottanut yhtä hyviä 

tuloksia. Näistä toinen kokonaisuus oli laadukkaan hoidon onnistuminen. Mittarit 

kyseiselle menestystekijälle olivat vaaratilanteiden lukumäärä ja PROMs. 

Vaaratilanteiden lukumäärä ei sinällään kuvasta laadukkaan hoidon onnistumista 

vaan sen tulos mahdollisesti indikoi radikaalisti epäonnistumisesta laadukkaassa 

hoidossa. PROMs:in voidaan taas nähdä kuvaavan paremmin laadukkaan hoidon 

onnistumista, mutta tiettyjen tilanteiden osalta voidaan olettaa sen myös tuottavan 

vääriä tuloksia. Tällainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun hoito estää 

tilanteen huonontumisen, mutta ei paranna potilaan tilannetta. Tällöin potilas ei voi 

kokea hoidon onnistuneen, kun hänen olotilansa on pysynyt ennallaan. Toisaalta 

myös mittausaineistolla on merkittävä vaikutus mittaustulokseen. 

 

Toisena epäonnistuneena kokonaisuutena arvioinnin perusteella oli tuottavuuden 

mittaamisen mittarit. Tuottavuuden määritelmä itsessään osastohoidossa on 

ongelmallinen ja mittareiden ongelmat nostivatkin sen esille. Toinen valituista 

mittareista oli DRG-tuottavuus, jonka tulos määräytyy suhteessa potilasaineistoon 

ja osastopäiviin. Mikäli potilas saadaan kotiutettua aikaisemmin, hänen kohdallaan 



102 

 

 

 

DRG-arvo näin ollen laskee ja mittarin mukaan myös tuottavuus on laskenut, 

vaikka todellisuus on toista (potilas saatiin hoidettua nopeammin kotiutuskuntoon). 

 

Mittaristohankkeen täydellinen onnistumisen arviointi ilman mittariston 

käyttöönottoa ja käyttöä on hyvin haastavaa tai mahdotonta. Mittariston avulla on 

mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia, kuten kirjallisuudessa on todettu, mutta 

tuloksien saavuttaminen on sidoksissa vahvasti siihen, miten mittaristoa 

hyödynnetään. Käytetäänkö mittareita toiminnan liialliseen vahtimiseen, luovatko 

mittarit syyttelevän tai liian kilpailuhenkisen kulttuurin organisaatioon? Ovatko 

mittareiden käyttöperiaatteet järkevästi määriteltyjä kuten onko mittausfrekvenssi 

liian lyhyt tai pitkä, onko kaikilla mittareilla vastuuhenkilöt? 

 

Johtopäätöksenä tutkimuksen tutkimuskysymyksiin voidaan todeta, että 

kirjallisuudessa esiintyvät suunnitteluprosessit ja mittaristomallit sopivat 

terveydenhuollon organisaation käyttöön Suomessa. Suunnitteluprosessia tulisi 

kuitenkin mahdollisesti muokata ja lisätä vaiheita siihen, kun mittaristomallia 

suunnitellaan, mikäli strateginen suunnittelu ja mittariston teoria eivät ole ennalta 

tuttuja asioita kohdeorganisaation henkilöstölle. Balanced Scorecardin malli 

muokatuilla näkökulmilla sopii suunnittelun perusteella terveydenhuollon 

organisaatiolle. Huomioitavaa kuitenkin on, että tämän työn mittariston näkökulmat 

eivät välttämättä sovi tai eivät ole kattavat muille terveydenhuollon organisaatioille. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella mittariston mittareiden valinta voidaan toteuttaa 

onnistuneesti terveydenhuollon organisaatiolle. Valtaosa mittareista mittasi hyvin 

halutun menestystekijän onnistumista, niin että tulos olisi luotettava ja mittarin 

käyttäjällä olisi mahdollisuus vaikuttaa sen tulokseen. Osa mittaamisen osa-alueista 

ovat kuitenkin haastavia terveydenhuollon ympäristössä. Mielekkään tuottavuuden 

ja palvelun laadun mittaamisessa onnistuttiin kohtalaisesti tässä tutkimuksessa. 

Näihin osa-alueisiin tulisikin kiinnittää erityistä huomioita, kun suorituskykyä 

johdetaan mittariston avulla terveydenhuollon organisaatiossa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Esimerkki suorituskyvyn mittaristosta. (Edwards et al. 2005, s. 373. muokattu) 

 



 

   

 

Liite 2.  

 

Henkilön nimi: 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kevyesti mitä ja miten toimintaa mitataan 

nykytilassa. Tarkoituksena on kartoittaa kolme mittaria, joita henkilö seuraa ja 

hyödyntää useimmiten. Mahdollinen tilanne voi olla myös, ettei henkilö hyödynnä 

mitään mittareita toiminnan seuraamisessa ja arvioinnissa! 

 

1. 

2. 

3. 

 


