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Strategia on yrityksen tietoinen valinta keinoista ja tavoitteista, joilla se pyrkii 

toteuttamaan olemassaolonsa tarkoitusta, hyödyn tuottamista ulkopuoliselle taholle. 

Suorituskyvyn johtamisessa on kyse siitä miten strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä 

tuloksellisesti. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kohdeyritykselle kuluttajaliiketoiminnan 

luottopäätösprosessin suorituskyvyn johtamisen viitekehys. Viitekehys on 

luottopäätösprosessin näkökulmasta mallinnus liiketoiminnan syy-seuraussuhteista, 

kriittisistä menestystekijöistä ja niiden yhtymäkohdista strategiaan. Viitekehyksen avulla 

yritys voi kehittää prosessia tavalla, joka palvelee parhaiten strategian toteutumista ja 

rakentaa luottopäätösprosessille ohjaus- ja seurantajärjestelmä johtamisen tueksi.  

 

Tutkimus oli konstruktiivinen tapaustutkimus, joka koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen 

osa oli tietoja kartoittava osuus. Siinä hankittiin taustatietoa kohdeyrityksen 

luottopäätösprosessista ja sen keskeisistä sidosryhmistä. Tiedonhankintamenetelminä 

olivat teemahaastattelut ja kyselyt. Tutkimuksen kartoittava osuus sisälsi myös 

tutustumisen suorituskyvyn käsitteen teoriaan sekä suorituskyvyn johtamisen 

mittaristomalleihin. Tutkimuksen toinen osa käsitteli tutkimuksessa käytettävän 

viitekehyksen valintaa. Tutkimuksen viimeisessä osuudessa mallinnettiin 

tutkimuskohteen liiketoiminnan syy-seuraussuhteet soveltaen valittuja teoreettisia 

lähestymistapoja. Mallinnusvaiheen tiedonhankintamenetelmänä oli workshop-tilaisuudet 

sidosryhmien edustajien sekä prosessin omistajien kanssa. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että teoriaosuudessa esitettyjä mittaristomalleja 

soveltamalla voidaan mallintaa luottopäätösprosessi ja sen sidosryhmät tavalla, joka 

ilmentää sen strategista suorituskykyä. Lopputuloksena syntynyt viitekehys antaa 

kokonaisvaltaisen kuvan luottopäätösprosessista. Sen avulla prosessia voidaan kehittää 

strategian tehokkaan toteuttamisen näkökulmasta ja se tarjoaa työkalut suorituskyvyn 

mittaamisen organisointiin. 
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Strategy is conscious choice made by a company on means and objectives in order to fulfill 

its purpose in creating value for external party. Performance management is concerned in 

how strategy is implemented efficiently in daily work.  

 

Objective of this study is to create a framework for managing credit scoring process 

performance in target company’s consumer business unit. Framework will be a cause and 

effect mapping describing relations between credit scoring process, related business 

processes and business unit strategy. Framework will enable target company to develop 

credit scoring process in a manner where company can achieve control on strategy 

realization. Work will also provide basis in which control and reporting systems will be 

created for supporting process management.  

 

This study was a constructive research using a case study as a research method. Study 

consists of three parts. First part of this study was concerned with gathering background 

information. Information was collected on credit scoring process and essential 

stakeholders. Semi-structured interviews and surveys were used as means of gathering 

information. This part of study also included research into theoretical literature on business 

performance and performance management frameworks. Second part dealt with choosing 

theoretical approach used in this study. In final part of study chosen theoretical framework 

was applied to analyze process and strategy cause and effect relations. Analysis was 

performed in workshops with stakeholder representatives and process owners. 

 

As a conclusion, based on theoretical foundations presented in this study it is possible to 

model credit scoring process and its stakeholders in a way that reflects its strategic 

performance. Framework provides a broad view on credit scoring process performance. 

Framework enables process development from strategic efficiency perspective and can be 

used in organizing performance measurement for credit scoring process. 
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1 JOHDANTO 

 

Kiristyvä kilpailu, muutokset liiketoimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä ovat 

asioita, jotka aiheuttavat haasteita yrityksen johtamiselle. Strategia on yrityksen tietoinen 

valinta siihen miten se vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Organisaatiolle se on ohje miten 

tulee toimia yrityksen päämäärien saavuttamiseksi (Lindroos & Lohivesi 2010, s.27). Keskeistä 

menestymisessä on yrityksen kyvykkyys toimeenpanna valittua strategiaa käytäntöön sekä 

yrityksen valmiudet oppimiseen ja jatkuvaan uudistumiseen.  

 

Yrityksen liiketoiminnallisessa suorituskyvyssä on kyse siitä missä määrin se suoriutuu sille 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja kuinka taloudellisesti tehokasta toiminta on ollut 

(Neely 1998, s.5). Suorituskyvyllä itsessään tai sen mittaamisella ei ole arvoa, mikäli sen 

perusteella ei tehdä arviointeja tai toimenpiteitä yrityksen tavoiteltavien arvoiseksi kokemien 

asioiden eteen. 

 

Suorituskyvyn johtaminen voidaan määritellä toimintatavoiksi ja työkaluiksi, joiden avulla 

toimintaa ohjataan ja seurataan strategisella ja operatiivisella tasolla (Hannus & Lindroos & 

Seppänen 1999, s.71). Näitä keinoja hyväksi käyttäen yritys pyrkii toiminnallistamaan 

strategiansa konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Mallit tarjoavat viitekehyksen, jolla 

yritys yhdistää käsityksensä liiketoiminnan syy-seuraussuhteista strategisiin tavoitteisiin. Syy-

seuraussuhteet ovat avainasemassa, kun pyritään ymmärtämään yrityksen suorituskykyä tämän 

päivän toimenpiteiden ja tulevaisuuden tulosten välillä (Neely 2007, s.131). 

 

Kohdeyrityksessä luottopäätösprosessi on tunnistettu merkitykselliseksi toiminteeksi, jonka 

suorituskykyä halutaan kehittää niin nykyisen suoritustason kuin sen potentiaalin 

näkökulmasta. Tämän tutkimuksen kontekstissa luottopäätösprosessi on 

kuluttajaliiketoiminnan liiketoimintaprosessi, joka toteuttaa kohdeyrityksessä kuluttajien 

luotonantopolitiikkaa ja on pääasiallinen työkalu luottotappioiden hallinnassa. Taustalla on 

tarve toiminnallistaa yrityksen strategia tavalla, jossa luottopäätösprosessin operatiiviset 

tavoitteet tukevat yrityksen päämäärien saavuttamista taloudellisesti mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla huomioiden muuttuvan toimintaympäristön aikaansaamat haasteet. Osana 
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yrityksen panostusta luottopäätösprosessiin yrityksellä on samanaikaisesti käynnissä 

luottopäätösprosessin järjestelmäympäristön kehityshanke, jonka tarkoitus on mahdollistaa 

joustava teknisten kyvykkyyksien kehittäminen. Päätös hankkeesta edelsi tutkimuksen 

käynnistämistä ja hankkeella on omat itsenäiset tavoitteet mutta tutkimus tulee tarjoamaan 

syötteitä hankkeelle jatkokehitystä varten.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoite on suunnitella kohdeyritykselle luottopäätösprosessin suorituskyvyn 

viitekehys, jonka avulla suorituskyky on tunnistettavissa, mitattavissa ja johdettavissa. 

Viitekehyksen tarkoitus on muodostaa kohdeyritykselle käytettäväksi kokonaisvaltainen 

näkymä luottopäätösprosessin suorituskyvystä strategian näkökulmasta ja siihen liittyvistä 

kriittisistä menestystekijöistä sekä kuvata suorituskykyyn liittyvät syy-seuraussuhteet. Työssä 

selvitetään luottopäätösprosessin syy-seuraussuhteiden avulla miten liiketoimintayksikön 

strategiaa voidaan mielekkäällä tavalla toteuttaa luottopäätösprosessin kautta ja mitä strategian 

tavoitteellinen johtaminen luottopäätösprosessissa edellyttää.  

 

Työ tehdään kohdeyrityksessä tilanteessa, jossa on meneillään luottopäätösprosessin 

järjestelmäympäristön tekninen kehityshanke. Tällä oli vaikutusta työn tavoitteisiin siten, että 

työn tuloksien painoarvo oli käsitteellisen viitekehystä muodostamisella teknisen 

suorituskyvyn mittaamiseen ja mittareiden suunnittelujen sijaan. Tässä tutkimuksessa 

suorituskyvyn johtamisen pääasiallinen näkökulma on kehittämisessä ja muutoksen 

aikaansaamisessa. 

 

Tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskysymyksenä on: 

 

- Millainen viitekehys soveltuu kohdeyrityksen luottopäätösprosessin suorituskyvyn 

johtamiseen? 
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Toissijaiset lisäymmärrystä tuottavat tutkimuskysymykset ovat:  

 

- Mikä suorituskykymittaristo soveltuu tutkimuskohteen suorituskyvyn viitekehykseksi?  

- Mitä implikaatioita viitekehyksellä on mittariston luomisen kannalta? 

 

Työ on tapaustutkimus ja tehdään kohdeyrityksen kuluttajaliiketoiminnan tarpeiden 

näkökulmasta. Tutkimuksessa rajataan yrityspuolen luottopäätösprosessi työn ulkopuolelle. 

Yrityspuolella asiakkaiden luotottaminen on erilaista johtuen erilaisista asiakkuuksista ja 

näiden juridisista muodoista sekä asiakkaille tarjottavasta tuote- ja palveluvalikoimasta. Tämän 

lisäksi kohdeyrityksessä on omat tulosyksiköt yritys- ja kuluttaja-asiakkuuksille ja näillä omat 

itsenäiset strategiat. Näissä olosuhteissa on työn laajuuden ja työmäärän kohtuullisuuden 

näkökulmasta mielekästä, että yritysasiakkaiden suorituskyvyn johtamisesta tehdään oma 

erillinen johtamisen viitekehys eri yhteydessä.  

 

Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kuluttaja- ja yrityssegmentti luottopäätösprosessin 

näkökulmasta eroaisivat kaikilta osin toisistansa. Segmenteillä on paljon yhteistä kuten IT-

järjestelmien osalta ja myös tietyiltä osin asiakkuuksien välillä. Esimerkiksi kuluttaja-

asiakkaiden ja pienten yrityksen erot voivat olla hyvin pieniä. Työ on tehty yhteistyössä 

yrityspuolen luottopäätösprosessista vastaavien tahojen kanssa. Useat tutkimuksessa tehdyt 

havainnot ja päätelmät ovat yrityspuolella hyödynnettävissä suorituskyvyn määrittämisessä ja 

mittaamisessa vaikka sitä ei viitekehystä rakennettaessa otettu erikseen huomioon. 

 

Toinen työn rajaus liittyy tutkimuksen tuloksena syntyvään viitekehyksen käyttöönoton 

kattavuuteen organisaatiossa suorituskyvyn johtamisen työkaluna. Työn ulkopuolelle jää 

mittariston ja mittareiden suunnittelu sekä niiden analysointijärjestelmän käyttöönotto. 

Kohdeyrityksellä on käytössä infrastruktuuri keskitettyyn tiedon tallentamista, raportointia ja 

analysointia varten. Järjestelmää hyödynnetään yrityksen muussa toiminnassa. 

Luottopäätösprosessin suorituskyvyn mittaristo toteutettaisiin samaan järjestelmään 

hyödyntäen samoja työkaluja ja mahdollisesti ainakin osaa olemassa olevista tietoista 

Mittariston toteuttaminen edellyttää seurattavien mittareiden suunnitteluun ja niiden 

rakentamiseen tarvittavien puuttuvien tietojen tunnistamista lähdejärjestelmistä sekä niiden 

saattamista raportointijärjestelmään. Viitekehys ottaa kantaa ylätasolla siihen mitä pitäisi mitata 
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mutta ei ota kantaa yksityiskohtaisesti miten mittaus pitäisi tehdä tai mitä se edellyttäisi 

järjestelmiltä mittaamisen mahdollistamiseksi. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja toteutus 

 

Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, jossa tutkimuksen aiheena on kohdeyrityksen 

kuluttajaliiketoiminnan luottopäätösprosessin suorituskyvyn johtaminen ja tavoitteena on luoda 

viitekehitys liiketoiminnalliselle johtamiselle suorituskyvyn näkökulmasta. 

 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka pyrkii keräämään tutkimuksen kohteesta 

mahdollisimman monipuolisen aineiston ja kuvaamaan kohde tarkasti (Bamberg & Jokinen & 

Laine 2015, s.10). Alla olevassa kuvassa on esitetty tapaustutkimuksen tavanomainen 

eteneminen, josta ilmenee myös tutkimustavan iteratiivinen luonne. Kerätty aineisto ja 

ymmärryksen lisääminen saattaa synnyttää tarpeen palata tarkastelemaan ilmiötä uuden tiedon 

valossa eri näkökulmasta tai hankkia täsmentäviä tietoja ongelman ratkaisemiseksi. 

 

Kuva 1. Tapaustutkimuksen vaiheet  

(Ojasalo & Moilanen & Ritakoski 2015, s.54) 

 

Konstruktiivinen tutkimus tähtää konkreettiseen tuotokseen, konstruktioon, jolla ratkotaan 

tutkimuksen kohteeksi valittua käytännön ongelmaa perustuen olemassa olevaan teoriaan 

(Ojasalo & Moilanen & Ritakoski 2015, s.37–38). Muita konstruktiivisen tutkimusotteen 

ydinpiirteitä tämän lisäksi ovat, että lopputuloksena syntyvä ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan 

sisältää toteuttamisyrityksen tai testin, jolla lopputuloksena syntyneen ratkaisun soveltuvuutta 

https://www.ellibslibrary.com/fi/collection/0/Jarkko+Bamberg
https://www.ellibslibrary.com/fi/collection/0/Pekka+Jokinen
https://www.ellibslibrary.com/fi/collection/0/Markus+Laine
https://www.ellibslibrary.com/fi/collection/0/Markus+Laine
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arvioidaan. Tutkimusotteeseen kuuluu piirteenä, että tutkija on läheisessä yhteistyössä empirian 

edustajien kanssa tavalla, jossa odotetaan syntyvän kokemuksellista oppimista. 

Konstruktiivinen tutkimusote ohjaa reflektoimaan aikaan saadun konstruktiota lähtötilanteen 

teoriaosuuteen (Lukka 2020).  

 

Tutkimus on looginen jatke kohdeyritykselle tekemälleni saman luottopäätösprossin 

aihepiiristä kandidaattitason lopputyöstä, jossa pyrkimyksenä oli selvittää johtamisen kannalta 

merkityksellisiä liiketoiminta-ajureita prosessin ja sen sidosryhmien kannalta. Työ oli 

luonteeltaan kartoittava ja mahdollisti niin tutkimuksen tekijän perehtymisen 

tutkimuskohteeseen sekä avusti sidosryhmien orientoitumisessa luottopäätös ongelmankentän 

käsittelyssä heidän oman työkontekstinsa kautta. Tämän lisäksi aiempi tutkimus oli 

prosessikeskeinen ja sen empiriaosuus keskittyi löytämään sidosryhmiltä konkreettisia 

yksityiskohtaisia ongelmakohtia ja niihin parannusehdotuksia. Havaintojen avulla pyrittiin 

mallintamaan miten luottopäätösprossin hyöty syntyy yleisellä tasolla yritykselle. Karkeasti 

jaoteltuna kandidaattityö perehdytti ongelmakenttään ja tuotti taustatietoa ja tässä 

tutkimuksessa tarkoitus on laajentaa tietämystä sekä tuottaa tutkimuksen ratkaisu. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin useita eri tiedonhankintamenetelmiä. Sidosryhmien edustajien 

kanssa suoritettiin puolistrukturoituja haastatteluja, joissa haettiin lisäymmärrystä 

viitekehyksen suunnittelua varten. Myyntikanavasidosryhmän osalta tiedonkeruu 

menetelmässä päädyttiin muista sidosryhmistä poikkeavaan ratkaisuun. Tiedonkeruu 

suoritettiin eri myyntikanavissa niiden asiantuntijaedustajien kautta hyödyntäen heidän 

asiantuntemusta ja verkostojaan. Tutkimukseen haluttiin määrällisesti laaja näkemys 

luottopäätösprosessista myyntirajapinnassa työskenteleviltä henkilöiltä mutta tunnistettiin, että 

aihe olisi vaatinut syvällistä perehdyttämistä huomioiden eri myyntikanavien erityispiirteet. 

Haastattelut käytiin myyntikanavan asiantuntija edustajien kanssa, jotka omilta osiltaan 

suorittivat tiedonkeruun myyntikanavilta omien verkostojen kautta. 

 

Haastattelujen lisäksi sidosryhmien edustajien kanssa käytiin yhteisiä workshop - tilaisuuksia, 

joissa validoitiin tutkimuksessa tehtyjä havaintoja sekä työstettiin sidosryhmäkohtaisia 

suorituskykyä mallintavia syy-seurausketjuja. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerrotaan taustaa tutkimuksen aihealueesta 

ja miksi aihe on kohdeyrityksessä ajankohtainen. Johdannossa esitellään tutkimuksen tavoitteet, 

rajaukset ja toteutustapa.  

 

Luvussa 2 esitetään suorituskykyyn, sen mittaamiseen ja johtamiseen liittyvää teoriaa. Luvun 

tarkoitus on esittää yleinen teoriatausta suorituskyvyn johtamiselle. Luvussa kuvataan mitä 

organisaatiot pyrkivät suorituskyvyn mittaamisella saavuttamaan sekä kertoa mitä 

ongelmakohtia siihen liittyy. Luku 3 käy läpi yleisimmät suorituskyvyn mittaristomallit ja 

esittelee mallien erityispiirteet luoden perustan tutkimuksessa käytettävän mittaristomallin 

valinnalle. 

 

Empiria osuus on jaettu kahteen osaan. Empiria osuuden ensimmäinen luku 4 pitää sisällänsä 

tutkimuksen ympäristökuvauksen. Siinä esitetään tutkimuksen kohteena olevan 

liiketoimintayksikön organisaatiorakenne ja kuvataan yleisellä tasolla luottopäätösprosessi. 

Luvussa käydään läpi luottopäätösprosessin suorituskyvyn johtamisen taustaa organisaatiossa, 

miten nykytilaan on päädytty ja mihin suuntaan prosessia halutaan jatkossa kehittää. Osana 

tutkimusympäristön kuvausta kappaleessa esitellään luottopäätösprosessin kannalta 

merkitykselliset sidosryhmät. Luvun viimeisessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen 

toteutus, jossa kuvataan mitä eri vaiheita tutkimuksen suorittamiseen kuului ja mitä ne 

sisälsivät. 

 

Luku 5 on toinen empiria luku ja siinä käsitellään tutkimuksen eri vaiheita ja niiden tuloksia. 

Ensimmäisessä osassa käydään läpi suorituskyvyn analysointijärjestelmän valintaprosessi ja 

siinä tehdyt valinnat sekä niiden perustelut. Seuraavaksi esitetään syntynyt viitekehys, joka on 

valitulla menetelmällä lopputuloksena syntyneet sidosryhmäkohtaiset tulokset sekä näiden 

perusteella muodostettu koostenäkymä. Kappaleen viimeisimmässä osassa käydään läpi 

tutkimuksen tuloksena syntyneen viitekehyksen hyödyntämistä suorituskyvyn mittareiden 

rakentamisessa. 
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Kuudennessa luvussa vastataan työn tutkimuskysymyksiin ja otetaan kantaa työn 

luotettavuuteen. Luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja pohditaan tutkimuksen 

tuloksena syntyvän konstruktion suhdetta alkuperäisteen teorian lähtökohtaan. Luvussa 

käsitellään viitekehyksen käyttöönottoa ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteille. 

  



15 

 

 

 

2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN JA JOHTAMINEN 

 

Suuri osa yrityksen johtamisesta liittyy strategian toiminnallistamiseen ja sen toteutumista 

halutulla tavalla voidaan pitää tärkeimpänä johtamisen haasteena (Lindroos & Lohivesi 2010, 

s.175). Tässä kappaleessa keskitytään suorituskyvyn mittaamiseen ja mittaristojen laatimiseen. 

 

2.1 Suorituskyky ja sen mittaaminen 

 

Suorituskyvylle löytyy kirjallisuudesta useita eri määritelmiä eri näkökulmista. Osa 

määritelmistä on sidottu käyttöyhteyteen, osa sijoittuu yksityiskohtaisuuden yleistettävyyden 

asteikolla eri ääripäihin. Yksi määritelmä suorituskyvylle organisaation johtamisen ja 

kehittäminen näkökulmasta on osoitettu kyky toimia tarkoituksen mukaisella tavalla 

(Laamanen 2008, s.18). Toinen samanhenkinen määritelmä suorituskyvylle organisaation 

näkökulmasta on asetettujen tavoitteiden oikea-aikainen saavuttaminen liiketoiminnan syy-

seuraussuhteiden komponenttien avulla yritys- ja tilannekohtaisten rajoitteiden vallitessa 

(Lebas 1995, s.29). Molemmissa suorituskyvyn määritelmissä keskeisessä asemassa on 

suorituskyvyn todennettavuus, syy-seuraussuhde toiminnan ja tuloksen välillä ja suorituskyvyn 

subjektiivisuus arvioijan silmissä. Toiminnan ja tuloksen syy-seuraussuhde on miten 

suorituskyky syntyy ja myös keino miten siihen voi vaikuttaa (Neely 2007, s.127). Kun 

tunnetaan toiminnan vaikutusmekanismi tulokseen, voidaan yrityksen kehitystoiminta 

kohdistaa asioihin, joilla edesautetaan halutun päämäärän toteutumista. Suorituskyky on myös 

suhteellista. Toiminnan ja tuloksien syy-seuraussuhde tarvitsee myös aikaulottuvuuden. Ilman 

vertailukohtaa ei ole mahdollista erottaa hyvää suorituskykyä huonosta ja suorituskyvyllä ei ole 

merkitystä (Neely 2007, s.135). 

 

Usein suorituskyvyn määritelmään liitetään toiminnan tehokkuus. Organisaation suorituskyky 

voidaan määritellä sen suoriutumisena sille asetetuista tavoitteista tehtyjen toimenpiteiden 

tuloksellisuuden ja tehokkuuden funktiona. Tuloksellisuus määrittelee missä määrin asetetut 

tavoitteet ovat saavutettu ja tehokkuus määrittyy organisaation resurssien taloudellisella 

käytöllä suhteessa tavoitteisiin (Neely 1998, s.5). Organisaation kannalta suorituskyky luo 

arvoa mikäli sillä on omistaja ja se toimii päätöksenteon perustana (Neely 2007, s.131). 
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Organisaation syyt suorituskyvyn mittaamiselle voidaan luokitella neljään ryhmään; aseman 

määrittämiseen, kommunikointiin, priorisointiin ja muutosten aikaansaamiseen (Neely 1998, 

s.88–89). Aseman määrittäminen vastaa johtamisen kysymyksiin; mistä tilanteesta lähdemme, 

missä olemme, mihin haluamme päästä, miten pääsemme tavoitteisiin ja miten tiedämme 

saavuttaneemme tavoitteet (Lebas 1995, s.24). Mittaamisen taustalla voi olla myös 

organisaation tarve viestiä asemasta esimerkiksi viranomaiselle tai viestiä tehdyistä valinnoista 

organisaation sisällä niitä toteuttavalle taholle (Laamanen 2008, s. 25). Mittaaminen kertoo 

organisaation poikkeamat tavoitteista. Tämä mahdollistaa oikeiden korjaavien toimenpiteiden 

tekemisen ja organisaation huomion ja resurssien keskittäminen sinne missä tarve on suurin 

(Neely 1998, s.79). Mittaaminen on myös keino aikaansaada organisaatiossa muutoksia 

esimerkiksi yhdistämällä työntekijöiden kannustejärjestelmä mittareihin tai muuten motivoida 

organisaatio  toimimaan aiempaa tehokkaammin tai muulla tarkoituksen mukaisesti 

poikkeavalla tavalla. 

 

Hyöty organisaatiolle syntyy mittaamisen käyttötarkoituksen kautta. Mittaamisen 

käyttötarkoitukset on jaettu kolmeen rooliin. Mittaamisella voidaan varmistaa organisaation 

määräysten tai muiden ei-neuvoteltavissa olevien asioiden noudattaminen. Toinen rooli on 

organisaation toimintaympäristön tai toimintajärjestelmän tilan tarkastaminen, esimerkiksi 

yrityksen taloudellisen suorituskyvyn määrittäminen. Kolmas rooli on olemassa olevien 

oletusten kyseenalaistaminen. Esimerkiksi yrityksen suorituskyvyn määrittävien 

liiketoiminnan syy-seuraussuhteiden kyseenalaistaminen. (Neely 1998, s.178) 

 

2.2 Suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

 

Mittausjärjestelmän kehittämisen lähtökohtana tulisi olla organisaation omat tarpeet. Teorian 

mukaiset mittausjärjestelmät tuottavat viitekehyksen, jotka auttavat ymmärtämään ja 

jäsentämään organisaation tarpeita (Laamanen 2008, s.351). 
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Mittausjärjestelmän rakentaminen ja yksittäisten tunnuslukujen kehittäminen voidaan jakaa 

neljään vaiheeseen, joiden etenemisjärjestys esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 2. Mittausjärjestelmän rakentaminen  

(Neely & Adams & Kennerley 2002, s.33) 

 

Tehokas suorituskyvyn mittausjärjestelmä tarvitsee huolella valittuja mittareita ja niiden 

tuottamiseen soveltuvan tiedonhankinnan organisoimista. Mitä paremmin tämä on tehty, sitä 

paremmat edellytykset yrityksellä on suorituskyvyn mittaamiselle ja johtamiselle. Tämän 

toteutumisen ehtona on, että organisaatio ja sen toiminta ymmärretään kokonaisena systeeminä 

(Laamanen 2008, s.350). Kokonaisuus määräytyy siihen kuuluvien osatekijöiden kautta mutta 

lisäksi niiden keskinäisten suhteiden kautta. Tämän kokonaisuuden hahmottamiseksi on 

olemassa joukko analysointimenetelmiä ja valmiita suorituskyvyn mittaristomalleja. Näihin 

malleihin tyypillisesti liittyy jokin mallintamismenetelmä keskinäisten riippuvuuksien 

määrittämisen avuksi, kuten esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin strategiakarttamallit.  

 

Mittareiden valinnan pitää kohdistua strategian kannalta tärkeisiin menestystekijöihin ja niitä 

kuvaaviin tunnuslukuihin sekä näiden toteutumisen kannalta kriittisten vaiheiden mittaamiseen. 

Hyvän suorituskykymittarin määritelmä on, että mittari tuottaa organisaatiolle hyödyllistä 

tietoa, jonka perusteella suoritetaan toimenpiteitä (Tengen 2005, s.5).  

 

Mittareita voi arvioida kymmenen kohdan testillä 

1. Todenmukaisuus – mittaanko sitä mitä alun perin lähdettiin mittaamaan? 

2. Fokusointi – mittaanko vain sitä mitä alun perin piti mitata? 

3. Merkityksellisyys – mittaako mittari haluttua ilmiötä? 

4. Yhdenmukaisuus – voidaanko tiedot kerätä yhdenmukaisesti riippumatta kuka suorittaa 

mittauksen 
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5. Saatavuus – onko mittaamiseen tarvittavat tiedot helposti saatavissa 

6. Selkeys – voiko tuloksia tulkita epämäärisesti 

7. Entä sitten – voiko ja tuleeko tiedon perusteella tehtyä päätöksiä 

8. Ajan tasaisuus – pääseekö tietoihin käsiksi tarpeeksi nopeasti ja usein, että niiden 

perusteella voidaan tehdä päätöksiä 

9. Hinta – vastaako hyöty kustannuksia 

10. Ei toivotut vaikutukset – aiheuttaako mittaaminen ei toivottua käytöstä 

(Neely & Adams & Kennerley 2002, s.45) 

 

Mittareiden määrittämisen ja valinnan jälkeen yrityksen pitää rakentaa mittaamisen 

mahdollistava infrastruktuuri sekä määrittää mittaamiseen liittyvät organisaation toimintatavat 

ja roolit. Infrastruktuurin rakentaminen käsittää tiedon hankinnan, tallennuksen, ryhmittelyn, 

tulkinnan, analysoinnin ja jakelun (Kennerley & Neely 2003, s. 218). Mittaamisen roolit 

voidaan jakaa neljään ryhmään; tunnusluvun omistaja, tavoitteiden asettaja, analysoija, ja 

raportoija (Laamanen 2008, s.360).  

 

Organisaation suorituskyvyn mittaamisen kehittymisen eri vaiheita voidaan kuvata 

kypsyystasoilla. Yrityksen mittaamisen kypsyysasteen voidaan ajatella etenevän asteikolla 

portaittain (Laamanen 2008, s.48). Eri tasot ovat esitetty kuvassa 3. Tasot muodostuvat 

organisaation kyvykkyydestä tuottaa ja hyödyntää suorituskykytietoa strategian toteuttamiseen.  

 

Alimmalla kypsyystasolla yritys on tilanteessa, jossa luotettavan tiedon hankinta on hankalaa 

tai mahdotonta. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa tiedon hankinnan kustannukset voivat ylittää 

siitä saatavat hyödyt. Suorituskyvyn mittaamiseen tarvittavien tietojen ollessa saatavilla, 

raportointia voidaan kehittää yksittäisistä suorituskykyä kuvaavista mittareista organisaation 

laajuiseksi strategiaa tukevaksi raportoinniksi. Suorituskyvyn johtaminen tiedon avulla 

edellyttää suorituskyvyn ja strategian toteutumisen syy-seuraussuhteiden ymmärrystä ja kykyä 

toimia tämän tiedon perusteella tavoitteellisesti.  

 

Kuvassa tasot ovat esitetty asteittain etenevinä, mutta todellisuudessa suorituskyky sekä sen 

mittaaminen ovat dynaamisia käsitteitä. Nämä vaativat tyypillisesti jatkuvaa toimintatapojen ja 

järjestelmien kehitystä, jotta kyvykkyyttä hyödyntää suorituskykytietoa voidaan ylläpitää tai 
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kehittää toimintaympäristön muuttuessa. Järjestelmän kehityksen tulisi vastata organisaation 

muuttuviin tarpeisiin, joiden ymmärtämiseen valmiit suorituskyvyn mittarimallit tarjoavat 

viitekehyksen (Laamanen 2008, s.351). 

 

 

Kuva 3. Mittaamisen kypsyysvaiheet ja niiden tunnuspiirteitä  

(Laamanen 2008, s.47) 

 

Vaikka tietämys systeemikokonaisuudesta olisi hankittu ja mittausjärjestelmä huolella 

rakennettu niin ilman mittausjärjestelmän kehittämistä mittariston kyvykkyys tuottaa 

yritykselle tarkoituksen mukaista tietoa sen suorituskyvystä heikkenee. Yrityksellä pitää olla 

kyvykkyydet mittausjärjestelmän jatkuvalle parantamiselle ja mittauskyvykkyyden ylläpidolle. 

Tässä auttaa, jos yritys on luonut mittaamisen kulttuurin, jossa mittauskyvykkyyden ylläpitoa 

arvostetaan (Kennerley & Neely 2003, s.216–217). 

 

2.3 Suorituskyvyn johtaminen 

 

Suorituskyvyn mittaamista ja johtamista voidaan pitää erottamattomina käsitteinä. 

Suorituskyvyn johtaminen on filosofia, jota suorituskyvyn mittaaminen tukee ja antaa 

mittaamiselle kontekstin. Mittaaminen kertoo suorituskyvyn kontekstissa mitattavan 

toimenpiteen seuraukset, kun taas suorituskyvyn johtamisessa pyritään hallitsemaan 

suorituskyvyn luontia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. (Lebas 1995, s.35) 
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Suorituskyvyn mittaaminen voidaan jakaa sillä tavoiteltavan asian perusteella ylläpito- ja 

muutosmittaamiseksi. Ylläpito pitää huolen nykyisestä suorituskyvystä ja estää sitä 

rappeutumasta, kun taas muutosmittaamisella halutaan viestiä halutusta muutoksesta ja siten 

varmistaa toiminta tavoitetilan saavuttamiseen. Ylläpitomittaaminen lähtee sellaisten tekijöiden 

tunnistamisesta mitkä vaikuttavat nykyisen suorituskyvyn ylläpitoon ja joiden perusteella 

tyypillisesti muodostetaan tekijät koostava indeksi. Indeksi pysyy tyypillisesti 

muuttumattomana ja sen muutokset varoittavat muutoksista ylläpidettävässä suorituskyvyssä. 

Huomio kiinnittyy mittaamisen kohteiseen vasta kun muutos on tapahtumassa. Muutoksien 

mittaamisessa mittaaminen on kohdennettu yleensä yksittäisiin muutoksen kannalta kriittisiin 

asioihin laajojen indeksien sijaan. Mittarin on tarkoitus viestiä muutettavasta asiasta ja 

edistymisestä suhteessa tavoitteisiin ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta. Tavoitteet ovat 

tyypillisesti dynaamiset ja arvioidaan edistymisen ja kokemuksen myötä uudelleen (Laamanen 

2008, s. 64–66). 

 

Suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta mittarit voidaan jakaa tavoitteen toteutumista 

ennakoiviin mittareihin ja sen toteutumista kertoviin mittareihin. Ennakoivien mittareiden 

valinta on tärkeää. Ennakoivien mittareiden tulisi olla sellaisia, joiden syy-seuraussuhde 

tavoiteltavan asian kanssa on todennettavissa ja ennakoiviin mittareihin pitää pystyä 

vaikuttamaan (McChesney & Covey & Huling 2012, s.47). 

 

Suorituskyvyn mittaamisen hyödyt syntyvät organisaatiolle tiedon käytön kautta, jolla 

vaikutetaan organisaation menestymiseen tai muulla tavalla sen tarpeelliseksi katsoman asian 

edistämiseen (Laamanen 2008, s.23). 

 

2.4 Mittaamisen haasteet ja riskit 

 

Vaikka mittaaminen ja johtaminen käsitteinä ovat erottamattomia niin vaarana on, että 

yrityksen suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen eivät tue toisiaan. Suorituskyvyn 

johtaminen tarvitsee tuekseen mittausjärjestelmän, joka tuottaa tehokkaasti tarkoituksen 

mukaista tietoa.  
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Yleisin mittaushakkeita vaikeuttava asia ja syy organisaation suorituskyvyn 

mittaamishankkeiden epäonnistumiseen liittyy mittareiden valintaan (Laamanen 2008, s.28). 

Mittarit eivät linkity yrityksen strategian tai muun mittaamisella tavoiteltavan asian 

toteutumiseen. Taustalla tässä on mittaamisen peruskysymys; mitä tulisi mitata. Avainasemassa 

tässä on suorituskyvyn syy-seuraussuhdeketjun mallintaminen, joissa on kuvattuna yrityksen 

tavoitetila sekä sen käsitys liiketoimintalogiikasta. Liiketoimintalogiikka on yrityksen näkemys 

niistä tekijöistä, joihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn ja mitä niistä 

halutaan mitata (Neely & Bourne 2000, s.4). Yrityksen käsitys liiketoimintalogiikan syy-

seuraussuhteista tulisi myös pystyä validoida, jotta vältytään tarpeettomalta tai 

harhaanjohtavalta mittaamiselta. Syy-seuraussuhteen validoinnin lisäksi organisaation pitäisi 

ymmärtää keskinäisen riippuvuuden luonne, jotta mittareille voidaan asettaa oikeat tavoitteet 

huomioiden hyöty ja kustannukset (Ittner & Larcker 2003, s.90–91).  

 

Mittareiden valinnan lisäksi yritys voi kohdata ongelmia mittausjärjestelmän toteutuksessa. 

Organisaation sisällä saatetaan vastustaa mittaamista ja siihen liittyvää suorituskyvyn arviointia 

tai johtuen hankkeiden pitkäkestoisen luonteesta organisaation voi menettää fokuksen kesken 

toteutuksen (Neely & Bourne 2000, s.4). 
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3 SUORITUSKYVYN MITTARISTOMALLIT 

 

Yrityksen suorituskyvyn johtamista varten on kehitetty useita erilaisia mittaristomalleja, jotka 

tarjoavat yritysjohdolle työkaluja suorituskyvyn mallintamiseen ja johtamiseen. Tässä 

kappaleessa on esitelty kolme eri lähestymistavan mittaristomallia; tasapainotetun tuloskortin, 

suorituskykypyramidin ja suorituskykyprisman. Mallit tarjoavat erilaisia näkemyksiä yrityksen 

suorituskyvyn ja sitä kuvaavien mittareiden mallintamiseen.  

 

3.1 Tasapainotettu tuloskortti 

 

Tasapainotetun tuloskortti syntyi 1990-luvun alkupuolella Pohjois-Amerikassa suoritetusta 

tutkimushankkeesta, jossa pyrittiin kehittämään yritysten suorituskyvyn mittaamista. 

Tutkimuksen taustalla olivat havainnot taloudellisten tunnuslukujen hitaasta reagoinnista 

muutoksiin yrityksen suorituskyvyssä sekä niiden rajallisessa kyvyssä esittää yrityksen 

suorituskykyä toteuttaa sen strategiaa (Laamanen 2008, s.108).  

 

Tasapainotettu tuloskortti on moniulotteinen suorituskykymittaristo, jossa perinteisten 

taloudellisten näkökulmien rinnalle tuotiin organisaation aineettoman pääoman kehityksestä 

syntyvää arvoa kuvaavat asiakastyytyväisyyden, sisäisten prosessien ja organisaation 

kehityshankkeiden operatiiviset mittarit. (Kaplan & Norton 1992, s.71) 

 

Mittaristolla voitiin tuottaa yrityksen johdolle tasapainoinen näkymä neljästä merkityksellisestä 

näkökulmasta rajallisella määrällä seurattavia mittareita. Mittaristo koostaa yhdelle näkymälle 

yrityksen kilpailukyvyn eri ulottuvuuksia ja pakottaa yrityksen johdon arvioimaan 

ulottuvuuksien keskinäisiä vaikutuksia ja vähentäen osaoptimoinnin riskiä (Kaplan & Norton 

1992, s.73). 
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Kuva 4. Alkuperäinen tasapainotettu tuloskortti  

(Kaplan & Norton 1992 s.72) 

 

Ylläolevassa kuvassa on esitetty mittariston eri näkymät ja mihin kysymyksiin ne pyrkivät 

vastaamaan. Näkökulmat ovat taloudellinen, sisäinen, innovaatio- ja oppimis- sekä 

asiakasnäkökulma. Mallissa asiakas- ja talousnäkökulmaan viittaavat ulkoisiin ja prosessit ja 

henkilöstö sisäisiin sidosryhmiin (Laamanen 2008, s.114). 

 

Taloudellisen näkökulman on tarkoitus mitata yrityksen omistajan kannalta merkityksellisiä 

asioita. Taloudelliset suorituskyvyn mittarit ilmoittavat miten yrityksen strategia ja sen 

toimeenpano näkyvät yrityksen tuloksessa (Kaplan & Norton 1992, s.77). Omistajat ovat 

tyypillisesti viimekädessä kiinnostuneet taloudellisista seikoista mutta esimerkiksi voittoa 

tavoittelemattomissa yhteisöissä sidosryhmän hyöty voi olla jokin ei-taloudellinen. Riippuen 

yrityksen omistajien katsontakannasta mittariston taloudellinen näkökulma voi kuvata 

taloudellisen onnistumisen lisäksi muita tavoitteita, joihin yrityksen strategialla ja muiden 

näkökulmien mittareilla pyritään. Esimerkiksi julkisella sektorilla omistajan tavoitteet voivat 

liittyä tuotetun palvelun määrään ja laatuun (Malmi & Peltola & Toivanen 2002, s.24). 
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Asiakasnäkökulma tuo esille näkökulman millaisena asiakas kokee organisaation ja 

näkökulman mittarit tulisi keskittyä asiakkaalle merkityksellisiin asioihin. 

Asiakasnäkökulmassa määritellään myös asiakassegmentille kohdistettu arvolupaus, joka on 

yrityksen strategian keskeinen osa-alue (Kaplan & Norton 2004, s.29). Arvolupaus vastaa 

kysymykseen, mitä yrityksen tulisi asiakkailleen tarjota, jotta nykyiset asiakkaat olisivat 

uskollisia sekä tyytyväisiä ja yritys kykenisi hankkimaan uusia asiakkaita (Malmi & Peltola & 

Toivanen 2002, s.26). 

 

Sisäisen näkökulman tavoitteet kuvaavat miten yritys luo ja toimittaa arvolupauksen 

asiakkaalle sekä saavuttaa taloudelliset tavoitteet tuottavuuden parantamiseksi. Sisäisten 

prosessien parannukset ennakoivat parannuksia asiakas- ja taloudelliseen näkökulmiin (Kaplan 

& Norton 2004, s.29). Päähuomio kohdistuu niihin sisäisiin prosesseihin, joiden katsotaan 

kulloinkin eniten auttavan päämäärien saavuttamisessa (Lindroos & Lohivesi 2010, s.191). 

 

Innovaatio- ja oppimisnäkökulman strategiset tavoitteet puolestaan käsittelevät henkilöstöä, 

tietojärjestelmiä ja organisaatiorakenteita. Menestyäkseen muuttuvassa ympäristössä ja 

kiristyvässä kilpailussa innovaatio- ja oppimisnäkökulman mittareiden tulee vastata 

kysymykseen miten organisaatio pystyy myös tulevaisuudessa kehittymään ja luomaan arvoa 

omistajille (Malmi & Peltola & Toivanen 2002, s.26).  

 

Tasapainotettu tuloskortti on maailmalla laajasti käytetty vaihtelevalla menestyksellä. 

Suosiosta ja vaihtelevasta onnistumisen tasosta johtuen malli on saanut paljon kritiikkiä. On 

arvioitu, että kritiikin syynä olisi itse mallin sijaan sen toteutus ja väärien tai puutteellisten 

mittareiden valinnasta (Lindroos & Lohivesi 2010).  

 

Alkuperäistä tasapainotettua tuloskorttia laajennettiin tekijöiden toimesta 2000-luvun alussa 

strategiakartalla, jonka tarkoitus oli tarjota työkalu organisaatiolle strategian kuvaamiseen ja 

toteuttamiseen (Kaplan & Norton 2004, s.32). Strategiakartta tarjoaa yleisen mallin 

tasapainotetun tuloskortin neljän näkökulman keskinäisten syy-seuraus suhteiden visuaaliselle 

esitykselle. Strategiakartan avulla voidaan määrittää organisaation strategian toteuttamiseen 

tähtäävät tavoitteet ja mittarit. Kuvaamalla strategia organisaation johto kykenee viestimään 

tehokkaasti strategiasta keskenään ja organisaation työntekijöille (Kaplan & Norton 2004, 
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s.28). Organisaation yhtenäinen käsitys strategiasta on oleellista strategian toimeenpanossa niin 

resurssien kohdistamisessa kuin työntekijöiden motivoinnissa. 

 

 

Kuva 5. Strategiakartta: kuinka organisaatiossa tuotetaan arvoa  

(Kaplan & Norton 2004, s.32) 

 

Yllä olevassa kuvassa on esitetty miten arvo syntyy organisaatiossa. Tuloskortin neljä näkymää 

on esitetty kerroksittain kuvaten näkymien tyypillisiä keskinäisiä riippuvuussuhteita. Näkymä 

on kuitenkin yleistys ja arvon muodostuminen ei edellytä kaikkien näkymien kerrosmaista 

riippuvuussuhdetta.  

 

Strategiakartan ylimpänä oleva taso on taloudellinen näkökulma, jossa talouden päätavoite 

kestävästä arvon luonnista osakkeiden omistajilla saavutetaan kasvun ja tuottavuuden 

parannusten avulla. Laatiessaan strategiakartan taloudellista näkökulmaa organisaatio joutuu 

ottamaan kantaa siihen miten se luo tasapainon tuottavuus- ja kasvustrategioiden välillä. 

Liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet tuottavat arvoa pidemmän ajankuluttua kuin 

tuottavuuden parantamisen tähtäävät toimenpiteet. Molempia tarvitaan mutta keinot näiden 
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saavuttamiseksi voivat olla keskenään vastakkaiset ja oleellista on löytää tasapaino näiden 

välillä. (Kaplan & Norton 2004, s.60) 

 

Asiakasnäkökulma määrittää organisaation arvolupauksen asiakkaan näkökulmasta. 

Arvolupaus kertoo organisaation kohderyhmän ja miten tämän asiakasryhmän tarpeet 

tyydytetään ainutlaatuisella tuote-, hinta-, palvelu-, asiakassuhde- ja imagoyhdistelmällä 

(Kaplan & Norton 2004, s.62). 

 

Sisäisillä prosesseilla organisaatio toteuttaa asiakkaan arvolupauksen ja on sen keino kehittää 

tuottavuutta parantamalla tuotantoprosesseja sekä alentamalla kustannuksia (Kaplan & Norton 

2004, s.65). Sisäiset prosessit ovat luokiteltu neljään ryhmään. Toimintaprosessit ovat 

perusprosesseja, joilla tuotetaan nykyisiä tuotteita ja toimitetaan ne asiakkaalle. 

Asiakasprosessit liittyvät asiakassuhteen hallintaan. Innovaatioprosessit kehittävät 

organisaatiolle uusia tuotteita, palveluja tai prosesseja. Lainsäädännölliset ja yhteiskunnalliset 

prosessit liittyvät lainsäädännön noudattamisen lisäksi myös sen vaatimustason ylittävävään 

toimintaan, jolla organisaatio voi esimerkiksi parantaa imagoaan asiakkaiden silmissä. (Kaplan 

& Norton 2004, s. 65─68) Panostukset sisäisiin prosesseihin tuottavat arvoa eri 

aikaperspektiiveillä. Toimintaprosessit tuottavat arvoa lyhyellä aikavälillä, asiakasprosessit 

keskipitkällä ja innovaatio- sekä lainsäädännölliset prosessit pitkällä aikavälillä (Kaplan & 

Norton 2004, s.65). 

  

Organisaation on löydettävä valitsemansa strategian toteuttamisen kannalta tärkeimmät sisäiset 

prosessit, kun halutaan parantaa tuottavuutta ja ylläpitää organisaation kilpailukykyä. 

Strategisesti merkittävät prosessit pitää valita jokaisesta neljästä ryhmästä, jotta arvon 

tuottaminen taataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valituista prosesseista muodostetaan usein 

organisaatiossa laajempia kokonaisuuksia, joiden kautta strategiaa toteutetaan. Näitä 

elementtejä kutsutaan strategisiksi teemoiksi. (Kaplan & Norton 2004, s.71) 

 

Strategiakartan oppimisen ja kasvun näkökulma sisältää organisaation aineettoman pääoman, 

joka on mallissa jaettu kolmeen ryhmään. Inhimillinen pääoma sisältää työntekijöiden 

osaamisen ja informaationpääoma tietojärjestelmät sekä teknisen infrastruktuurin. 

Organisaationpääoma pitää sisällänsä organisaation kulttuurin ja johtajuuden. Laatiessaan 
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strategiakarttaa organisaatio joutuu ottamaan kantaa mitä aineettoman pääoman tekijöitä tulee 

kehittää, jotta strategisia teemoja voidaan toteuttaa ja kehittää ja miten aineeton pääoma 

kohdistetaan prosesseille. (Kaplan & Norton 2004, s.73) 

 

Strategiaa johdetaan toteuttamalla hankkeita, joiden avulla organisaatio saavuttaa sen 

strategisten teemojen määrittämät tavoitteet. Organisaation määrittäessä tasapainotetun 

tuloskortin mittareita, sen tulisi myös määrittää tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät hankkeet. 

Organisaation resurssien allokoinnin näkökulmasta strategisia teemoja tulisi käsitellä 

kokonaisuuksina yksittäisten prosessiparannuksiin tähtäävien hankkeiden sijaan. (Kaplan & 

Norton 2004, s.74) 

 

3.2 Suorituskykyprisma 

 

Suorituskykyprisma-viitekehys on suunniteltu avustamaan suorituskyvyn mittareiden 

valinnassa. Suorituskykyprisma ei ole tarkasti määritelty tekemistä ohjaava viitekehys vaan 

työkalu, jota johto voi hyödyntää määrittelemään liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä 

johdettavia asioita (Neely & Adams & Crowe 2001 s.6─7). Viitekehys on ajateltu skaalautuvan 

esimerkiksi yksittäisen liiketoimintaprosessin suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelusta 

organisaation liiketoimintayksikön suorituskyvyn määrittämiseen ja mittaamiseen (Neely & 

Adams & Kennerley 2002, s.160). 
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Suorituskykyprismassa on viisi näkökulmaa sidosryhmän suorituskykyyn, joiden läpi 

tarkasteltuna suorituskyky voidaan jakaa mitattaviin osatekijöihin (Kuva 6, suorituskykyprisma 

avattuna). Suorituskyvyn eri näkökulmat voidaan esittää kysymysten muodossa, joihin 

ottamalla kantaa organisaatio voi määrittää suorituskykymittarijoukon (Neely 2007, s.151-

─152). 

 

Kuva 6. Suorituskykyprisma  

(Neely 2007, s.155) 

 

Kysymykset: 

1) Sidosryhmän tyytyväisyys - mitkä ovat merkityksellisimmät sidosryhmät sekä mitä ne 

haluavat ja tarvitsevat? 

2) Strategiat – millaisia strategioita pitää asettaa, jotta sidosryhmät tyytyväisyys toteutuu? 

3) Prosessit – mitä kriittisiä prosesseja pitää toteuttaa ja parantaa, jotta strategiat 

toteutuvat? 

4) Kyvykkyydet – mitä kyvykkyyksiä tarvitaan prosessien toteuttamiseen ja 

parantamiseen? 

5) Sidosryhmä kontribuutio – millaisia panostuksia organisaatio tarvitsee sidosryhmiltä, 

jotta se voi ylläpitää ja parantaa kyvykkyyksiä? 

(Neely 2007, s.155) 
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Viitekehys ei lähde siitä, että suorituskyvynmittarit tulisi johtaa strategiasta vaan kehyksen 

taustalla ajatus siitä, että organisaatiolla on strategia arvon tuottamiseen tietylle ryhmälle 

sidosryhmiä (Neely & Adams & Crowe 2001, s.6). Suorituskykyprisman lähestymistavan 

keskiössä ovat sidosryhmät. Vastaamalla ylläoleviin kysymyksiin organisaatio joutuu 

määrittämään miten arvo sidosryhmille muodostuu. Lopputuloksena syntyvät arvo, eli 

sidosryhmien tyytyväisyys, on prisman muiden tekijöiden funktio (Neely 2007, s.156). 

Mittaristo ei kuitenkaan oleta, että sidosryhmien painoarvo organisaation kannalta olisi 

yhtäläinen (Neely 2007, s.151). 

 

Mittaristomallin oleellinen tekijä on ymmärtää strategia-, prosessi- ja kyvykkyysnäkökulmien 

keskinäiset sidokset ja miten ne yhdessä vaikuttavat sidosryhmän tyytyväisyys- ja 

kontribuutiotekijöihin. Mallin toteutuksessa suositellaan näiden riippuvuussuhteiden 

esittämistä syy-seurauskartoilla, joita viitekehyksessä kutsutaan menestyskartoiksi (Neely & 

Adams & Kennerley 2002, s.164). 

 

3.3 Suorituskykypyramidi 

 

Lynch ja Crossin kehittämä Suorituskykypyramidi-mittaristo on esimerkki yrityksen 

suorituskyvyn mittausjärjestelmästä, jossa organisaation eri tasojen suorituskykymittarit ovat 

yhteydessä toisiinsa. Tämän seurauksena jokaisella eri funktiolla tai osastolla on samat 

päämäärät (Tangen 2004, s.731). Mittaristo perustuu ajatukseen, että strategiset tavoitteet 

puretaan auki organisaation eri tasoille operatiiviseen toimintaan saakka (Hannus & Lindroos 

& Seppänen 1999 s.76). Pyramidin alempi taso kertoo ne menestystekijät, jotka 

tavoitteellistamalla niiden ylemmän tason tavoitteet saavutetaan. Näin ylätason strategiset 

tavoitteet vyöryvät organisaatiossa eri tasoille ja lopulta yrityksen suorituskykyä voidaan mitata 

operatiivisten päivätason toimintotason mittareiden avulla. 

 

Ensimmäisellä, ylimmällä tasolla neliportaisessa pyramidissa on yrityksen visio. Se on tavoite, 

jolla yritys tavoittelee pitkän aikavälin menestystä. Tästä johdetaan toisella tasolla olevien 

liiketoimintayksiköille markkina-asemaan liittyvät ja taloudelliset tavoitteet. 
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Liiketoimintayksikön tavoitteista johdetaan pyramidin seuraavalle tasolle 

liiketoimintaprosesseille asiakastyytyväisyys-, joustavuus- ja tuottavuustavoitteet, joilla 

liiketoimintayksikkö toteuttaa taloudellisia ja markkina-asemaan liittyviä tavoitteita. 

 

Pyramidin seuraavalla, alimmalla tasolla ovat toiminnot, jota liiketoimintayksikkö eri 

organisoitumismuodoissa (osastot, ryhmät, tiimi) toteuttaa. Nämä linkittyvät viitekehyksessä 

ylemmät tason tavoitteisiin organisaatioyksikkökohtaisille laatu-, toimitus, - kiertonopeus- ja 

hukkatavoitteiden kautta. 

 

 

 

Kuva 7. Suorituskykypyramidi 

(Neely 2007, s.146) 

 

Mallin suorituskykytekijät jaetaan sisäiseen ja ulkoisiin elementteihin. Yllä olevan kuvan 

vasemmalla puolella on tekijät, jotka vaikuttavat ulkoiseen tehokkuuteen. Ulkoisella 

tehokkuudella tarkoitetaan ulkoiselle asiakkaalle suuntautuneita tehokkuuden mittareita. 

Sisäiset suoritustekijät käsittelevät yrityksen sisäistä tehokkuutta. 
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Mallin heikkoutena on esitetty hankaluutta sen käyttöönotossa. Viitekehyksen määritelmät ovat 

liian avoimia ja monitulkintaisia eikä malli ohjaa oikeiden mittareiden valinnassa (Neely et al 

2000, s.1125–1126). Mallia on myös kritisoitu siitä puuttuvista elementeistä. Malli ei sisällä 

jatkuvan parantamisen käsitettä (Striteska & Spickova 2012, s.7) tai osaamisen tai ihmisten 

sitoutumisen näkökulmia (Hannus & Lindroos & Seppänen 1999, s.76). 
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4 CASE YRITYS: TELIA FINLAND OYJ 

 

Työ tehdään Telia Finland Oyj kuluttajaliiketoimintayksikön tarpeisiin. Organisaatio vastaa 

suomen markkinoilla yrityksen kuluttaja-asiakkailleen tarjoamasta tietoliikenne-, viestintä- ja 

lisäarvopalveluista kuten tv-palveluista ja laitteista. Alla olevassa kuvassa on esitetty 

kuluttajamarkkinan koko liittymämäärissä mitattuna, joista Telia Finlandin osuus on noin 30%. 

 

 

Kuva 8. Kotitalouksien liittymämäärät 31.12.2019 

(Traficom 2020) 
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4.1 Kuluttajaliiketoimintayksikkö 

 

Kuluttajaliiketoimintayksikön organisaatio voidaan nähdä neljän eri vastuualuekokonaisuuden 

kautta. Nämä vastuualueet ovat esitetty alla olevassa kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Kuluttajaliiketoimintayksikkö 

(Telian prosessidokumentaatiota mukaillen) 

 

Kuluttajaliiketoimintayksikön tulosvastuu on tuotealue yksiköissä. Nämä vastaavat 

operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelusta ja 

toteutuksesta mukaan lukien asiakaskokemuksesta. Tämä toiminta on jaettu tuotealueittain eri 

tuotealueyksiköihin. Muissa kuluttajaliiketoiminnan yksiköissä tällaista tuotealuekohtaista 

vastuurajausta ei ole. Liiketoimintayksikön kaupallisten tavoitteiden johtamisesta vastaa 

commercial management- yksikkö. Portfolio steering- yksikön vastuulla on 

kuluttajaliiketoiminnan tuoteportfoliohallinta, joka pitää sisällänsä kuluttajapuolen tuote – ja 

alustakehityksen. Strategy execution- yksikkö vastaa yksikön strategisten ohjelmien ja 

tavoitteiden toteuttamisesta. Liiketoimintayksikön käytännön tekeminen on organisoitu 

aihealueittain matriisitiimeiksi, joissa on kuluttajaliiketoiminnan lisäksi edustus myös muista 
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aiheen parissa työskentelemistä liiketoimintayksilöistä, kuten myyntikanavista ja 

markkinoinnista. 

 

4.2 Luottopäätösprosessi 

 

Teknisenä prosessina luottopäätösprosessi on suoraviivainen. Tuotteen ostoprosessin osana 

tapahtuu automatisoitu päätös asiakkaan luottokelpoisuudesta perustuen käytössä olevaan 

asiakastietoon ja ostotapahtuman kohteena olevaan tuotteeseen. Automatisoitu päätös tuottaa 

kolme vaihtoehtoa. Ok-päätöksessä myyntiprosessi etenee keskeytymättä ja Ei-päätös 

keskeyttää myyntiprosessin etenemisen alkuperäisen muotoisena. Kolmantena vaihtoehtona on 

luottopäätöksen manuaalikäsittely. Tähän päädytään tilanteessa, joissa automaattisen 

päätöksenteon ehdot eivät täyty. Manuaalikäsittelyssä voidaan määrittää kaupan toteutumiselle 

erityisehtoja etukäteismaksujen muodossa. Alla olevan kuvan vasemman puolinen osuus esittää 

tätä teknistä prosessia.  

 

 

Kuva 10. Luottopäätösprosessi  

(Telian prosessidokumentaatiota mukaillen) 

 

Ylläolevassa kaaviossa on yleisellä tasolla kuvattu luottopäätösprosessin taloudellisia 

vaikutusmekanismeja. Vaikutusmekanismit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Luottopäätöksen 

tekemisestä syntyy operointikuluja. Jokaiselle myyntitapahtumalle tehdään luottopäätös ja 

mikäli tuloksena ei ole luottopäätösprosessin päättävä ok- tai ei-päätös niin myyntitapahtumaa 
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voidaan jatkaa hakemalla manuaalinen luottopäätös. Manuaalikäsittely aikaansaa muuttuvia 

kustannuksia ja näiden lisäksi epäsuoria kustannuksia käsittelyyn sitoutuvien resurssien 

muodossa.  

 

Toinen taloudellinen vaikutusmekanismi liittyy tehdyn luottopäätöksen kykyyn ennustaa 

asiakkaan maksukäyttäytymistä. Virheellinen kielteinen luottopäätös saa aikaiseksi 

liikevaihtomenetyksen ja tämän lisäksi päätöksellä voi olla myös kerrannaisvaikutuksia 

asiakkaan omien sekä lähipiirin tulevaisuuden ostojen kannalta.  

 

Virheellisen myönteisen luottopäätöksen taloudellisiin vaikutuksiin pitää laskea 

maksamattomien laskujen seurauksena syntyvien perintä- ja luottotappiokulujen lisäksi myös 

myynnin ja tuotteen tai palvelun toimittamisen kulut. Erityisesti myyntikanavien 

kannustejärjestelmät aikaan saavat tilanteen, joissa tiettyjen tuotteiden ja kanavien osalta 

tuotteen elinkaaren kulut ovat hyvin etupainotteisia ja myynnin kulujen osuus 

kokonaiskustannuksista on hyvin suuri. Telepalvelutoimiala on vahvasti reguloitu ja osaan 

tuotteista liittyy asiakkaan palveluvelvoite, jossa laki määrään yrityksen velvollisuudeksi 

myydä asiakkaalle tiettyjä palveluja. Yrityksen haasteeksi jää tuottaa luottopäätösprosessin 

tuottaman maksukykyarvioon soveltuva kustannustehokas tuote- ja maksutapayhdistelmä. 

 

4.3 Luottopäätösprosessin suorituskyvyn nykytila ja järjestelmähanke 

 

Luottopäätösprosessin suorituskyvyn seurannalla ovat juuret yrityksen historiassa ajassa, 

jolloin markkinat, luototukset rooli teletoimialalla ja kohdeyrityksen organisaatiorakenne olivat 

erilaisia. Luottopäätösprosessin seuranta perustui talouden kirjanpidon järjestelmien tuottamiin 

ylätason lukuihin. Prosessin suorituskyvyn seuranta keskittyi siihen, että maksamattomista 

asiakaslaskuista johtuvien luottotappioiden määrä pysyivät vähäisinä ja luottopäätösprosessin 

ylläpito- ja kehityskulut pieninä. Kulujen pysyessä pieninä ja ennustettavina 

luottopäätösprosessin suorituskyvyn seuranta taloudellisin mittarein katsottiin pitkään 

palvelevan käyttötarkoitusta ja olevan riittävä lähestymistapa prosessin suorituskyvyn 

hallinnointiin. Taloudellisen mittareiden raportointikyvykkyyksiä on ajan myötä kehitetty 

seurannan läpinäkyvyyden ja tehokkuuden parantamiseksi. Tiedot on tuotu 

raportointiympäristöön tarkkuustasolla, joka mahdollistaa kirjapidon järjestelmistä poiketen 
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tietoihin porautumisen sekä niiden yhdistelyn ja summaamisen. Tehostunut 

raportointikyvykkyys on tuonut läpinäkyvyyttä taloudellisten mittareiden seurantaan ja 

parantanut niiden analysointikyvykkyyksiä sekä jossain määrin myös prosessin reagointikykyä. 

 

Luottopäätösprosessin suorituskyvyn johdettavuuteen on kohdeyrityksessä viime vuosina 

kiinnitetty huomiota ja pyritty sitä kehittämään. Tarve on ollut ymmärtää paremmin 

luottotappioiden ja läpimenoprosentin taustalla olevia tekijöitä sekä parantaa 

luottopäätösprosessin ylläpidon ja kehityksen hallittavuutta. Merkittävä muutos yrityksen 

panostuksessa luottopäätösprosessiin liittyvään tekemiseen oli siirtää vastuu 

luottopäätösprosessin johtamisesta liiketoimintayksiköihin. 

 

Yrityksessä teetettiin esiselvitys siitä miten luottopäätösprosessia kannattaisi lähteä ylläpidon 

ja kehityksen näkökulmasta kehittämään. Eri etenemisvaihtoehdoissa arviointikriteereinä olivat 

ympäristön tekninen kyvykkyys ja ylläpidon sekä kehityksen resurssien organisointi. 

Vaihtoehtoina esiselvityksessä olivat; 1) jatkaa nykyistä monitoimittajamallia, jossa nykyisellä 

toimintamallilla lähdettäisiin saattamaan järjestelmän kyvykkyyden halutulle tasolle. 2) Koko 

luottopäätösprosessin ulkoistaminen, jolloin prosessille asetetut tavoitteet ostettaisiin 

kokonaisuudessaan palveluna ulkoiselta toimijalta. 3) Luottopäätösmallintaminen 

resursoitaisiin kohdeyrityksen toimesta ja mallin teknisen ympäristön kehittäminen otettaisiin 

yrityksen omaan hallintaan. 4) Uuden toimintamallin luominen strategisen yhteiskuvion 

muodossa jonkin luottomarkkinoilla toimivan yrityksen kanssa.  

 

Vaikka esiselvityksessä vaihtoehdot esitettiin selkeästi toisistansa eroavina niin mahdollinen 

etenemismalli voi olla myös näiden yhdistelmä. Jokainen esiselvityksen vaihtoehdoista vaatii 

investointeja tekniseen ympäristöön ja osaamiseen. Etenemismallin päätöksessä kyse on siitä 

miten ja missä investoinnit tehdään. Lopullista päätöstä kaikkien prosessiin vaikuttavien 

osatekijöiden osalta ei ole vielä tätä tutkimusta kirjoitettaessa tehty. Tämän tutkimuksen 

tuloksia tullaan hyödyntämään lopullisen etenemismallin valinnassa. 
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4.4 Aiempi tutkimus 

 

Aihealueesta on kohdeyritykseen tehty vuonna 2019 kandidaattitasoinen tutkimus, joka toimi 

tämän tutkimuksen yhtenä tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 

luottopäätösprosessin sidosryhmien edustajia. Haastatellut sidosryhmät edustivat 

talousorganisaation sisäisen laskentatoimen ja kuluttajaliiketoimen johtoa, myyntijohtoa sekä 

luottopäätösprosessista vastaavia tahoja. 

 

Aiemman tutkimuksen keskeisimmät havainnot tämän työn kannalta liittyivät 

luottopäätösprosessin haasteisiin. Nämä voitiin jakaa kahteen ryhmään. Toinen ryhmä haasteita 

liittyi prosessin tuottamaan tietoon. Tämän läpinäkyvyydessä koettiin olevan puutteita ja 

käytettävissä oleva tieto oli liian karkealla tasolla. Toinen ryhmä liittyi 

luottopäätösprosessiympäristön kehitys- ja hyödynnettävyysmahdollisuuksiin. Nykyinen 

ympäristö ei tarjonnut mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää luottopäätösprosessia halutulla 

tavalla. (Leander, 2019, s.26–28) 
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4.5 Sidosryhmät 

 

Luottopäätösprosessin sidosryhmät ovat osapuolia, jotka saavat lisäarvoa prosessin tuottamasta 

palvelusta. Luottopäätösprosessi on luonteeltaan tukiprosessi, joka suorittaa tietyn osan 

sidosryhmän prosessista. Tässä työssä on luottopäätösprosessin tukiroolia käsitelty 

sidosryhmien kautta eikä ole otettu kantaa siihen mihin liiketoimintaprosessiin liitos kohdistuu. 

Työssä ei ole pyritty muodostamaan täydellistä karttaa yrityksen prosesseista vaan liitokset ovat 

käsitelty kokonaisuuksina sidosryhmien kautta alla olevan kuvan mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 11. Luottopäätösprosessin sidosryhmät  

 

Talousorganisaation johdon laskentatoimi vastaa taloudellisten suunnitelmien, ennusteiden ja 

analyysien tekemisestä yrityksen johdolle sekä on vastuussa kuluseurannasta. 

Luottopäätösprosessin yhtymäkohta sidosryhmään syntyy sen roolista yrityksen pääasiallisena 

keinona hallinnoida luottotappioita. Luottotappiot ovat yksi kustannuselementti talouden 
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johdon päätöksenteon tueksi tekemissä laskelmissa. Luottopäätösprosessin 

operointikustannukset ovat samankaltainen kustannuselementti mutta tämän merkitys 

sidosryhmälle on huomattavasti vähäisempi. Operointikustannukset ovat suuruudeltaan 

huomattavasti luottotappioita vähäisemmät ja niiden ennustaminen voidaan tehdä suoraan 

historiatiedon perusteella.  

 

Kuluttajaliiketoiminta on sidosryhmistä erikoistapaus siinä mielessä, että luottopäätösprosessi 

on osa liiketoimintayksikköä ja liitos syntyy luottopäätösprosessin roolista osana 

kuluttajaliiketoimintaa sen strategian toiminnallistajana. Strategianäkökulmaa käsitellään 

kokonaisuutena tässä tutkimuksessa mutta kuluttajaliiketoiminta on myös yksi sidosryhmä 

muiden rinnalla, jolla on omat muista sidosryhmistä riippumattomat liitokset 

luottopäätösprosessiin. Selkein liitos kuluttajaliiketoimintaan on, että luottopäätösprosessin 

kuluvaikutus näkyy tulosyksikön tuloksessa. Liiketoiminta määrittää halutun riskitason ja 

luottopäätösprosessin tehtävä on toteuttaa tätä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Taloudellinen 

tehokkuus syntyy myynnin maksimoinnin sekä luottotappioiden ja pienemmässä määrin 

operointikustannusten minimoinnin kaksoistavoitteen optimoinnin kautta. Toinen yhtymäkohta 

kuluttajaliiketoimintaan syntyy siitä, että luottopäätösprosessi on rajapinta muille prosesseille 

yrityksen luotonantopolitiikkaan ja siihen liittyvään asiakasymmärrykseen. 

 

Myyntikanavien näkökulmasta luottopäätösprosessilla on kaksi liitoskohtaa. 

Luottopäätösprosessi on osa myynnin prosessia, jossa sillä on yrityksen luotonantopolitiikkaa 

toteuttava rooli määrittämässä eteneekö myyntitapahtuma vai ei sekä sisältyykö etenemiseen 

jotain erityisehtoja. Myyntiprosessin portinvartija roolin lisäksi luottopäätösprosessi tukee 

myyntikanavien asiakaskohtaamista luottopäätössidonnaisissa asioissa. 

 

Asiakassidosryhmän liitos luottopäätösprosessiin rajoittuu asiakkaan asiointiin 

itsepalvelukanavassa tilanteessa, jossa asiakas ostaa yrityksen tuotteita. Luottopäätöksen 

rooliksi jää asiakassidosryhmän näkökulmasta mahdollistaa asiakkaan ostopolun toteutuminen. 

Muissa myyntikanavissa tällaista liitosta ei katsota tutkimuksen kannalta syntyvän. Näissä 

myyntikanavat toimivat asiakasrajapinnassa ja luottopäätösprosessin sidosryhmä tilanteessa on 

myyntikanava.  
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Regulaattori ja riskien hallinta sidosryhmänä pitää sisällänsä viranomaisen sekä yrityksen 

sisäisen valvonnan ohjeet ja määräykset prosessin toiminnalle. Yleisellä tasolla 

luottopäätösprosessin sidosryhmäliitoksen kannalta ei ole merkitystä tuleeko sen toimintaa 

ohjaavat ohjeet ja määräykset yrityksen sisältä vai ulkopuolelta. Viranomaisten määräykset 

ovat kuitenkin luonteeltaan toimintaa sääteleviä ja sisäiset tyypilliset ohjaavat toimintaa. 

Riskien hallinta edellyttää, että prosessilla on mekanismit toiminnan riskien tunnistamiselle ja 

niiden hallinnoinnille. 

 

4.6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen toteutus noudatti tapaustutkimuksen etenemistä sisältäen konstruktiivisen 

tutkimuksen elementit, jossa pyrkimyksenä on luoda ratkaisu käytännön ongelmaan läheisessä 

yhteistyössä empirian edustajien kanssa. 

 

Ensimmäiseen vaihe oli tutkimuksen tavoitteiden määrittely. Tässä määriteltiin käytännön 

ongelma, jota työssä lähdettäisiin ratkaisemaan sekä tarkemmin mihin tutkimuksen tuotoksen 

toivottiin tuovan ratkaisuja.  

 

Tutkimuksen seuraava vaihe oli taustatiedon hankinta tutkimusympäristöstä ja perehtyminen 

työn toteuttamisen tukena käytettäviin teorioihin. Tiedonhankinta käsitti niiden sidosryhmien 

kontaktoinnin, jotka eivät kuuluneet aiempaan tutkimukseen ja joista ei ole taustatietoja 

käytössä. Kerätyn empiria-aineiston ja organisaation tarpeiden perusteella valittiin 

mittaristomalli, jonka avulla kohdeyrityksen ympäristöä lähdettäisiin analysoimaan ja tämän 

perusteella rakentamaan suorituskyvyn johtamisen viitekehystä. 

  

Viitekehyksen suunnitteluvaihe suoritettiin tiiviissä yhteistyössä prosessin omistajien ja 

sidosryhmien edustajien kanssa. Vaihe oli luonteeltaan iteratiivinen ja saatujen tulosten 

läpikäyntiä ja validointia suoritettiin työn edetessä workshop tilaisuuksissa. Näissä tehtyjä 

havaintoja hyödynnettiin työn suunnittelussa. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa 

muodostettiin sidosryhmäkohtaista viitekehyksistä nämä yhdistävä koostenäkymä.  
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Alla olevassa kuvassa on esitetty tutkimuksen eteneminen sekä vaiheeseen liittyvät 

sidosryhmät. 

 

Kuva 12. Tutkimuksen eteneminen  
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5 VIITEKEHYKSEN RAKENTAMINEN 

 

Tutkimuksen luottopäätösprosessin suorituskyvyn johtamisen viitekehyksen rakentaminen 

koostuu kolmesta työvaiheesta ja itse viitekehys koostuu kahdesta osasta, 

sidosryhmäkohtaisesta näkymistä ja koostenäkymästä.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan toimintaympäristön mallintamiseen soveltuva 

teoriaviitekehys tutkimuksen teoria osuudessa esitetyistä eri lähestymistapavaihtoehdoista. 

Seuraavassa työvaiheessa valitun teoriaviitekehyksen mukaista lähestymistapaa sovelletaan 

tutkimuskohteeseen. Viimeinen vaihe on saatujen tulosten koostaminen kokonaisnäkemyksen 

muodostamiseksi. 

 

5.1 Tutkimuksen teoriaviitekehyksen valitseminen 

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että kohdeyrityksen tarpeiden mukaisen mittausjärjestelmän 

rakentamisessa hyödynnettäisiin yhtä tai useampaa tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyä 

mittaristomallia. Kaikki teoriaosuuden mittaristomallit olivat ensisijaisesti tarkoitettu yrityksen 

tai liiketoimintayksikön suorituskyvyn johtamismalleiksi, kun taas tutkimuksen tavoite oli 

yksittäisen prosessin suorituskyvyn johtamisessa. Eri lähestymiskulmasta huolimatta nähtiin 

kuitenkin, että tutkimuksessa tavoiteltiin samanlaista näkemystä suorituskyvyn johtamiseen 

kuin mitä teorian mittaristomalleissa. Suorituskyky syntyisi yrityksen kyvystä toiminnallistaa 

sen strategia. Suorituskyvyn johtaminen olisi sellaisten keinojen tunnistamisesta, joihin avulla 

strategian toteutumiseen voisi vaikuttaa. 

Mittaristomallien soveltuvuutta arvioitiin neljällä kriteerillä 

1. Toimintaympäristön mallinnus 

2. Strategian toiminnallistaminen 

3. Mittareiden valinta 

4. Käyttöönotto, resurssit, kustannukset, hyödyt 
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Alkuperäisellä listalla toimintaympäristön mallinnus ja strategian toiminnallistaminen oli 

ajateltu erillisiksi arviointikriteereiksi mutta käytännössä nämä todettiin yhdeksi ja samaksi 

arviointikriteeriksi, jossa arvioitiin miten malli auttaa parhaiten ymmärtämään kohdeyrityksen 

ympäristöä ja tarpeita. Strategian toiminnallistamismekanismien ymmärtäminen tapahtui juuri 

toimintaympäristön liiketoimintalogiikan kuvausten kautta. 

Teoriaosuudessa esitettyjen valmiiden mallien (tuloskortti ja suorituskykypyramidi) koettiin 

työmäärältään painottuvan vääriin asioiden. Koettiin, että suurempi työmäärä kuluisi siihen 

miten luottopäätösprosessin saisi sovellettua mittarimallin mukaiseen viitekehyksen kuin miten 

mallia voitaisi käyttää tarpeiden määrittämisessä ja ymmärtämisessä. Esimerkiksi 

suorituskykypyramidin alimman tason operatiiviset suorituskyvyn ajurit ovat valideja 

näkökulmia suorituskykyä arvioidessa mutta koettiin, että viitekehys ei auta parhaalla 

mahdollisella tavalla ymmärtämään luottopäätösprosessin suorituskykyä. Toinen asia, jota 

mittarimallivalinnoissa pohdittiin oli mitä strategian toiminnallistaminen tarkoittaa 

luottopäätösprosessin kannalta. Luottopäätösprosessi on luonteeltaan tukiprosessi ja otettiin se 

katsontakanta, että sidosryhmät toteuttavat kuluttajaliiketoiminnan strategiaa ja 

luottopäätösprosessi toteuttaa strategiaa tukemalla sidosryhmiä.  

Mittaristomalli viitekehyksistä valittiin suorituskykyprisma, jonka koettiin tarjoavan malleista 

suoraviivaisimman lähestymistavan luottopäätöksen suorituskyvyn tutkimiseen. 

Luottopäätösprossilla nähtiin olevan useampi vaikutusmekanismi miten se tuotti arvoa ja 

toteutti strategiaa. Prosessi haluttiin esittää suoraan ja muiden prosessien kautta arvoa 

tuottavana ja tämä voitiin parhaiten kuvata suorituskykyprisman sidosryhmien tyytyväisyyden 

ja kontribuution käsitteiden avulla. Suorituskykyprisman viisiportainen malli mahdollisti 

helposti ymmärrettävän ja sovellettavan formaatin mallintaa liiketoiminnan syy-seuraussuhteet 

sidosryhmäkohtaisesti.  

Sidosryhmäkohtaiset menestyskartat yhdistävä koostenäkymä haluttiin muodostaa tavalla, josta 

ilmenisi sidosryhmien keskinäisen suhde sekä suhde kuluttajaliiketoiminnan strategiaan. 

Yhdistelmänäkymän muodostamisessa hyödynnettiin tasapainotetun tuloskortin strategiakartan 

lähestymistapaa soveltaen. Haluttiin esitystapa, jolla sidosryhmäkohtaista suorituskykyä voitiin 

näyttää suhteessa liiketoimintayksikön strategiaan ja näiden tasapainoa. Esitystapa kannustaisi 

luottopäätösprossin suorituskyvyn tasapainoiseen kehittämiseen. 
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5.2 Strategian syy-seuraussuhteiden esittäminen 

 

Strategiakartan suunnittelun keskiössä on itse strategia. Strategiakartta esittää johdon käsitystä 

siitä mitkä ovat organisaation toiminnan kannalta kriittiset menestystekijät ja niiden keskinäiset 

suhteet (Antola & Lönnqvist & Uusi-Rauva 2006, s.12).  

 

Työssä on käytetty soveltaen suorituskykyprisman viitekehystä toimintaympäristön ja 

keskinäisten riippuvuussuhteiden mallintamisessa. Suorituskykyprisman viiden osa-alueen 

rakenne on säilytetty ja pääosin niiden sisältö on samanlainen. Erona alkuperäiseen malliin on 

kontribuutionnäkökulman lähestymistapa. Tämä on tutkimuksessa ajateltu mekanismina, jossa 

kuluttajaliiketoiminnan strategia toteutuu. Alkuperäiseen rakenteeseen on lisätty strategian 

toteutumisen kannalta kriittinen menestystekijä. Jokaiselle luottopäätösprosessin sidosryhmälle 

on laadittu strategiakartta, jota valitun viitekehyksen mukaan jatkossa kutsutaan 

menestyskartaksi.  

 

Tutkimuksen menestyskartoilla on seuraavanlainen rakenne. Ylimmän tason muodostavat 

sidosryhmän tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja sidosryhmän kontribuutio. Sidosryhmän 

tyytyväisyystekijät määritellään niiden asioiden perusteella, joita sidosryhmä pyrkii 

saavuttamaan ja joihin luottopäätösprosessi on sidoksissa. Kontribuutio kertoo sen miten 

sidosryhmä edesauttaa kuluttajaliiketoiminnan strategian toteutumisessa niissä asioissa, joissa 

luottopäätösprosessin tuotokset ovat olleet osallisina. Kontribuutio tuo päätökseen syy-

seurausketjun sille miten luottopäätösprosessin tekemisellä vaikutetaan kuluttajaliiketoiminnan 

strategian toteutumiseen. 

 

Seuraavalla tasolla ovat strategiat, joilla luottopäätösprosessi pyrkii toteuttamaan sidosryhmien 

toiveet ja tarpeet. Strategioille on määritelty kriittiset menestystekijät (kuviin merkitty CSF), 

joille konkretisoidaan mitkä tekijät ovat tärkeimmät sidosryhmästrategian toteutumisessa. 

Menestyskartan strategiat ja niiden perusteella johdetut kriittiset menestystekijät muodostavat 

pohjan, josta johdetaan luottopäätösprosessin tulosmittarit. 
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Prosessikerroksessa kuvataan ne prosessit, jotka toteuttavat sidosryhmästrategioita. 

Prosessikerroksen merkitys tutkimuksessa on kuvata missä organisaatiossa on vastuu strategian 

toteutuksesta ja yleisellä tasolla kertoa keinoista joilla strategia toteutetaan. Käytännön 

toteutuksen kannalta toteutuksen sijainnilla voi olla suurikin vaikutus resurssien saatavuuteen. 

 

Kyvykkyyskerros kertoo prosessien toiminnallisuudet, joihin luottopäätösprosessin 

toimintaympäristössä voidaan vaikuttaa ja joiden avulla edesautetaan strategioiden 

toteutumista. Tähän kerrokseen on sidosryhmäkohtaisissa menestyskartoissa kuvattu 

prosessien ominaisuuksia hierarkkisesti. Osa kyvykkyyksistä on prosessien olemassa olevia 

toiminnallisuuksia ja osa sellaisia, jotka pitäisi prosesseihin rakentaa.  

 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti jokaisen sidosryhmän menestyskartat. 

 

Talous: 

Sidosryhmä tuottaa laskelmia johdolle päätöksenteon tueksi käyttäen hyväksi 

luottopäätösprosessin tuottamaa informaatiota. Toiveet ja tarpeet liittyvät niiden vaatimusten 

täyttämiseen mitä laadukkaiden laskelmien tuottaminen edellyttää. Yleisellä tasolla voidaan 

puhua sidosryhmän tarpeena saada oikea-aikaista käyttötarkoitukseen soveltuvaa tietoa. 

 

Talouden kontribuutio kuluttajaliiketoiminnan strategian toiminnallistamisessa tulee sen 

liiketoiminnan ohjausvaikutuksen kautta. Talous tuottaa johdolle päätöksenteon tueksi 

laskelmia, joiden avulla voidaan allokoida resursseja taloudellisesti tehokkaalla tavalla.  

 

Alla olevassa talouden menestyskartta-kuvassa esitetyt luottopäätösprossin strategiat on 

johdettu sidosryhmän tietojen käyttötarkoituksesta. Sidosryhmästrategioita on kaksi, joista 

toisella tuetaan talouden suunnittelu- ja toisella valvontaroolia. Strategiat ovat luonteeltaan 

erilaisia ja näitä toteuttavat pääosin eri kyvykkyydet. Suunnittelu-strategiassa kyse on talouden 

pitkän aikavälin suunnittelun tukemisesta, johon vastataan tuottamalla ennusteajureita 

luottotappioiden kehityksestä. Yleisellä tasolla tässä kyse on luottotappion riskitason 

laskennasta sopivalla tarkkuuden tasolla ja sen kehityksen ennustamisesta euromääräisenä 

huomioiden sisäiset sekä ulkoiset muutokset. Valvonta-strategiassa kyse on lyhyen aikavälin 

ennustetiedon tuottamisesta ja toteuman seurannasta. Tässä päähuomio on kyvyllä tuottaa 
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tiedon läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, jonka avulla ymmärretään ja kyetään 

kommunikoimaan kuluerän toteuman ja ennusteen välisiä eroja. Raportoinnin ja analytiikan 

prosessit sisältävät kyvykkyydet ja toteuttavat molemmat strategiat. 

 

 

Kuva 13. Menestyskartta – talous/johdon laskentatoimi 

 

 

 

Kuluttajaliiketoiminta (B2C liiketoiminta): 

Kuluttajaliiketoimintasidosryhmän tarpeet liittyvät luottopäätösprosessin taloudellisiin 

vaikutuksiin ja maksukyvykkyyteen liittyvän asiakasymmärryksen hyödyntämiseen 

organisaation toiminnassa. Perinnän ja luottopäätösprosessin kustannusten muodostumiseen 

voidaan vaikuttaa panostamalla luottopäätösprosessin tehokkuuteen. Tehokkuudella 

tarkoitetaan laskentatarkkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä prosessin ylläpito- 

ja kehitystoiminnan parannuksia. Maksukyvykkyystiedon arvon kasvattamisessa kyse on 

prosessikehityksestä, jolla vaikutetaan tuotetun tiedon hyödynnettävyyteen päätöksenteossa ja 

muissa prosesseissa. Molemmissa tapauksissa kyse on toiminnan tehokkuuden parantamisesta 

mikä mahdollistaa resurssien taloudellisemman käytön. Tämän lisäksi prosessin parannusten 
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voidaan katsoa myös myyntiä. Tässä kuitenkin huomioitava, että laskentatarkkuuden parannus 

voi myös kasvattaa kielteisten luottopäätösten määrää. 

 

 

 

Kuva 14. Menestyskartta - liiketoiminta 
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Myyntikanavat: 

Myyntikanavien toiveet luottopäätösprosessille liittyvät laadukkaan myyntityön toteuttamisen 

ja luottopäätösprosessin rooliin erilaisissa ostopolun vaiheissa. Tekniset vaatimukset 

luottopäätösprosessin toiminnalle ovat eri tilanteissa erilaisia mutta yhtenäistä näille on vaade 

luottopäätösprosessin nopeasta ja myyntitapahtuman osapuolien kannalta yksinkertaisesta 

toiminnasta. Myyntikanavien kannalta tavoiteltava tilanne olisi, että luottopäätösprosessin 

vaikutus myyntitilanteeseen olisi mahdollisimman vähäinen. Sidosryhmän kontribuutio syntyy 

myyntiresurssien tehokkaammasta hyödyntämistä sekä parantuneen asiakaskokemuksen 

kautta. Resurssien tehokkaampi hyödyntämisen voidaan katsoa myös kasvattavan toteutunutta 

myyntiä. 

 

 

Kuva 15. Menestyskartta - myyntikanavat 

 

Asiakas: 

Asiakassidosryhmän tyytyväisyystekijä on ostotapahtuman vaivattomuus. Periaatteessa 

itsepalvelu voitaisiin luokitella myyntikanavasidosryhmään mutta myyntiprosessi eroaa 

itsepalvelussa esimerkiksi joustavuuden osalta. Joissakin tapauksissa asiakas ohjataan toiseen 

myyntikanavaan, jossa toimenpide on mahdollista suorittaa. Sidosryhmien vaatimuksissa 

luottopäätösprosessille haluttiin korostaa eroa asiakkaan tekemän ostotapahtuman ja avustetun 
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myynnin välillä. Sama eroavaisuus ilmenee myös sidosryhmien strategioissa. 

Asiakassidosryhmän strategia on mahdollistaa monipuolinen ostaminen itsepalvelukanavassa. 

Sidosryhmä kontribuution kannalta monipuolisen ostamisen katsottiin parantavan 

asiakaskokemusta ja lisäävän itsepalvelun houkuttelevuutta ostokanavana. 

 

 

 

Kuva 16. Menestyskartta – asiakas 

 

Regulaatio: 

Regulaatiosidosryhmän tyytyväisyystekijä muodostuu sisäisten ja ulkoisten vaatimusten 

noudattamisesta. Lähestymistapa tyytyväisyystekijän aikaansaamiseksi on jaettu vastaavalla 

jaolla kahteen osaan vaatimuksen mukaisuuteen ja riskien hallintaan. Vaatimusten mukaisessa 

toiminnassa kriittisenä menestystekijänä on löytää keinot yhteen sovittaa regulaattorin 

toiminnalle asettamat vaatimukset, kuten yleispalveluvelvoitteen liiketoiminnallisten 

tavoitteiden kanssa. Riskien hallinnan näkökulmasta kriittistä on riskien tunnistaminen sekä 
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niiden vaikutusten monitoroinnin ja analysoinnin kytkeminen osaksi yrityksen riskien 

hallintajärjestelmää. 

 

Kuva 17. Menestyskartta - regulaatio 
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5.3 Luottopäätösprosessin suorituskyvyn koostenäkymä 

Viitekehyksen rakentamisen viimeisessä vaiheessa koostettiin sidosryhmäkohtaiset 

menestyskartat yhdelle näkymälle. Menestyskartoista poimittiin sidosryhmien 

tyytyväisyystekijät, luottopäätösprosessin strategiat näiden vaatimusten toteuttamiseksi ja 

sidosryhmien kontribuutio kuluttajaliiketoiminnan strategiaan. Kontribuutiot sijoitettiin niiden 

vaikutusmekanismin perusteella talouden tuottavuus ja kasvu akselille sekä yhdistettiin 

mahdollisuuksien mukaan. Kontribuutio akseli vastaa samoja talouden päämääriä mihin 

liiketoimintayksilön strategialla pyritään. Sidosryhmä strategiat sijoitettiin sisäisen 

tehokkuuden ja oppimisen kerroksiin riippuen siitä oliko kyse pääoman vai prosessin 

kehittämisestä. Prosessi kerrokseen sijoitetut strategiat asetettiin aika-akselille perustuen siihen 

millä aikavälillä kontribuutio oletetaan syntyvän. Alla olevassa kuvassa näkyvät 

sidosryhmäkohtaiset elementit sijoitettuna yhdelle koostenäkymälle. Koostenäkymä avustaa 

niin luottopäätösprosessia kuin kuluttajaliiketoiminnan kehitystoiminnan tasapainoisessa 

suunnittelussa. 

 

Kuva 18. Koostenäkymä  
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5.4 Suorituskykymittariston laatiminen 

Suorituskykymittariston laatiminen jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja tässä kappaleessa 

otetaan lyhyesti kantaa miten mittaristo pitäisi rakentaa hyödyntäen tutkimuksen tuloksia. 

Ensimmäinen vaihe on priorisoida sidosryhmäkohtaiset strategiat ja valita niistä rajallinen 

määrä, joiden suorituskyvyn johtamisesta organisaatio on kiinnostunut. Mitä pienempi määrä 

sitä fokusoituneempaa on tekeminen ja todennäköisemmin saavutetaan tuloksia. Seuraava 

vaihe on valita mittarit. Ensin tulee tunnistaa sidosryhmästrategioiden kriittiset menestystekijät 

ja määrittää niiden perusteella tulosmittarit. Tulosmittarit ovat ne mittarit, joihin tulosta 

suorituskyvyn parannusten suorittaminen oletetaan parantavan. Kun kriittiset menestystekijät 

ja niiden mittarit on valittu niin syy-seurauskartoista tulisi tunnistaa kyvykkyyksistä ennakoivat 

mittarit, jotka mahdollistavat tai edesauttavat valittujen strategioiden toteutumista. 

 

Kuva 19. Mittarien valinta  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoite oli kehittää kohdeyritykselle luottopäätösprosessin suorituskyvyn 

viitekehys, jonka avulla suorituskyky on tunnistettavissa, mitattavissa ja johdettavissa. 

Tutkimuksella haluttiin muodostaa kokonaisvaltainen käsitys miten luottopäätösprosessi on 

osallisena toteuttamassa kuluttajaliiketoiminnan strategiaa ja millä keinoilla tähän voi 

vaikuttaa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin kohdeyrityksen muiden suorituskykymittariston 

laadinta ja käyttöönotto.  

 

Tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskysymyksenä oli, millainen viitekehys soveltuu 

kohdeyrityksen luottopäätösprosessin suorituskyvyn johtamiseen. Toissijaisina 

tutkimuskysymyksinä olivat: 

  

- Mikä suorituskykymittaristo soveltuu tutkimuskohteen suorituskyvyn viitekehykseksi?  

- Mitä implikaatioita viitekehyksellä on mittariston luomisen kannalta? 

 

Tutkimuksessa ensisijainen kysymys on muodossa, johon tutkimuksessa suoritetulla 

konstruktiivisella tapaustutkimuksella pyritään vastaamaan, eli määrittämään kohdeyritykselle 

luottopäätösprosessin suorituskyky joka toimii myös sen johtamisen viitekehyksenä. 

Toissijainen tukikysymys mittaristomallin valinnasta on sidoksissa ensimmäisen kysymyksen 

vastaukseen. Vastaus mittaristomallin valintaan pitää tuottaa, jotta pääkysymykseen voi 

vastata.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa hankittiin kokonaisnäkemys organisaation toiveista ja 

tarpeista liittyen kuluttajapuolen luottopäätösprosessiin sekä tutustuttiin kirjallisuudessa 

esitettyihin mittaristomalleihin. Punnitsemalla tutkimuksessa hankittuja organisaation 

taustatietoja ja kirjallisuuslähteitä keskenään päädyttiin käyttämään soveltaen 

suorituskykyprismaa luottopäätösprosessin suorituskyvyn mallintamisen apuna. 

Valintaperusteena oli viitekehyksen käyttöönoton matala kynnys sekä malli koettiin joustavaksi 

soveltaa. Mallin esittämä ajatus sidosryhmäkohtaisesta suorituskyvystä tarjosi tavan käsitellä 

luottopäätösprosessin suorituskykyä modulaarisena ja kohdistaa analyysi tutkimuskohteen 

kannalta mielekkäisiin osiin ja käsitellä niitä itsenäisinä kokonaisuuksina. Toimintaympäristön 
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syy-seuraussuhteiden mallinnus tehtiin yhdessä sidosryhmäedustajien ja prosessin omistajien 

kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun organisaatiossa tarkasteltiin luottopäätösprosessin 

riippuvuussuhteita muuhun organisaation toimintaan kokonaisuutena ja selvitettiin näiden 

suhdetta strategiaan. Organisaation kokemukset menetelmästä ja sen hyödyntämisestä auttavat 

mallin jatkokehityksessä sekä on hyödynnettävissä muissa yhteyksissä. 

 

Tutkimuksen lopputuloksena syntynyt viitekehys on mallinnus luottopäätösprosessin 

liiketoimintaympäristön syy-seuraussuhteista. Suorituskyky on kokonaisnäkemys useista eri 

näkökulmista, jotka ovat johdettu luottopäätösprosessin sidosryhmien tarpeista. Viitekehys 

yhdistää sidosryhmänäkökulmien edustaman operatiivisen suorituskyvyn 

kuluttajaliiketoiminnan strategian toteutumisen kanssa. Viitekehys auttaa tunnistamaan 

kehityshankkeita ja johtamaan luottopäätösprosessin suoristuskykyä kokonaisuutena 

tavoitteellisesti sidosryhmätarpeiden ja kuluttajastrategian näkökulmasta. 

 

Viitekehyksen käyttöönotto ja mittariston rakentaminen tulisi aloittaa analysoimalla 

sidosryhmästrategiat ja priorisoimalla ne. Sidosryhmästrategioiden sisäinen kyvykkyyksien 

priorisointi tulisi myös tehdä ennen suorituskyvyn mittareiden laatimista. Luonnollinen 

aloituspaikka on luottopäätöksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävä 

sidosryhmästrategia ja sen mahdollistavat kyvykkyydet. Luottopäätösprosessin taloudellinen 

ulottuvuus on suorituskyvyn eri näkökulmista merkittävin ja järjestelmäkehityshankkeen myötä 

myös ajankohtaisin. Luottopäätösprosessi vaatii jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa 

reagointikykyä, jotta sen laskentakyvykkyyksiä voidaan ylläpitää ja kehittää vastaamaan 

muutoksiin markkinatilanteessa. Olemassa olevia kyvykkyyksiä ja toimintatapoja pitää kyetä 

arvioida kriittisesti ja kehittää uusia. Luomalla viitekehyksen suorituskyvyn mittarit ja 

kommunikoimalla ne järjestelmäkehityshankeen suuntaan otetaan myös kantaa 

kehityshankkeen sisällä sen prioriteetteihin. Mittareiden määrittelyn lisäksi mittaaminen pitää 

organisoida. Tämä tarkoittaa mittareiden taustalla olevan tiedon hankintaa, tallennusta, 

esittämistä, analysoimista sekä nyky-ympäristön perusteella määritettyjä mittareiden 

lähtötasoja. 

 

Tutkimuksen eri vaiheissa käytettiin eri tiedonhankintamenetelmiä. Tutkimuksen 

taustoittavassa osuudessa tutkimusmenetelminä olivat teemahaastattelut, kyselyt sekä aiemman 
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tutkimuksen tuottamat taustatiedot luottopäätösprosessista. Tämän tutkimusvaiheen tuloksia 

analysoitaessa oli erikseen huomioitava mikä oli luottopäätösprosessin merkitys tutkittavan 

sidosryhmän toiminnassa. Etukäteen tunnistettiin haasteeksi tuloksien tulkinnan kannalta 

luottopäätösprosessin merkityksen yli- tai alikorostaminen eri näkökulmissa. Esimerkiksi  

alikorostuminen liittyi siihen miten luottopäätösprosessin suorituskykyä on organisaation 

toiminnassa aiemmin seurattu rajoittuneesta näkökulmasta. Tutkimuksen aikana oli selkeästi 

havaittavissa, että COVID-19 pandemia ja sen laajempi vaikutus yhteiskuntaan olivat lisänneet 

organisaation kiinnostusta ja halua ymmärtää luotonantopolitiikan vaikutuksesta asiakkuuden 

elinkaareen.  

 

Tutkimuksen tuloksena syntynyt suorituskyvyn viitekehys on työkalu kuluttajaliiketoiminnan 

luottopäätösprosessin suorituskyvyn analysointia ja tavoitteellista johtamista varten. 

Vastaavanlainen suorituskyvyn analyysi hyödyttäisin myös kohdeyrityksen 

yritysliiketoimintasegmenttiä. Yrityspuolella järjestelmäympäristö on monimutkaisempi eikä 

luottopäätösprosessin suorituskyvyn kehittämistä ole nostettu samalla tavalla fokusalueeksi 

kuin kuluttajapuolella. Osaltaan tässä on ollut syynä tietojen pirstoutuminen, jolloin 

kokonaiskuvaa on ollut vaikea muodostaa ja merkitystä on ollut vaikea kommunikoida 

organisaatiossa. 

 

Menetelmät ja työskentelytavat ovat toistettavissa yrityspuolella samanlaisina kuin 

kuluttajapuolen tutkimuksessa. Luonnollinen aloituskohta olisi pienyritykset, joilla eniten 

yhtäläisyyksiä kuluttajasegmentin kanssa niin tuotevalikoiman, asiakaskäyttäytymisen kuin 

järjestelmien osalta. Työ suorituskyvyn määrittämiseksi yrityssegmentin osalta tulisi aloittaa 

mahdollisimman pian johtuen käynnissä olevasta järjestelmän kehityshankkeesta. 

Yrityssegmentin valmius aloittaa suorituskyvyn määrittäminen ei ole samalla tasolla kuin oli 

kuluttajapuolella mutta siitä huolimatta pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

jotta järjestelmähanke etenisi parhaalla mahdollisella käsityksellä molempien segmenttien 

tarpeista. 

 

Luottopäätösprosessin lähtötilanne oli suorituskyky, joka perustui kustannustehokkuuden 

tavoitteisiin. Asetetut tavoitteet ohjasivat prosessiin liittyvää tekemistä ja kehitystoimintaa 

esimerkiksi yksikkökustannusten näkökulmasta. Luottopäätösprosessi nähdään nykyjään 



56 

 

 

 

monimutkaisena systeeminä. Pyrkimyksenä on prosessinomainen kehitys. Ei koeta 

mahdolliseksi laatia kokonaisuudelle tarkkaa suunnitelmaa, jolla kuluttajaliiketoiminnan 

strategian kustannustehokas toteutuminen prosessin osalta saavutetaan. Prosessin omaisella 

kehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tehdään asioita joiden uskotaan edistävän tavoitteita 

(Laamanen 2008, s. 152). Toiminnan vaikutuksia seurataan ja tulosten perusteella päätetään 

toiminnan jatkamisesta. Tämä tutkimus on osa luottopäätösprosessin kehityspolkua tuottaen 

tietoa suorituskyvyn eri ulottuvuuksista. Päämääränä on linjata prosessin johtaminen 

kuluttajaliiketoiminnan strategian kanssa.  

 

Prosessin tavoitteiden johtaminen strategiasta on tyypillinen tapa asettaa tavoitteita mutta tällä 

menetelmällä on taipumus synnyttää taloudellisia tehokkuustavoitteita sen sijaan, että 

suorituskykyä arvioitaisiin alhaalta ylöspäin. Tutkimuksen kokemusten perusteella suositus on, 

että kohdeyrityksessä kartoitettaisiin muitakin prosesseja, joilla voidaan nähdä oleva laaja-

alaisia vaikutuksia toimintaan. Näiden suorituskyvyn mittareiden riittävyyttä tulisi arvioida 

kriittisesti siitä näkökulmasta mahdollistaako ne suorituskyvyn johtamisen prosessin omaisesti 

vai onko prosessit samassa tilanteessa mikä oli luottopäätöksen lähtötilanne. Vastaavan 

kaltainen analyysi mahdollistaisi prosessin suorituskyvyn uudelleen arvioinnin sen sijaan, että 

nykyiseen seurantaan perustuvaa suorituskykyä pyrittäisiin ylläpitämään tai parantamaan. 

 

Viitekehyksen rajoitteet liittyvät tutkimuksen rajauksiin. Rajoitteena on viitekehyksen 

tarjoaman informaation tarkkuus. Tutkimuksen huomio oli luottopäätösprosessin 

suorituskyvyn määrittämisessä, ei mittareissa. Viitekehys ei määrittele suorituskyvynmittareita 

eikä ota kantaa sidosryhmästrategioiden prioriteetteihin. 
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LIITE 1: MYYNTIKANAVAKYSELY 

 

Hei, 

 

Olemme kehittämässä luottopäätösjärjestelmää ja haluaisimme tietää mikä on nykyisessä 

järjestelmässä hyvin ja/tai miten sitä voisi kehittää. 

 

- Kerro top 5 asiaa, joita kehittämällä luottopäätösprosessia voisi parantaa 

asiakaskohtaamisen kannalta. Laita asian viereen myös tieto missä järjestyksessä 

toivoisit niitä kehitettävän(1=ensimmäisenä, jne) 

 

Tärkeysjärjestys Kehityskohde 

1  

2  

3  

4  

5  

 

- Luottopäätösprosessia on pyritty kehittämään vuoden aikana tekemällä siihen ajoittain 

pieniä muutoksia. Oletko huomannut muutosta parempaan, huonompaan tai lainkaan? 

 

LIITE 2: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

- Sidosryhmän määritys: Tehtävä, toiminto/prosessi 

- Luottopäätösprosessin rooli sidosryhmän tekemisessä. 

o Miten luottopäätökset ja/tai luottotappio esittäytyy heidän vastaamassa alueessa(tai 

jossain muualla).  

o Onko vastuualueessa erityispiirteitä, joihin pitäisi syventyä? 

- Mitä heidän pitää/haluaisi tehdä perustuen luottopäätösprosessin tuotoksiin? 

- Nykytilan haasteet ja hyvät puolet? 

- Tavoitetila, mitä mahdollisuuksia vastaaja näkee hyödyntämisessä 
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LIITE 3: MITTAUSJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIKRITEERISTÖ 

 

1. Toimintaympäristön mallinnus 

2. Strategian toiminnallistaminen 

3. Mittareiden valinta 

4. Käyttöönotto, resurssit, kustannukset, hyödyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


