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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tämän pro-gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten pieni taloushallinnon 
yritys voi hyötyä suorituskyvyn mittauksesta, miten pienen yrityksen erityispiirteet 
vaikuttavat mittariston kehitysprosessiin, kuinka prosessi toteutetaan ja kuinka muo-
dostetaan pienelle taloushallinnon organisaatiolle sen tarpeisiin sopiva suorituskyky-
mittaristo.  
 
Tutkimuksen aihe liittyy johdon laskentatoimeen ja johdon ohjausjärjestelmiin, joiden  
osana suorituskyvyn mittausjärjestelmiä hyödynnetään. Teoreettisena viitekehyksenä  
tarkasteltiin suorituskyvyn kokonaisvaltaisista mittaristoista tunnetuimman Balanced  
Scorecardin periaatteita pk-yritysten kontekstissa.  
 
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, jonka on todettu aiemmissa tutkimuksis-
sa toimivan hyvin johdon laskentatoimen ja organisaatioiden kehittämisen tutkimises-
sa. Tämän tutkimuksen aineisto muodostui kolmesta teemahaastattelusta ja kahdesta 
sähköpostityöpajasta yrityksen johdon kanssa, sekä havainnoinnista. Tutkimuksessa 
kehitettiin yhteistoiminnassa tutkimuksen kohdeyrityksen johdon kanssa organisaation 
operatiivista johtamista tukeva suorituskykymittaristo. Tutkimuksen myötä muotoutui 
myös toimintatavat ja -periaatteet mittariston toteuttamista varten siten, että yrityksen 
toiminnan suunnitelmallisuuden kehittymistä voidaan tukea mittaristoprosessin avul-
la. Tutkimuksen myötä siihen osallistuvien osapuolten tieto suorituskyvyn mittaukses-
ta ja kehitysprosessista kasvoi ja syy-seuraussuhteet kohdeorganisaation operatiivisen 
toiminnan ja pitkän tähtäimen suunnitelmien välillä kirkastuivat. Tutkimuksessa myös 
kerrytettiin raportoinnin myötä tietoa, jota voidaan hyödyntää vastaavien suoritusmit-
tauksen kehityshankkeiden toteutuksissa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen aiheeksi valikoitui suorituskykymittariston kehittäminen, 
koska tutkijan oma mielenkiinto kohdistuu suoritusmittauksen käyttämiseen 
suorituskyvyn johtamisessa pienen yrityksen kontekstissa. Tutkimuksessa odo-
tettiin yhteistoiminnallisesti kohdeorganisaation kanssa toteutettavan toiminta-
tutkimuksen antavan syvällisempää ymmärrystä aihepiiristä.  

Tapausorganisaatio, johon tässä tutkimuksessa kehitettiin suorituskyky-
mittaristo, on pieni neljän henkilön tilitoimisto Keski-Suomesta. Tapausorgani-
saatiossa ei ole aiemmin ollut käytössä suorituskykymittareita ja suorituskyvyn 
johtamista ei ole käytännössä tuotu työyhteisössä esille, mutta yritysjohdolle on 
herännyt kiinnostus saada tietoa, mitä keinoja suorituskykymittaukselle olisi, 
miten mittaristo voisi tukea toiminnan ohjaamista ja millainen mittausjärjestel-
mä olisi mahdollista toteuttaa tapausorganisaatiossa. Tässä tutkimuksessa sy-
vennytään tapausyrityksen tilitoimistoliiketoiminnan operatiivista johtamista 
tukevan suorituskykymittariston kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa keskity-
tään suorituskykymittariston suunnittelun prosessiin ja mittariston rakentami-
seen sen myötä. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan tutkimusprosessiin käytet-
tävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi suorituskykymittariston käyttöönotto 
ja muodostetun mittariston käytännön toiminnan arviointi. 

Suorituskykymittaristojen rakentamisesta löytyy lukuisia aiempia pro 
gradu- tutkimuksia, jotka on toteutettu enimmäkseen tapaustutkimuksina ja 
joissa kehitetään suorituskykymittaristoja eri toimialojen yrityksille. Tapaustut-
kimukset ovat aina yksilöllisiä tapauksensa kuvauksia ja siten erilaisia keske-
nään. Tässä tutkimuksessa näkökulma keskittyy suorituskykymittareiden 
muodostamisen prosessin tutkimiseen ja mittariston muodostamiseen tämän 
prosessin myötä. Tutkimusotteeksi on valittu toimintatutkimus, koska tutkimus 
suuntautuu käytäntöön ja ongelman ratkaisuun ja tutkija ja kohdeorganisaatio 
pyrkivät ongelman ratkaisuun yhteistoiminnan kautta (Kuula, 2006). Tämän 
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tutkimuksen teoriaosuus täsmentyi toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan 
tutkimuksessa toteutettavan toiminnan, suorituskykymittariston rakentamis-
prosessin ja aiemman teorian keskusteluna molempien syventäessä toisiaan 
(Routio, 2005). Teoreettinen viitekehys, johon tämä tutkimus asemoituu, muo-
toutuu johdon laskentatoimeen ja ohjausmenetelmiin kuuluvasta suoritusky-
vyn mittauksen aihepiiristä. Alan tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi Ta-
ticchin ynnä muiden (2008, 58) tutkimustuloksissa pitkän tähtäimen suunnitel-
mien puute on yleinen ongelma pienissä yhtiöissä. Lyhyen aikavälin myyntita-
voitteisiin keskittyminen ja pitkän aikavälin suunnitelmien puute ovat tavallisia 
myös taloushallinnon ammattilaisorganisaatioissa, jotka seuraavat vain perin-
teisiä talouden mittareita (Harden & Upton 2016, 81). Tässä tutkimuksessa py-
rittiin etsimään ratkaisu operatiivisen johtamisen suunnitelmallisuuden puut-
teeseen kohdeorganisaatiossa. Strategiasta johdetut tavoitteet ja niiden seuranta 
johtaa pidemmällä aikavälillä halutunlaiseen lopputulokseen, tai ainakin sen 
tavoitteluun (Harden & Upton 2016, 82). Pienten yritysten omistajajohtajien joh-
tamisen osaamisen kehittämisellä voi olla hyödyllisiä vaikutuksia yritysten sel-
viytymiselle ja kasvulle muuttuvassa toimintaympäristössä (Fuller-Love 2006, 
188). Näistä kontekstuaalisista lähtökohdista johtuen, tämän tutkimuksen koh-
deorganisaation suorituskyvylle voidaan pidemmällä aikavälillä olettaa olevan 
hyötyä suorituskykymittariston kehittämisestä, joka toteutetaan tässä tutki-
muksessa.  

Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2017, 330–331) määrittelevät 
strategisen suorituskyvyn mittauksen (strategic performance measurement) pro-
sessiksi, jossa muodostetaan strategiasta tavoitteet ja niille toimintaa ohjaavat 
mittarit. Kohdeyrityksen kaltaisissa pienissä yrityksissä mittareina on usein 
vain talouden mittareita (Giannopoulos ym. 2013, 16), joten tässä tutkimuksessa 
pyritään selvittämään myös hyötyjä, joita ei-taloudellisilla mittareilla voitaisiin 
mahdollisesti saavuttaa. Talouden mittarit ovat olleet historiallisesti suoritus-
kyvyn seurannan lähde, mutta tätä kritisoitiin kapeakatseiseksi näkökulmaksi 
jo ennen 1990-luvun vaihdetta, jolloin Kaplan ja Norton (1992) esittivät ratkai-
suksi ongelmaan Balanced Scorecard -mittaristonsa (Yadav & Mahim 2013, 951). 
Balanced Scorecard (BSC), suomalaisittain tasapainotettu tuloskortti, on tunne-
tuimpia strategisen suorituskykymittauksen sovelluksia (Järvenpää ym. 2017, 
335) ja sen muodostamisen periaatteita seurataan suorituskykymittariston ke-
hittämiseksi tässä toimintatutkimuksessa soveltuvilta osin, koska BSC:n on to-
dettu olevan tasapainotetun näkökulmansa ansiosta käytetty malli mittaukselle 
myös pienissä yrityksissä (Giannopoulos ym. 2013, 16).  

Tässä tutkimuksessa ja teoriaosassa painottuvat erityisesti pk-yritysten ja 
asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten erityispiirteiden vaikutukset suori-
tusmittauksen viitekehykseen ja näiden kontekstuaalisten ominaisuuksien vai-
kutukset mittaristoon ja sen kehitysprosessiin. Pk-yritys (pieni tai keskisuuri 
yritys) määritellään Tilastokeskuksen (2021) mukaan riippumattomaksi yri-
tykseksi, jolla on henkilöstöä alle 250 ja liikevaihto on enintään 50 miljoonaa tai 
taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa. Riippumaton yritys on, kun sen 
pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai yli ei ole yhden tai 
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useamman yrityksen omistuksessa, joihin voitaisiin soveltaa joko pk-yrityksen 
tai pienen yrityksen määritelmää (Tilastokeskus 2021). Asiantuntijayritys on 
yritys, jonka kilpailukyky ja arvo perustuu sen työntekijöiden, asiantuntijoiden, 
osaamiseen (Pellinen 2017, 115). 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

Tapausorganisaatiossa ei ollut käytössä suorituskykymittaristoa, mutta suori-
tuskykyä haluttiin jatkossa seurata, jotta saataisiin paremmin tietoa operatiivi-
sen johtamisen avuksi sekä kehityssuuntien seuraamiseksi. Tutkimusongel-
maksi muodostui siten, millainen prosessi tarvitaan pienen asiantuntijapalve-
luita tarjoavan taloushallinnon organisaation operatiivista johtamista tukevan 
suorituskykymittariston muodostamiseksi? Tähän tutkimusongelmaan pyrittiin 
löytämään ratkaisu muodostamalla kohdeorganisaatiolle sopiva suorituskyky-
mittaristo ja tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:  

• Miten kehitetään suorituskykymittaristo pienelle yritykselle?  

• Miten ja millainen mittaristo tukee operatiivista johtamista pienessä talous-
hallinnon asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä? 

 
Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena. Tutkimuksen 
aineistona hyödynnettiin kahta sähköpostityöpajaa, kolmea teemahaastattelua 
ja kohdeorganisaation ihmisten, toiminnan, toimintaympäristön ja tietojärjes-
telmien havainnointia. Tutkimuksessa kehitettiin aikaisempien tutkimusten 
myötä muodostettua teoriaa hyödyntäen pienelle taloushallinnon asiantuntija-
organisaatiolle suorituskykymittaristo yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa.  

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli toimia oppimisprosessina ja tarjota 
tutkimukseen osallistuville osapuolille sekä uutta tietoa suorituskykymittauk-
sesta, että kartoittaa sen mahdollisuuksia kohdeorganisaatiossa. Tämän tutki-
muksen tavoitteena oli kehittää suorituskykymittaristo, joka tukee kohdeorga-
nisaation operatiivista johtamista pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavutta-
mista mahdollistavalla tavalla. Mittariston avulla oli tarkoitus saada enemmän 
tietoa päätösten ja organisaation ohjauksen tueksi ja mahdollisten ongelmakoh-
tien löytämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sopivia mittareita, sovel-
taa niitä tapausorganisaation kontekstiin ja pohtia aikaisempaa tutkimustietoa 
hyödyntäen, mitkä ominaisuudet tekevät tietystä mittarista ja mittaristosta so-
pivan juuri tapausorganisaatiolle.  

Toivottu tutkimustulos oli myös esittää suorituskykymittariston kehittä-
misen prosessista sellainen kuvaus, josta voisi olla apua myös muille suoritus-
kykymittariston käyttöönottoa harkitseville saman toimialan ja kokoluokan or-
ganisaatioille. Eli vaikka kyseessä on yhden yrityksen ongelmakohdan ratkai-
suun keskittyvä toimintatutkimus, olisi toivottavaa, että joiltain osin tuloksia 
olisi hyödynnettävissä yleisemminkin. 
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Tämä pro gradu -tutkielma rakentuu siten, että luvussa kaksi tarkastellaan 
suorituskyvyn mittauksen viitekehystä yleisesti, BSC näkökulmasta ja pk-
yritysten piirteistä. Luvussa kolme perehdytään suorituskykymittariston 
kehittämisen prosessiin ja erilaisiin prosessimalleihin painottuen pk-yrityksille 
sopiviin malleihin. Luvussa neljä esitellään tämän tutkimuksen aineistoa ja 
menetelmiä. Luvussa viisi esitetään tutkimuksen tuloksina tutkimusprosessin 
kuvaus, kohdeorganisaation suorituskykymittariston kehittämisprosessi ja sen 
myötä muodostettu suorituskykymittaristo. Tutkimuksen lopuksi luvussa 
kuusi esitetään vielä pohdintaa ja tutkimuksen arviointia. 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAUS 

2.1 Näkökulmia suorituskyvyn mittaamiseen 

Johdon laskentatoimi (management accounting) tuottaa tietoa yritysten päätök-
senteon tueksi (mm. Shields & Shelleman 2016, 20) ja toimintojen tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden parantamiseksi (Drury 2015, 6). Johdon laskentatoimeen 
kuuluvat johdon ohjausjärjestelmät (management control systems, MCS), muodos-
tuvat erilaisista ohjauskeinoista, joihin myös suoritusmittaus kuuluu (Pellinen 
2017, 15).  Varmistaakseen tavoitteiden mukaisen toiminnan yrityksen johto 
asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan, mikäli tavoittei-
den seurantaa varten rakennetut suorituskyvyn mittarit on hyvin suunniteltu. 
Suorituskyvyn mittarit ovat tärkeitä myös työmotivaation kannalta, koska työs-
tä saatu palaute on yksi motivaatiotekijä henkilöstölle ja mittareiden tulosten 
avulla toteutuva tavoitteiden seuranta antaa palautetta, miten työtä on tehty. 
(Macintosh & Quattrone 2010, 182.) 

Suorituskyvyn mittauksella (performance measurement) seurataan yritysten 
suorituskyvyn tasoa (Vieira & Schneider 2017, 493). Suorituskyky (performance) 
voidaan määritellä Laitisen (2003, 366) mukaan: 

Yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin.  

Mittaus kohdistuu menestystekijöihin (success factors), jotka ovat liiketoiminnan 
menestykselle ja strategialle keskeisiä ja näiden tekijöiden välillä on syy-
seuraussuhteita. Kriittiset menestystekijät (critical success factors) ovat ne liike-
toiminnan osa-alueet, joilla yritys erityisesti tarvitsee korkeaa suoritustasoa pi-
tääkseen yllä kilpailukykyään myös tulevaisuudessa. (Lönnqvist, Kujansivu & 
Antikainen 2006, 22.) 

Jotta mittaristo voisi saavuttaa strategista merkittävyyttä yrityksen toi-
minnan ohjaamisessa, sen tulisi kattaa olennaiset ulottuvuudet. Sen tulisi olla 
yhtenäinen kokonaisuus, jossa ei ole päällekkäisyyksiä ja sen tulisi olla käytän-
nöllinen yritysjohdon päätöksenteossa. Nämä vaatimukset täyttäviä mittaristoja 
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voidaan nimittää kokonaisvaltaisiksi suorituskyvyn mittausjärjestelmiksi.  (Lai-
tinen 2003, 367.) Jotta mittaristo on tehokas kokonaisuutena, sen tulee olla mit-
tareiden yhdistelmänä toimiva. Tällöin mittaristo antaa johdonmukaisen sig-
naalin siitä, miten suoritusta voidaan parantaa. Lyhyen aikavälin tiedon tulee 
myös johdonmukaisesti tukea pitkän aikavälin informaatiota, eli eri ajanjakso-
jen mittareiden antamat merkit eivät saa olla ristiriidassa keskenään.  (Laitinen 
2003, 373–374.) 

Suorituskyvyn mittauksessa järjestelmän käyttötavalla on merkitystä. Mit-
taristoja voidaan käyttää interaktiivisesti tai diagnostisesti. Kun yrityksen johto 
käyttää mittauksella kertynyttä tietoa tulevaisuusorientoituneesti yrityksen re-
surssien kohdentamiseksi paremmin ja siten toiminnan kehittämiseksi, on kyse 
interaktiivisesta käytöstä (Koufteros, Verghese & Lucianetti 2014, 313). Interak-
tiivinen käyttö tukee ennusteiden muodostamista (Lönnqvist, Kujansivu & An-
tikainen 2006, 125). Diagnostisesti mittausta käytetään puolestaan selvittämään 
toiminnan nykytilaa (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 124). Diagnosti-
nen tieto ei kuitenkaan auta kehittymään, ellei sitä hyödynnetä interaktiivisesti. 
Parhaan tuloksen antaakin näiden käyttötapojen yhtäaikainen käyttö, koska 
tällöin mittaustuloksia käyttävät johtajat ohjaavat yritysten resursseja suoritus-
kyvyn parantamisen kannalta oikeisiin kohteisiin. (Koufteros, Verghese & Lu-
cianetti 2014, 331–334.) 

Mittaristojen käyttötarkoituksia voivat olla päätöksenteko, kontrollointi, 
ohjaaminen, koulutus ja oppiminen sekä kommunikointi organisaation ulko-
puolelle (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 123). Mittaristojen käyttö-
tarkoitusten yhdistävänä tekijänä on päätöksen tekoa tukevan tiedon tuottami-
nen, jolloin mahdollistuu nopeampi ja perusteltu päätöksenteko (Lönnqvist, 
Kujansivu & Antikainen 2006, 129). Toiminnan ohjauksessa resurssien kohdis-
tamisen tarpeet huomataan helpommin, kun prosessien suoritusten tuloksia 
seurataan aktiivisesti ja tällöin myös taloudellisia resursseja säästyy, kun tuo-
tannon tekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan (Ukko, Tenhunen & Ran-
tanen 2007, 46). Yritykset hallinnoivat nykypäivänä valtavia tietomääriä erilai-
sissa tietojärjestelmissä ja mittarit ovat myös keino tiivistää tätä tietomäärää 
hallittavampaan ja helpommin käytettävissä olevaan muotoon (Lönnqvist, Ku-
jansivu & Antikainen 2006, 127). Suorituskyvyn mittaamisella on koettu olevan 
vaikutuksia myös ihmisten johtamiseen. Täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole, 
missä määrin vaikutukset ovat aiheutuneet mittariston käytöstä ja missä määrin 
johtajan omasta johtamistyylistä ja organisaatiokulttuurista (Ukko, J., Tenhunen 
& Rantanen 2007, 50). Mittauksen tulokset voivat lisätä keskustelua työntekijöi-
den ja työnantajan kesken ja mittarit antavat tietoa työn suorittamisen tuke-
miseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi (Ukko, Tenhunen & Rantanen 
2007, 47–48). Yksin mittaus ei kuitenkaan korvaa johtamista vaan se ainoastaan 
tukee sitä, jolloin johtajan roolissa tärkeäksi muodostuu se, miten hän käyttää 
mittauksen tuottamaa tietoa johtamistyössään (Ukko, Tenhunen & Rantanen 
2007, 49).  

Jo suorituskyvyn mittariston kehittämisprosessilla voidaan vaikuttaa mit-
taristosta saataviin hyötyihin. Henkilöstön mukaan ottaminen jo varhaisessa 
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vaiheessa mittariston suunnittelutyötä, voi viestiä mittariston tavoitteita pa-
remmin, helpottaa sen käyttöönottoa (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 
105) ja lisätä työntekijöiden tietoa mittariston tarkoituksesta ja sitoutumista sii-
hen (Ukko, Tenhunen & Rantanen 2007, 50). Mittariston suunnittelu avaa hen-
kilöstölle mahdollisuuden oppimiselle, kun organisaation jäsenet pohtivat yh-
dessä käytännönläheisesti organisaation toimintaa ja sen toimintaperiaatteita 
(Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 105). Näistä edellä kuvatuista erilai-
sista mittaristojen käyttötarkoituksista tutkija on koostanut yhteenvedoksi ku-
vion 1.  

  

KUVIO 1 Tutkijan muodostama synteesi mittaristojen käyttötarkoituksista. 

Suorituskyvyn mittaamisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia yritys-
ten suorituskyvyn paranemiseen, strategioiden toteutukseen ja hyvän käytök-
sen vahvistamiseen (Koufteros, Verghese & Lucianetti 2014, 322–325). Franco-
Santos ym. (2012) ovat tunnistaneet ja jakaneet suorituskyvynmittausjärjestel-
mien vaikutukset ihmisten käytökseen, organisaation kyvykkyyksiin ja suori-
tuskyvyn vaikutuksiin (Franco-Santos, Lucianetti & Bourne 2012, 98–99). Ihmis-
ten käytöksen vaikutukset muodostuvat esimerkiksi motivaation ja ymmärryk-
sen lisäämisen vaikutuksista suorituskykyyn. Organisaation kyvykkyydet puo-
lestaan tukevat kilpailukykyä suorituskyvyn mittauksen vaikuttaessa esimer-
kiksi prosesseihin ja oppimiseen. Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät puolestaan 
muodostuvat taloudellisista ja ei-taloudellisista tuloksista yrityksen eri tasoilla, 
kuten yrityksen tai johtamisen tasolla. (Franco-Santos, Lucianetti & Bourne 2012, 
99.) Kun tavoitteet asetetaan strategiaa mukaileviksi ja niiden toteutumista seu-
rataan, ohjaavat nämä tavoitteet suorituksia kohti tarkoituksenmukaisia tavoit-
teita (Ukko, Tenhunen & Rantanen 2007, 47). Aina suorituskyvyn mittauksen 
vaikutukset eivät kuitenkaan ole positiivisia. Negatiivisina vaikutuksina on 
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huomattu suorituskyvyn mittausjärjestelmien olevan aikaa vieviä, kustannuk-
sia ja työmääriä lisääviä ja ne ovat toisinaan luoneet myös sisäisiä jännitteitä 
työpaikoilla esimerkiksi palkkioiden epäoikeudenmukaisen jakautumisen ko-
kemusten myötä (Franco-Santos, Lucianetti & Bourne 2012, 99). 

 

2.2 Balanced Scorecard eli tasapainotettu tuloskortti  

Tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard, jatkossa BSC) on tunnetuin suori-
tuskyvyn mittauksen sovellus (mm. Koufteros, Verghese & Lucianetti 2014, 314). 
BSC:n on huomattu olevan toimiva viitekehys myös pienten yritysten suoritus-
kyvyn mittauksessa (Davig, Elbert & Brown 2004; Manville 2007; Giannopoulos 
ym. 2013). Tasapainotetun tuloskortin kehittivät 1990-luvun alkupuolella Kap-
lan ja Norton yhteistyössä kahdentoista amerikkalaisen suuryrityksen kanssa. 
BSC tarkoituksena on korjata ongelmaa liittyen lausahdukseen ”saat, mitä mit-
taat”. Yritysten johtajat havahtuivat 1980 luvulla siihen, että perinteiset talou-
dellisen suoriutumisen mittarit eivät mahdollistaneet tehokasta johtamista, 
vaan niillä ohjaaminen vaikutti työntekijöiden suoriutumiseen joskus haitalli-
sella tavalla. BSC sisältää neljä näkökulmaa, jotka mittaavat sekä taloudellista 
suoriutumista, että operationaalista suoriutumista. Näkökulmat ovat asiakkaat, 
sisäiset prosessit, talous sekä oppiminen ja kehitys. (Kaplan & Norton 2005, 
172–174.) Näiden näkökulmien tulisi olla useamman ulottuvuuden kautta tasa-
painossa keskenään. Tasapaino toteutuu taloudellisten ja ei-taloudellisten mit-
tareiden mukaan ottamisesta, lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteista, ulkoisen 
ja sisäisen tehokkuuden mittaamisesta ja ennakoivien ja tulosmittareiden sisäl-
lyttämisellä mittaristoon (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 113). 

 

 

KUVIO 2 Tasapainotetun mittariston syy-seuraussuhteita (mukaillen Laitinen 2003, 381). 
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BSC mittariston neljän näkökulman syy-seuraussuhteita on esitetty yllä kuvios-
sa kaksi Laitisen (2003, 381) kuviota mukaillen. BSC on saanut kritiikkiä osak-
seen, koska näiden kausaalisuussuhteiden ymmärtäminen yrityksissä voi olla 
heikkoa (Malmi 2001, 4) ja toisaalta yritysten strategiat voivat muuttua niin no-
peasti, että hitaasti rakennettava ja toimintatapoihin vakiintuva BSC ei ehdi 
välttämättä muutokseen mukaan. Myös suhdannevaihtelut voivat aiheuttaa 
yritysten strategioihin merkittäviä muutoksia, mikä tarkoittaa, että mittaristoa 
tulisi pystyä muuttamaan strategioiden vaihtuessa. Tämän vuoksi mittaristo ei 
saisi olla liian raskas ja suuri, jotta sitä pystytään muuttamaan tarpeiden mu-
kaan.  (Laitinen 2003, 382–383.) BSC:a kohtaan on esitetty kritiikkiä myös neljän 
näkökulman rajoittavuuden, henkilöstön vähäisen huomioimisen ja ulkoisen 
vertailtavuuden heikkouden vuoksi (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 
36). 

Syitä BSC käyttöönottoon yrityksissä ovat strategian toteuttaminen käy-
tännön toiminnassa, laatuohjelmat ja palkinnot, muutosohjelmien läpivienti, 
johtamistyön muodin mukana pysyminen ja budjetoinnista luopumisen kor-
vaaminen (Malmi 2001, 214). Suorituskykymittaristona BSC:n tavoitteena on 
viestiä yrityksen strategiaa työntekijöille ja saada strategiaa siten paremmin 
toteutettua (Schneider & Vieira 2010, 499). BSC:n katsotaan auttavan johtami-
sessa ensinnäkin, koska se tuo yhdelle raportille liiketoiminnan kilpailukyvyn 
eri elementtejä, kuten esimerkiksi asiakaskeskeisyyden, laadun parantamisen ja 
tiimityöskentelyn korostamisen. Lisäksi BSC toimii osaoptimointia vastaan, kun 
liiketoiminnan eri näkökulmia tulee tarkastella kokonaisuutena, jolloin johdon 
on mahdollista huomata eri osa-alueiden muutosten vaikutuksia toisiin liike-
toiminnan osa-alueisiin, ettei toisen parantamista tehdä erehdyksessä toisen 
kustannuksella.  (Kaplan & Norton 2005, 174.) On helpompaa ohjata toimintaa 
kokonaisuutena eteenpäin, kun liiketoiminnan kokonaiskuva pysyy johtajilla 
ehjänä. Kokonaisuuden ymmärtäminen lisää päätöksenteko- ja ongelmanrat-
kaisukykyä, joilla liiketoimintaa edistetään (Kaplan & Norton 2005, 180). BSC:n 
avulla saavutettuja hyötyjä olivat Malmin (2001, 213) suomalaisia yrityksiä kos-
kevassa tutkimuksessa: seurattujen toimintojen suorituksen käytännön para-
neminen, keskustelun kohteiden laajeneminen BSC näkökulmien mukaan ja 
toisaalta tavoite saada johtajat huomaamaan omat mahdollisuutensa liiketoi-
minnan suorituksen parantamisessa. 

BSC:ssa käytetään sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. BSC 
eroaa tavanomaisista talouden mittareista tämän ominaisuutensa vuoksi, koska 
erilaisine mittarityyppeineen sen katsotaan voivan mitata paremmin organisaa-
tion aineetonta pääomaa (Harden & Upton 2016, 81). Tunnusluvuilla johtami-
sen perustan muodostaa ajatus, jossa tavoite, toiminta ja tunnusluku ovat tii-
viisti yhteydessä toisiinsa (Friedag & Schmidt 2005, 39–40) ja BSC mittariston 
tarkoituksena on nimenomaan saada aikaan oikeanlaista toimintaa tuomalla 
johdon strategiset tavoitteet operatiiviselle tasolle mittariston muodossa (Kap-
lan & Norton 2005, 176). Malmin (2001, 211) suomalaisten yritysten BSC käyttöä 
tutkivan tutkimuksen mukaan yrityksissä käytettiin mittaristoa sekä tavoitteilla 
johtamiseen, kun mittareille asetettiin tietyt tavoitteet, että tietojärjestelmänä, 
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josta saatua tietoa ei juuri käytetty hyödyksi ohjaamiseen. Eli vaikka BSC on 
kehitetty erityisesti strategian jalkauttamiseen yrityksien operationaaliselle ta-
solle, käytännössä sen käytössä yrityksissä, ja kehitetyissä mittareissa, ei aina 
ole selviä yhteyksiä strategisiin päämääriin. Näiden yhteyksien syy-
seuraussuhteiden määrittelyn helpottamiseksi on kehitetty työkaluksi strate-
giakartta, jota käsitellään tämän tutkimuksen kappaleessa 3.2. 

BSC on kehittynyt alustaan lähtien koko ajan ja jopa sen luojien Kaplanin 
ja Nortonin omat kuvailut mittaristosta ovat vaihdelleet sitä mukaa, kun he 
ovat tehneet uusia tutkimuksia ja kirjoituksia aiheesta (Malmi 2001, 215). BSC 
voidaan kuitenkin nähdä joka tapauksessa mallina, vaikka saadakseen parhaan 
hyödyn siitä, sitä tulisi käyttää tietyllä tavalla. Jotta mittaristo on BSC, sen tulee 
sisältää sekä taloudellisia, että ei-taloudellisia mittareita ja sen tulisi kuvastaa 
strategiaa. Erottuakseen muista mittausjärjestelmistä BSC mittariston tulisi 
myös mukailla alkuperäisen mallin mukaisia dimensioita. (Malmi 2001, 215–
216). Kaplan ja Norton erottavat itse prosessien parantamiseen tähtäävien koje-
lautojen (dashboards) käytön ja BSC eroksi kojelautojen operatiivisen luonteen ja 
painottumisen prosessimittareihin, joilla työntekijät saavat nopeaa palautetta 
päivittäisestä suoriutumisestaan ja voivat siten kehittyä oppimalla kokemuksis-
taan (Kaplan & Norton 2009, 208). Strategiaan prosesseja parantavat kojelaudat 
sidotaan huomioimalla, että parannettavat prosessit tuottavat haluttua arvoa 
asiakkaalle, mikä puolestaan varmistaa haluttujen taloudellisten tavoitteiden 
toteutumista (Kaplan & Norton 2009, 216). 

2.3 Suorituskyvyn johtaminen mittaristojen avulla 

Mittaristojen tarkoitus on konkretisoida tavoitteita ja viestiä niistä. Tarkoituk-
sena on siten saada toimintaa ohjattua kohti asetettuja tavoitteita ja toteuttaa 
tavoitteet.  (Friedag & Schmidt 2005, 41–42, Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 
2006, 30.) BSC:n kyseessä ollessa pelkkä mittaristo ei itsessään tee siitä suoritus-
kyvyn johtamisen järjestelmää (Malmi 2001, 216). Jotta mittaristoa käytettäisiin 
strategisena johtamisjärjestelmänä, tulisi mittaristolle paitsi määritellä mittarit, 
myös asettaa niille tavoitteet, jakaa vastuut tavoitteiden saavuttamisesta ja 
mahdollisesti myös palkita mittareiden tavoitteiden saavuttamisen perusteella 
(Malmi 2001, 216). Nämä toimet muodostavat kehämaisen jatkuvan suoritusky-
vyn johtamisprosessin (Ates ym. 2013, 40). Mittaristoja hyödyntäviä johtamis-
järjestelmien kuvauksia on lukuisia, joista mukaan on poimittu ja esitetään seu-
raavaksi BSC luojien Kaplanin ja Nortonin (2009) johtamisjärjestelmän kuvaus 
ja Hudsonin, Leanin ja Smartin (2001) erityisesti pk-yritysten kontekstiin sopi-
vaksi tarkoitettu jatkuvan strategisen kehittämisen prosessi. Johtamistyöstä 
suuri osa koostuu hiljaisesta tiedosta, kokemuksesta ja kulttuurisista tai epä-
muodollisista mekanismeista, mistä johtuen johtamisprosessista olisi hyvä tuot-
taa konkreettisia kirjallisia ohjeita, joilla mittaus sidotaan osaksi johtamiskäy-
täntöjä (Jääskeläinen & Luukkanen 2014, 246).  
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KUVIO 3 BSC:a hyödyntävä johtamisjärjestelmä mukaillen Kaplan ja Norton 2009 (324). 

Kuviossa 3 esitetään Kaplanin ja Nortonin (2009, 323–325) kuvaileman BSC:a 
hyödyntävän johtamisjärjestelmän prosessin vaiheet. Johtamisjärjestelmän en-
simmäisessä vaiheessa laaditaan strategia, pohditaan yrityksen toiminta-ajatus, 
arvot ja visio, sekä tehdään strateginen analyysi ja muotoillaan strategia. Pro-
sessin toisessa vaiheessa suunnitellaan strategiaa. Strategiaa tarkennetaan stra-
tegiakartan avulla, asetetaan siinä muotoilluille tavoitteille mittarit ja tavoitear-
vot, määritellään strategian saavuttamiseksi tarvittavat hankkeet ja selvitetään 
hankkeiden rahoitus. Kolmannessa vaiheessa organisaatio sopeutetaan strate-
giaan yksikkötason strategiakarttojen ja tuloskorttien avulla, joilla strategiaa 
viestitään henkilöstölle. Neljännessä vaiheessa johto suunnittelee ja parantaa 
jatkuvasti operatiivisia prosesseja, joilla on eniten merkitystä strategisen menes-
tymisen kannalta ja käyttää tässä apuna kojelautoja operatiivisine mittareineen. 
Viidennessä vaiheessa seurataan strategista ja operatiivista menestystä kokouk-
sin, joissa valvotaan ja muokataan strategian ja operatiivisten tavoitteiden to-
teutusta kojelautojen ja mittareiden tuloksia hyödyntäen. Kuudennessa vai-
heessa pidetään strategian testaus- ja päivityskokouksia, joista kokemukset ja 
uusi tieto siirretään taas strategian laatimisprosessiin.  (Kaplan & Norton 2009, 
323–325.) 

Hudsonin ja kumppaneiden (2001) jatkuvan strategisen kehittämisen pro-
sessi (Continuous Strategic Improvement process) perustuu jokaiselle strategiselle 
tavoitteelle tehtävään ”nimeä, toimi, käytä, opi” – kiertoon (Hudson, Lean & 
Smart 2001). Kaplanin ja Nortonin edellä esitettyyn johtamisprosessiin verrat-
tuna Hudsonin ja kumppaneiden mallissa on vähemmän vaiheita, jolloin se on 
selkeämpi pk-yrityksille. Hudsonin ja kumppaneiden johtamisprosessin malli 
sopii pk-yrityksille, koska se ei vaadi paljoa pk-yritysten rajallisia resursseja, 
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auttaa linkittämään mittarit kehittämistoimenpiteisiin ja siten kohdistamaan 
toimintaa kriittisiä strategisia tavoitteita kohti (Hudson, Lean & Smart 2001, 
810–811).  

 

 

KUVIO 4 Pk-yritysten jatkuvan strategisen kehittämisen prosessi (Hudson, Lean & Smart 
2001, 811). 

Jatkuvan kehittämisen prosessi sisältää neljä vaihetta ja prosessi on kuvattu ku-
viossa 4. Nimeämisen vaiheessa strategiset päämäärät tunnistetaan. Toiminnan 
vaiheessa strategiseen päämäärään liittyvät suorituskykymittarit ja tarvittavat 
kehittämisen toimenpiteet tunnistetaan. Käyttövaiheessa mittausjärjestelmä 
otetaan käyttöön ja toimenpiteiden kehittäminen aloitetaan. Oppimisen vai-
heessa tavoitteiden saavuttamista seurataan ja samaan aikaan arvioidaan valit-
tujen mittareiden pätevyyttä. Prosessin myötä syntyy strategian mukaisia mit-
tareita ja prosessi kannustaa jatkuvaan toiminnan parantamiseen. (Hudson, 
Lean & Smart 2001, 811.) 
 



19 
 

2.4 Pk-yritysten piirteiden vaikutukset suorituskyvynmittauk-
seen 

Pk-yritysten toimintaympäristö on nopeasti muuttuva ja epävakaa. Pk-yrityksiä 
yhdistävät monet yleiset ominaisuudet, jotka erottavat ne suurista yrityksistä. 
Pk-yritykset ovat joustavia, niillä on järjestäytymättömät organisaatioprosessit, 
omistajayrittäjään keskittyneet päätöksentekoprosessit, hiljaista tietoa ja teke-
mällä oppimista sekä ajanpuutetta muille, kuin operatiivisille toimille sekä niis-
sä yleistä on keskittyä teknisiin ja tuotannollisiin näkökulmiin (Garengo, Biazzo 
& Bititci 2005, 26–27). Pk-yritysten ominaisuuksista suorituskyvyn mittaukseen 
vaikuttavia ovat omistajakeskeisyys, vähäiset aika- ja henkilöstö- ja talousre-
surssit, riippuvuus pienestä asiakasmäärästä ja toimiminen rajoitetuilla mark-
kinoilla, matalat ja joustavat organisaatiorakenteet, korkea innovaatiopotentiaa-
li, reaktiivinen keskittyminen päivittäiseen liiketoimintaan ja vapaamuotoiset ja 
dynaamiset strategiat (Pekkola, Saunila & Rantanen 2016, 954–955, Hudson, 
Smart & Bourne 2001, 1105). Osa edellä mainituista pienten yritysten ominai-
suuksista ilmenee myös taloushallinnon toimialaraportilta (2019, 36), jonka mu-
kaan pienten taloushallinnon organisaatioiden heikkoutena on jatkuvuus, jota 
haastavat resurssien vähäisyys alan muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä 
vähäinen kiinnostus kasvuun ja yrittäjä- tai asiantuntijavetoisuus (Metsä-Tokila 
2019, 36). Nämä ovat siten tekijöitä, jotka vaikuttavat myös pienten taloushal-
linnon yritysten suorituskyvyn mittaamiseen ja mittaristolle asetettuihin tavoit-
teisiin. Suoritusmittausjärjestelmän implementointia voi edistää pk-yritysten 
ominaisuuksien huomioiminen kehittämisprosessissa. Tällöin strategista suori-
tusmittaristoa kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota prosessin resurssitehok-
kuuteen ja tuottaa lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjä, jotta motivaatio ja kiin-
nostus kehittämiseen pysyy yllä. Prosessin tulisi olla myös joustava ja dynaa-
minen mukautuakseen muuttuviin strategioihin, jotta mittareiden strateginen 
relevanssi pystytään säilyttämään tulevaisuudessakin. (Hudson, Smart & Bour-
ne 2001, 1112.) 

Pienten yritysten suoritusmittaukseen liittyvien tilannetekijöiden tutki-
muksessa Garengo ja Bititci (2007) tunnistivat neljä kontingenssitekijää merki-
tyksellisiksi pk-yrityksille suorituskyvyn mittausjärjestelmien implementoinnin 
ja käytön näkökulmasta. He tutkivat kontingenssitekijöitä aiemman kirjallisuu-
den ja skotlantilaisille pk-yrityksille tehtyjen tapaustutkimusten avulla ja selvit-
tivät niiden vaikutusta suoritusmittaukseen. Pienten yritysten suorituskyvyn 
mittausjärjestelmien käyttöönotossa ja käytössä tärkeäksi muodostui yhtiön 
hallintorakenne, joka vaikuttaa suorituskyvyn mittausjärjestelmän koettuun 
hyötyyn päätöksenteon apuna. Johdon tietojärjestelmät vaikuttavat siten, että 
kehittyneet järjestelmät tukevat suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöä. 
Strategialla on merkitystä, koska usein liiketoimintamallin muutos ohjaa suori-
tuskyvyn mittausjärjestelmän kehittämisen tai käyttöönottoon. Organisaa-
tiokulttuuri ja johtamistyyli vaikuttavat myös. Suorituskyvyn mittausjärjestel-
mä rohkaisee saavuttamisen kulttuuriin ja konsultoivaan johtamistyyliin. (Ga-
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rengo & Bititci 2007, 806–820.) Suorituskykymittariston kehittämisessä on tär-
keää, että jatkuvaa kehitystä toteutetaan relevanttien mittareiden ylläpitämisek-
si, jolloin merkitykselliseksi muodostuu yrityksen sisäinen mittaamisen kult-
tuuri, jossa relevanttien ja hyvien mittareiden tärkeyttä arvostetaan (Kennerley 
& Neely 2002, 1242). 
Pk-yritysten piirteet vaikuttavat myös mittariston käyttötapaan, koska oikean-
laisen lähestymistavan valinta suoritusmittauksen toteutukseen edistää mitta-
riston onnistumisen mahdollisuuksia. Asiantuntijayrityksissä hierarkkinen val-
vonta suoritusmittauksella aiheuttaa aiempien tutkimusten mukaan usein au-
tonomian, joustavuuden ja ammattilaisuuden vähenemistä, jolloin mahdollista-
va suoritusmittaus olisi vastaus näiden epätoivottujen vaikutusten vähentä-
miseksi (Groen, van de Belt & Wilderom 2012, 841). Ahrens ja Chapman (2004) 
tutkivat suorituskyvynmittauksen mahdollistavan käytön näkökulmaa vasta-
kohtana perinteiselle pakottavalle, ylhäältä alaspäin rakentuvalle ohjaukselle. 
Mahdollistava ohjaus antaa työntekijöille tilaa käsitellä itse suoraan työssään 
ilmeneviä tilanteita.  (Ahrens & Chapman 2004, 275.) Mahdollistavuus esiintyy 
suoritusmittauksen yhteydessä siten, että työntekijät saavat paremman kuvan 
siitä, kuinka heidän oma työpanoksensa sitoutuu yrityksen laajempaan viiteke-
hykseen ja siitä, miten järjestelmän sisäinen logiikka toimii. Mahdollistava jär-
jestelmä myös sallii työntekijöiden tehdä siihen muutoksia ja korjata järjestel-
mää, kun he huomaavat siihen tarvetta. Mahdollistava järjestelmä parhaimmil-
laan lisää yrittäjämäistä asennetta ja hiljaisen tiedon jakamista. Järjestelmällä 
tavoiteltavia etuja ovat joustavuus ja tehokkuus.  (Ahrens & Chapman 2004.) 
Mahdollistavan mittariston käyttö sopii erityisesti pienille asiantuntijapalvelui-
ta tarjoaville palveluyrityksille, koska se toimii ennemmin työntekijöiden työs-
kentelyä edistävänä järjestelmänä kuin valvonnan välineenä (Groen, van de Belt 
& Wilderom 2012, 840). Groenin, van de Beltin ja Wilderomin (2012) mukaan 
pienten asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten haasteina on usein virallisen 
strategian puute ja liiketoiminnan vahva tukeutuminen työntekijöiden hiljai-
seen tietoon (2012, 840). Näitä ongelmia vähentääkseen mahdollistavan mitta-
riston tulisi olla strategiaa kuvaava, heijastaa hiljaista tietoa ja antaa mahdolli-
suuksia uuden tiedon luomiselle. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien 
toimintojen syy-seuraussuhteita voidaan visualisoida strategiakartan avulla, 
joka auttaa strategian sanoittamisessa ja viestimisessä. Hiljaisen tiedon runsaus 
aiheuttaa hankaluutta valvoa palvelun laatua ja jakaa tehtäviä, jolloin riski 
työntekijöiden ylikuormituksesta kasvaa, kun johdolla ei ole tarpeeksi tietoa 
töiden tasapuolisemman jaon mahdollistamiseksi. Lisäksi tämä hiljainen tieto 
voidaan menettää avaintyöntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa. Työntekijälähtöi-
nen suoritusmittausjärjestelmän kehitysprosessi auttaa hiljaisen tiedon jakami-
sessa ja saa aikaan validimman, luotettavamman ja ymmärrettävämmän mitta-
riston. Uuden tiedon luomisessa mahdollistava suoritusmittausjärjestelmä voi 
auttaa asiantuntijayrityksiä palautteen ja yhteiseen oppimisprosessiin osallis-
tumisen kautta. (Groen, van de Belt & Wilderom 2012, 840–843.) 

Pienten yritysten joustavuuden ja suoritusmittariston helpon muokatta-
vuuden vaatimuksiin soveltuu myös Pekkolan, Saunilan ja Rantasen kehittämä 
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joustavan suorituskyvyn mittausjärjestelmän (flexible performance measurement 
system FPM) viitekehys (Pekkola, Saunila & Rantanen 2016). Kyseinen viiteke-
hys huomioi epävakaan ja monimutkaisen toimintaympäristön sekä pk-
yritysten mittaristojen suunnitteluun, implementointiin ja käyttöön käytettävis-
sä olevat vähäiset aika- ja henkilöresurssit. FPM sopii myös pk-yritysten yleisiin 
ominaisuuksiin, joita ovat omistajakeskeisyys, joustavuus, nopea markkina-
muutoksiin sopeutuminen, vähemmän viralliset prosessit ja keskittyminen päi-
vittäiseen liiketoimintaan. FPM viitekehys sisältää kahden tason mittareita: 
päämittarit ja tukimittarit. Pysyväisluontoiset päämittarit tuottavat taloudellista 
tietoa yrityksen kannattavuudesta ja antavat siten yleiskuvan yrityksen suori-
tuskyvystä. Muuttuvien tarpeiden mukaan vaihtuvat tukimittarit mahdollista-
vat pk-yrityksen strategian mukaisen toiminnan, eivätkä kuluta liikaa resursse-
ja, koska ne ovat kevyesti, joustavasti ja nopeasti muutettavissa strategioiden 
mukana. (Pekkola, Saunila & Rantanen 2016, 954–955.) 

2.5 Hyvien suorituskykymittareiden ominaisuuksia 

Mittareiden onnistuneisuutta arvioitaessa tulisi pitää mielessä, mitä varten mit-
tausta toteutetaan, sillä mittarit ovat tapaus- ja tilannekohtaisia. Mittaamisen 
hyödyt ja ohjausvaikutus on oltava oikeassa suhteessa mittarin vaatimiin re-
sursseihin ja kustannuksiin (mm. Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 58; 
Cocca & Alberti 2010, 193; Laitinen 2003, 428). Tällöin tulisi hyväksyä, että mit-
tari sopii käyttötarkoitukseensa mahdollisimman hyvin ja aina ei tarvita yhtä 
tarkkoja mittaustuloksia (Laitinen 2003, 428; Lönnqvist, Kujansivu & Antikai-
nen 2006, 58). Tärkeimmiksi operatiivisen tason suorituskykymittauksen onnis-
tuneisuutta tukeviksi tekijöiksi on koettu palkitsemiseen linkittyminen, vuoro-
vaikutteinen kommunikaatio ja yksilön ja yrityksen tavoitteiden linkittyminen 
toisiinsa, mutta vaikutusta on myös osallistumisella päätöksen tekoon, työku-
van selkeyttämisellä ja kouluttamisella (Ukko, Pekkola & Rantanen 2009, 326). 

Sopivimmat mittareiden muodot vaihtelevat kohdeyrityksen tarpeiden ja 
mieltymysten mukaan. Mittariston ulkomuodon on oltava visuaalisesti selkeä ja 
keskittyä mittauksen tärkeimpiin tuloksiin, jotta päätösten tekeminen tietoon 
perustuen on mahdollisimman helppoa (Cocca & Alberti 2010, 192). Mittarit 
voivat olla paitsi yksittäisiä tunnuslukuja, myös kyselyitä tai arviointeja (Lönn-
qvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 59). 

Neely, Richards, Mills, Platts ja Bourne (1997, 1137) ovat koonneet aiem-
masta suorituskykymittaristoja koskevasta kirjallisuudesta 22 kohdan listan 
suosituksista, jotka hyvien mittareiden olisi tulisi täyttää. Näiden ollen osin 
päällekkäisiä ovat Hudson, Smart ja Bourne (2001) nimenneet kriittisimpinä 
ominaisuuksina, että mittarit ovat:  

- strategialähtöisiä 
- yksiselitteisiä ja tiettyyn tarkoitukseen tarkoitettuja 
- relevantteja ja helppoja ylläpitää 
- helppoja ymmärtää ja käyttää 
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- tarjoavat nopeaa ja tarkkaa palautetta 
- yhdistävät toiminnan strategisiin tavoitteisiin 
- stimuloivat jatkuvaa kehittämistä (Hudson, Smart & Bourne 2001, 

1101). 
 

Mittareiden mittausteoreettisiksi ominaisuuksiksi on nimetty validiteetti, relia-
biliteetti, relevanssi ja käytännöllisyys. Validi mittari kuvaa sitä menestystekijää, 
mitä sen on tarkoitettu kuvaavan, eli on oikeellinen. Reliaabelin mittarin tulok-
set ovat johdonmukaisia, eivätkä vaihtele satunnaisesti. Relevantilla mittarilla 
on arvoa käyttäjän ja käyttötarkoituksen kannalta, eli se on olennainen päätök-
senteon kannalta. Mittarin käytännöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että mittarin 
aiheuttama vaiva ei saa olla liian suuri koettuun hyötyyn nähden. Validiteetti ja 
reliabiliteetti ovat vaikeammin havaittavia mittareiden ongelmia, kun taas rele-
vanttiuden ja käytännöllisyyden määrittelevät mittaristoa suunnittelevat henki-
löt. (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 32–33.) Neely ja kumppanit (1997) 
ovat kehittäneet mittariston käyttöperiaatteiden viitekehyksen, joka auttaa 
suunnittelemaan mittarit siten, että ne täyttävät hyvälle mittarille asetetut vaa-
timukset. Tätä viitekehystä käydään tarkemmin läpi tämän tutkimuksen luvus-
sa 3.3. 
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3 SUORITUSKYKYMITTARISTON KEHITTÄMISEN 
PROSESSI 

3.1 Erilaisia prosessimalleja mittariston kehittämiseksi pk-
yrityksessä 

Bourne, Mills, Wilcox, Neely ja Platts (2000, 757) ovat esittäneet suoritusky-
vynmittausjärjestelmän kehittämisen sisältävän kolme vaihetta 1) mittareiden 
suunnittelu, 2) mittareiden käyttöönotto ja 3) mittareiden käyttö. Tässä tutki-
muksessa keskitytään mittareiden suunnittelun vaiheeseen, joten myös proses-
simallien teoreettista viitekehystä on rajattu koskemaan kontekstiin sopivia mit-
tariston suunnitteluvaiheen prosessimalleja. Aluksi esitellään BSC kehittäjien 
Kaplanin ja Nortonin (1996) prosessimalli, mutta sitten Seuraavaksi käydään 
läpi pk-yrityksille tutkimusten ja käytännön BSC toteutusprojektien myötä so-
pivammiksi todettuja mittariston kehittämisen prosessimalleja. 

3.1.1 Lähtökohtia mittariston suunnitteluprosessille 

Mittariston suunnitteluvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on Bournen ja kumppanei-
den (2000, 758) mukaan mittauskohteiden tunnistaminen ja mittareiden suun-
nittelu.  Pellinen (2017) kuvaa suorituskykymittariston kehittämisprosessissa 
keskeiseksi seikaksi suunnittelun toteuttamisen keskusteluprosessina, johon 
osallistuvat kaikki yrityksen johtovastuussa olevat henkilöt. Johdon tulee poh-
tia strategiaa tukevia tavoitteita, joista sopivat mittarit kunkin tavoitteen toteu-
tumiseksi muodostetaan ja keskusteluprosessin myötä muotoillaan mittaristo 
yhtenäiseksi strategian toteutustyökaluksi (Pellinen 2017, 110). Kirjallisuudessa 
on esitetty useita erilaisia BSC mittariston suunnittelun malleja. Usein suoritus-
kykymittariston kehittämisprosessit on suunniteltu suurille yrityksille, jolloin 
ne ovat liian pitkiä ja monivaiheisia toteutettaviksi sellaisinaan nopeita muu-
toksia toimintansa varmistamiseksi tarvitsevissa pienissä yrityksissä (Pekkola, 
Saunila & Rantanen 2016; Hudson, Smart & Bourne 2001; Garengo, Biazzo & 
Bititci 2005).  
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Esimerkkinä suurille yrityksille muotoillusta pitkästä ja monivaiheisesta BSC 
suunnittelusta on Kaplanin ja Nortonin (1996) prosessimalli. Tätä mallia ovat 
kuvanneet Malmi, Peltola ja Toivanen (2006, 88–91). Kaplanin ja Nortonin (1996) 
mukaan yleisintä mittariston toteuttamistapaa kuvaava prosessimalli lähtee 
liikkeelle mittausarkkitehtuurin määrittelyllä, jossa valitaan sopiva organisaa-
tioyksikkö, jossa mittaristoa aletaan kehittää, sekä määritetään liiketoimintayk-
sikön ja yrityksen väliset yhteydet. Seuraavaksi rakennetaan yhteisymmärrys 
strategisista tavoitteista, joka toteutetaan kolmen vaiheen kautta. Haastattelui-
den ensimmäisellä kierroksella kerätään johdon ajatukset strategian muuntami-
sesta tavoitteiksi ja mittareiksi. Yhteenvetoistunnossa projektin johto laatii alus-
tavan yhteenvedon haastatteluissa esiin tulleista tavoitteista ja mittareista ja-
oteltuna BSC neljän näkökulman mukaan. Johdon työistunnon ensimmäisellä 
kierroksella käydään läpi BSC luonnos, pyritään saamaan jokaiseen näkökul-
maan 3–4 tavoitetta, jokaiselle tavoitteelle yksityiskohtainen määritelmä ja luet-
telo mittaristoehdotuksista sekä jaetaan johtoryhmä osatyöryhmiin seuraavaa 
vaihetta varten. Tämän jälkeen valitaan ja suunnitellaan mittarit. Osatyöryh-
mien kokouksissa määritetään tavoitteille mittari tai mittarit, jotka viestivät 
parhaiten strategian sisältöä ja selvitetään mittareiden syy-seuraussuhteet. Joh-
don työistunnon toisella kierroksella tavoitteena on koota koko henkilöstölle 
mittariston tarkoituksen ja sisällön viestivä BSC esiteluonnos ja määritellä mit-
tareille haastavat tavoitteet. Kun mittarit on valittu, rakennetaan käyttöönotto-
suunnitelma. Ensin pienryhmien johtajista koostuva tiimi kehittää käyttöönot-
tosuunnitelman mittariston toteuttamisesta ja viestimisestä, jonka jälkeen joh-
don työistunnon kolmas kierros tavoittelee yksimielisyyttä BSC käyttöönotto-
suunnitelmasta. Käyttöönottosuunnitelman toteutusvaiheessa mittaristo sisälly-
tetään yrityksen johtamisjärjestelmään ja otetaan käyttöön sopivilta osin. Vii-
meisessä vaiheessa toteutetaan säännöllinen raportointi sovitulla frekvenssillä 
johdolle esitettäväksi, jotta johtajat voivat arvioida mittareiden käyttökelpoi-
suutta osana strategista suunnittelua. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 88–91.) 

3.1.2 BSC:n suunnitteluun sopivia prosessimalleja pk-yrityksille 

Garengo ja kumppanit 2005 ovat löytäneet useita pk-yritysten mittaristojen 
suunnitteluprosessin ja käyttöönoton haasteita. Ensinnäkin pienet yritykset on 
vaikea saada sitoutumaan suorituskyvyn mittausjärjestelmien kehitysproses-
seihin. Toisena ongelmana on, etteivät pienet yritykset käytä tunnettuja suori-
tuskykymittaristomalleja tai ne käyttävät sitä väärin. Yleisiä malleja sovelletaan 
osittain tai muokataan ilman tarkkaa muutosten harkintaa ja yleisiä malleja so-
velletaan oikein, mutta ne eivät ole yhteensopivia pienyritysten ominaisuuksien 
kanssa. Kolmantena ongelmana on huomattu, etteivät pienyritysten suoritus-
kykymittaristot useinkaan ole kokonaisvaltaisia ja integroituja. (Garengo, Biaz-
zo & Bititci 2005, 28.) Näiden pienten yritysten haasteiden voittamiseksi ja mit-
tariston kehitysprosessin onnistumiseksi, on tärkeää muokata valittua proses-
simallia kohdeorganisaatioon sopivaksi (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 
2006, 102), mutta harkiten. Seuraavaksi esiteltävät kolme mittaristojen kehittä-
misprosessia ovat pohjoismaalaisten yritysten kontekstiin kehittäjiensä mukaan 
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sopivampia, kuin suurille amerikkalaisille yhtiöille suunniteltu Kaplanin ja 
Nortonin BSC mittaristoprosessi. 

Nils-Göran Olve, Jan Roy ja Magnus Wetter ovat kehittäneet BSC perustu-
van prosessimallinsa erityisesti ruotsalaisissa yrityksissä toteutettujen mittaris-
tohankkeiden kokemustensa perusteella (Olve ym. 1998, 6). Malli sisältää 11 
vaihetta. Ensin määritetään toimialan ja sen kehityksen, sekä yrityksen asema. 
Seuraavaksi määritetään tai täsmennetään yrityksen visio. Tämän jälkeen vali-
taan yritykselle sopivat näkökulmat, suhteutetaan visio eri näkökulmiin ja 
muotoillaan yleiset strategiset tavoitteet. Kriittisten menestystekijöiden määrit-
täminen mahdollistaa mittareiden laatimisen, yhteyksien määrittämisen ja tasa-
painon etsimisen. Seuraavaksi voidaan määrittää koko yritystä koskeva mitta-
risto ja sovittaa mittaristo ja mittarit organisaation eri osiin. Lopulta asetetaan 
tavoitteet ja laaditaan toimintasuunnitelmat sekä siirrytään mittariston ylläpi-
don vaiheeseen. (Olve ym. 1998, 50.) 

Tekniikan tohtori Jouko Toivasen mittariston kehittämisen prosessimalli 
mukailee BSC mallia, mutta sen kehittämisessä on huomioitu suomalaisten yri-
tysjohtajien, asiantuntijoiden ja konsulttien kokemukset, heidän kehitysideansa 
sekä aiempien projektimallien vahvuudet ja heikkoudet (Malmi, Peltola & Toi-
vanen 2006, 100). Toivasen malli koostuu kymmenestä vaiheesta. Ensin tehdään 
selkeä päätös BSC projektin käynnistämisestä, jota varten pohditaan projektin 
hyödyt, haitat ja laajuus, sekä määritellään sen vaatimat resurssit. Seuraavaksi 
sitoutetaan johto hankkeeseen. Ilman johdon sitoutumista BSC hankkeen onnis-
tumisen mahdollisuudet jäävät pieniksi, koska tällöin johto ei esimerkiksi varaa 
riittävästi aikaa ja koulutusta muulle henkilöstölle mittariston käyttöönoton 
mahdollistamiseksi. Kolmannessa vaiheessa selkeytetään yrityksen visio ja stra-
tegiat. Yrityksen vision on oltava selkeä ja viestittävissä helposti koko organi-
saatiolle, jotta koko yritys voi keskittyä valitun vision mukaisiin asioihin toi-
minnassaan. Strategiat puolestaan kytkevät tavoitellun vision ja operatiivisen 
toiminnan toisiinsa. Osittain edellisen vaiheen kanssa limittäin kulkee neljäs 
vaihe, jossa määritetään yrityksen kriittiset menestystekijät. Tässä vaiheessa 
selvitetään yrityksen toimintaympäristö, kilpailijat, tuotteet ja asiakkaat sekä 
pohditaan liiketoiminnan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkat. 
Tässä kohdassa mietitään myös yrityksen ydinprosessit, joissa tulee onnistua, 
jotta saadaan selville kriittiset menestystekijät. Näitä voivat olla tiedot, taidot, 
kyvyt, resurssit, ominaisuudet ja aikaansaannokset, jotka auttavat yritystä me-
nestymään. Tässä vaiheessa on hyvä lähteä liikkeelle toimialan menestysteki-
jöistä ja verrata omia menestystekijöitä näihin. Yhteenvetoanalyysinä voidaan 
tässä vaiheessa käyttää SWOT- analyysiä. Joskus menestystekijät voidaan jättää 
myös määrittämättä, jos perusstrategia on tarkennettu ja toimintaympäristön 
analyysit tehty vaiheessa kolme. Vaiheessa viisi asetetaan tavoitteet ja määrite-
tään mittarit. Tässä vaiheessa valitaan mittariston näkökulmat, joissa on hyvä 
lähteä liikkeelle Kaplanin ja Nortonin neljästä näkökulmasta ja muokata näitä 
tarvittaessa toiminnan fokusoimiseksi haluttuihin näkökulmiin. Näkökulmiin 
valitaan seuraavaksi mittarit ja asetetaan niille tavoitteet. Tässä vaiheessa tulee 
pohdituksi myös mittareiden syy-seuraussuhteet ja mittariston tasapainottami-
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nen tavoitteiden tasapainoisuuden suhteen. Kuudennessa vaiheessa sitoutetaan 
organisaatio, jottei sitä pidetä vain valvonnan työkaluna vaan ohjauskeinona 
haluttuihin tavoitteisiin. Henkilöstön sitoutumista edistää osallistuminen pää-
töksentekoon ja päätösten perustelu. Myös odotukset ja vaatimukset tulee sel-
keyttää, jotta ne on helppo omaksua. Oikeudenmukaiseksi koettu prosessi hy-
väksytään helpommin. Vaiheessa seitsemän karsitaan ja täydennetään mittaris-
toa siten, että vain toimintaa hyödyntävät mittarit jäävät mittaristoon. Vaihees-
sa kahdeksan mittaristo sovitetaan organisaation eri osiin siten, että jokaisella 
portaalla alaspäin säilytetään kuitenkin yhteys ylempään tasoon, jotta mittarit 
eivät kadota strategiasidonnaisuuttaan, mutta ohjausvaikutus säilyy toiminto-
jen erilaisuus huomioiden. Vaiheessa yhdeksän laaditaan tarkemmat toiminta-
suunnitelmat vastuunjakoineen ja resursointeineen asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Viimeisenä vaiheena on mittariston kehittäminen jatkuvan paran-
tamisen periaatteella. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 100–114.) Mittariston 
päivittäminen vahvistaa sen relevanssia muuttuvassa toimintaympäristössä 
(esimerkiksi Mättö ym. 2020).   

Lönnqvistin, Kujansivun ja Antikaisen (2006, 103) Osaavan organisaation 
tunnusluvut -projektin tutkimustyön myötä syntynyt asiantuntijayrityksen suo-
rituskykymittariston suunnittelun prosessimalli on muotoutunut yhdistellen ja 
soveltaen olemassa olevia prosessimalleja. Tämä prosessimalli on mittariston 
suunnittelun yleinen malli eikä se ole sidottu juuri BSC mittariston suunnitte-
luun, mutta malli koettiin sopivaksi tämän tutkimuksen kontekstiin, koska se 
huomioi erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden strategian epämääräisyyden 
toiminnan tasolla ja mittariston sopivuuden organisaation toimintaan (Lönn-
qvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 103). Lönnqvistin, Kujansivun ja Antikai-
sen (2006, 103–118) prosessimalli muodostuu viidestä vaiheesta. Ensimmäisenä 
vaiheena on hankkeen aloittaminen, jossa valitaan osallistujat ja määritellään 
käytettävissä olevat resurssit, aikataulu ja hankkeen tavoitteet. Toisena vaihee-
na on tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittäminen. Tämä vaihe sisältää 
strategian täsmentämisen ja näkökulmien määrittämisen esimerkiksi BSC mu-
kaisesti tai yritykselle sopivaksi muokaten. Tarkoituksena on saada yrityksen 
tavoitteet selville. Kolmas vaihe sisältää menestystekijöiden määrittämisen 
edellisessä vaiheessa selvitettyjen tavoitteiden perusteella. Neljännessä vaihees-
sa määritetään mittarit menestystekijöiden mittaamiseksi. Tärkeintä on pohtia 
mittarin käyttötarkoitus, jotta mittari mittaa haluttua toimintaa ja vaikutus on 
oikeanlainen mittauksen kohde huomioiden. Viidennessä vaiheessa määrite-
tään mittariston käyttöperiaatteet, jotka varmistavat mittauksen toistuvuuden, 
tiedon kerättävyyden, vastuut, mittaustulosten hyödyntämisen käytännöt ja 
tavoitearvot.  Näiden edellä esitettyjen vaiheiden kanssa yhtä aikaa toteutuu 
myös henkilöstön osallistaminen ja mittaristohankkeesta tiedottaminen sekä 
tietojärjestelmien kehittäminen. Vaiheet eivät etene välttämättä kronologisesti, 
vaan välillä voidaan palata aiempiin vaiheisiin. (Lönnqvist, Kujansivu & Anti-
kainen 2006, 103–118.) 

Eroavaisuuksiakin edellä esitetyistä pohjoismaisten yritysten BSC proses-
simalleista löytyy. Paitsi että Lönnqvistin ja kumppaneiden prosessimalli on 
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huomattavasti tiivistetympi kuin kaksi muuta mallia, siinä on mainittu käyttö-
periaatteiden määrittäminen, joka ei tule ilmi Olven ja kumppaneiden tai Toi-
vasen mallissa. Toivasen mallissa käyttöperiaatteet on rajattu käyttöönoton ja 
teknisen toteutuksen vaiheeseen, joka on eriytetty edellä kuvatusta mittariston 
suunnitteluprosessista (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 122–127). Olve ja 
kumppanit ovat viitanneet mittariston käyttöperiaatteiden määrittelyyn siten, 
että mittareiden tulisi olla esimerkiksi eri osastojen kesken yhtenäisellä tapaa 
alusta asti määriteltyjä ja tätä varten olisi hyvä olla kirjalliset ohjeet, kuinka mit-
tarit määritellään (Olve ym. 1998, 232).  

TAULUKKO 1 Tutkijan synteesi mittariston kehitysprosesseista. 

 
 

Edellä kuvatuissa kehitysprosesseissa ilmenee melko yhteneväinen kulku 
hankkeen aloituksesta, vision ja strategian selkeyttämiseen, menestystekijöiden 
kartoittamiseen, tavoitteiden muotoiluun ja niiden kautta sopivien mittareiden 
määrittämiseen. Taulukossa 1 on esitettyjen prosessimallien vertailua ja niistä 
synteesinä muodostettu yhteenveto tämän toimintatutkimuksen mittariston 
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kehittämisessä käytetyn prosessin kulusta näiden erilaisten prosessimallien yh-
distelmänä. Taulukossa 1 harmaalla merkityt toimintasuunnitelmat ja mittaris-
ton ylläpito eivät toteudu tämän tutkimuksen aikana, koska ne suuntautuvat 
mittariston käyttöönottoon, joka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Mittareiden määrittelyssä kaikissa edellä mainituissa prosessimalleissa on 
hyödynnetty syy-seuraussuhteiden havainnollistamiseen strategiakarttaa, johon 
syvennytään tämän tutkimuksen luvussa 3.2.  Mittariston kehityshanketta aloi-
tettaessa olisi hyvä sopia myös käytettävissä olevat resurssit, suunnittelutyön 
aikatauluttaminen, henkilöstölle viestiminen ja henkilöstön osallistaminen pro-
sessiin  (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 106; Malmi, Peltola & Toiva-
nen 2006, 102–110; Olve ym. 1998, 42–48). 

3.2 Strategiakartta ja menestystekijöiden määrittäminen 

Kun mittaristoa lähdetään rakentamaan BSC viitekehystä mukaillen, mittaris-
ton lähtökohtana on yrityksen strategia. BSC luojat Robert Kaplan ja David 
Norton määrittävät strategiaa Michael Porterin näkemyksen mukaan siten, että 
strategia tarkoittaa ”muutaman sellaisen toimintavan valintaa, joissa organisaa-
tio on ylivertainen ja joiden avulla se erottautuu kilpailijoistaan”. Strategiakart-
ta on Kaplanin ja Nortonin kehittämä visuaalinen malli, joka auttaa strategioi-
den viestimisessä työntekijöille siten, että he pystyvät toimimaan paremmin sen 
mukaan. (Kaplan & Norton 2004, 57.) Pienillä yrityksillä strategiaa ei usein ole 
muotoiltu virallisesti (Garengo 2005, 30), jolloin sen muotoiluun voidaan erityi-
sen hyvin käyttää strategiakarttaa (Groen, van de Belt & Wilderom 2012, 853).  
Strategiakartta tekee strategiasta ymmärrettävämmän operatiivisella tasolla 
havainnollistamalla visuaalisesti toimintojen ja yritystason tavoitteiden syy-
seuraussuhteita BSC:n neljän näkökulman kautta (Kaplan & Norton 2004, 13–14; 
Groen, van de Belt & Wilderom 2012, 842). Strategiakartta kuvaa jatkumoa, jos-
sa eri näkökulmat ovat seurausta toisistaan: 
 

1. määritellään taloudellinen päämäärä 
2. pohditaan asiakkaalle tuotettava arvo, jolla taloudellinen tavoite 

saadaan toteutettua 
3. määritetään sisäiset prosessit, jotka tarvitaan arvon tuottamiseksi 

asiakkaalle 
4. kuvataan inhimillinen pääoma, jota sisäisten prosessien menestyk-

selliseen toteutukseen tarvitaan (Kaplan & Norton 2004, 72). 
 

Näistä näkökulmista määritetään strategiset tavoitteet, joille asetetaan sopivat 
mittarit ja niiden tavoitteet BSC mittariston avulla ja lopuksi määritetään toi-
mintasuunnitelmat, joiden avulla strategisia tavoitteita toteuttavia hankkeita 
kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kun sidotaan strategiset tavoitteet syy-
seuraussuhteilla operatiiviseen toimintaan, BSC:a hyödynnetään strategisena 
johtamisjärjestelmänä. (Kaplan & Norton 2004, 74–75.) 
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3.3 Mittariston käyttöönoton suunnittelu 

Bournen ja kumppaneiden (2000, 757) suorituskyvynmittausjärjestelmän kehit-
tämisen kolmen vaiheen mittareiden suunnittelun, mittareiden käyttöönoton ja 
mittareiden käytön osalta käyttövaihetta käsitellään tässä tutkimuksessa vain 
mittareiden suunnittelun kannalta tarvittavilta osin ja siten rajautui myös tä-
män teoriaosuuden sisältö. Koska tästä tutkimuksesta on rajattu varsinainen 
rakennettavan mittariston käyttöönotto pois, suunnitteluun otetaan mukaan 
käytön suunnittelu mittareiden käyttöperiaatteiden muodostamisen myötä, 
jotta mittariston käyttöönotto voisi sujua suunnitelman mukaisesti. Käyttöperi-
aatteiden suunnittelu voi esimerkiksi vähentää käyttöönotossa ilmeneviä tie-
donkeruun ongelmia, kun tietolähteet on suunniteltu etukäteen (Bourne ym. 
2000, 762; Neely ym. 1997, 1136–1140).  

Neely ja kumppanit (1997) ovat kehittäneet viitekehyksen mittareiden 
käyttöperiaatteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että mittareiden suunnit-
telussa huomioidaan hyvän mittarin ominaisuudet. Näitä käyttöperiaatteita on 
10 kappaletta. Ensin nimetään mittari. Mittarin nimen tulisi olla selkeä ja yksise-
litteinen. Toiseksi kuvataan mittarin käyttötarkoitus, jotta voidaan varmistaa 
mittarin relevanttius. Kolmanneksi kuvataan, mihin mittari liittyy, koska sen 
tulee liittyä määriteltyyn liiketoimintatavoitteeseen, jotta se sitoutuu strategiaan 
ja tähtää kehitykseen. Neljänneksi kuvataan mittarin tavoite. Mittarin tavoitteen 
tulee olla selkeä, jotta se tarjoaa tietoa ja ohjaa toimintaa kohti tavoitetta. Esi-
merkiksi prosentuaalinen tavoite on selkeä, kun sille on asetettu myös ajanjakso, 
jonka aikana tavoite tulisi saavuttaa.  Viidenneksi esitetään mittarin laskenta-
kaava. Mittarin laskentakaavan määrittäminen on haastavaa, koska se määrittää 
kuinka ihmisiä ohjataan käyttäytymään. Tästä johtuen laskentatapa tulee valita 
huolellisesti tavoitteen mukaisen käytöksen vahvistamiseksi. Kuudenneksi 
määritetään mittarin toistuvuus. Mittarin tulee tarjota nopeaa palautetta ja sisäl-
tää tarpeeksi tietoa. Mittariston toistuvuutta suunnitellessa tulee pohtia rapor-
toinnin ja tiedonkeruun näkökulmista, esimerkiksi, miten usein tietoa tarvitaan, 
jotta sen käytöllä on sopiva vaikutus käytöksen ohjaamiseen ja toisaalta, paljon-
ko tietoa on kerättävä, jotta sitä on tarpeeksi. Toistuvuudessa voidaan erottaa 
vaiheet mittauksen toistuvuus ja tulosten tarkkailun toistuvuus, mutta usein ne 
ovat yhteneväiset. Seitsemänneksi määritetään kuka mittausta toteuttaa. Mitta-
rille tulee määritellä tiedon kerääjä ja raportoija. Kahdeksanneksi kuvataan mit-
tarin tietolähde. Mittarille on määriteltävä johdonmukainen tietolähde, jotta 
tieto on luotettavaa vertailtavaksi ajan kuluessa. Yhdeksänneksi pohditaan, ku-
ka toimii tiedon perusteella. Mittarin antaman tiedon perusteella on toimittava, 
joten on tärkeää määritellä, kuka on toimija. Joissakin yrityksissä voi olla tar-
peen erottaa mittarista vastaava henkilö, joka on vastuussa suorituskyvyn ke-
hittymisestä ja henkilö, joka toimii suorituskykyä kehittääkseen. Viimeiseksi 
määritellään, mitä tiedon perusteella tehdään. Tämä on mittariston käytön ja 
toimivuuden kannalta kriittisin kohta, koska pelkällä mittaamisella ei ole tar-
koitusta, jos mittauksen antamaa tietoa ei hyödynnetä toiminnan ohjaamisessa 
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tavoitteiden suuntaan. Tässä kohdassa on määritettävä, millaisia johtamistoi-
menpiteitä tai suorituksia tarvitaan, kun mittaustulos antaa aihetta toimia. Tar-
kat toimenpiteet eri tilanteissa vaihtelevat kontekstin mukaan, mutta on hyvä 
sopia ainakin yleinen tapa käsitellä mittarin antama signaali. Käyttöperiaattei-
siin on lisätty myös kohta kommenteille tarjoamaan mahdollisuus lisätiedon 
antoon mittariin liittyen. (Neely ym. 1997, 1136–1140.) Neelyn ja kumppaneiden 
käyttöperiaatetaulukon on nähty helpottavan mittareiden suunnittelua käytän-
nössä ja toisaalta saavan mittareiden suunnittelijat pohtimaan mittarin vaiku-
tuksia käyttäytymisen ohjaamisessa. Nämä näkökulmat edistävät hyvien mitta-
reiden suunnittelua.  (Neely ym. 1997, 1149–1150.) 

Suunnittelussa on hyvä huomioida myös mittariston raportoinnin ja kehit-
tämisen suunnittelu, vaikka näiden toteutus tapahtuukin vasta käyttövaiheessa. 
Tehokkaan raportoinnin saavuttamiseksi tulokset tulisi esittää havainnollisesti 
ja tiiviisti numeroilla ja kuvilla, esittäminen käyttäjälle tutussa ja helppokäyttöi-
sessä ympäristössä, tuloksia tulisi päästä katsomaan milloin tahansa ja tietojen 
keräämisen ja esittämisen tulisi tapahtua kustannustehokkaasti (Lönnqvist, Ku-
jansivu & Antikainen 2006, 135–136). Mittariston visuaalisuus on tärkeää, koska 
hyvän visuaalisen esittämistavan on huomattu auttavan sisäisen kommunikaa-
tion, strategioiden implementoinnin, yhteistyön, ihmisten sitoutumisen ja jat-
kuvan parantamisen kulttuurin ja innovoinnin kehittämisessä (Bititci, Cocca & 
Ates 2016, 1571). BSC käytännön suosituimpana toteutustapana vielä Malmin 
vuoden 2001 tutkimuksen suomalaisissa yrityksissä oli Excel -tiedosto, johon 
tiedot kerättiin manuaalisesti (Malmi 2001, 213). Excel sopii pienimpien yritys-
ten mittauksen tulosten raportoinnin keinoksi, koska se on edullinen tapa to-
teuttaa raportointia ilman erillisiä ohjelmistomaksuja. Suosituin mittausrapor-
toinnin väli oli samassa tutkimuksessa kuukausi. (Malmi 2001, 213.)  

Raportoinnin suunnittelun lisäksi on hyvä huomioida, että järjestelmän 
käyttöönottaminen vaatii myös henkilöstön kouluttamista, jota voidaan myös 
suunnitella jo mittariston suunnitteluvaiheessa. Henkilöstön riittävä koulutta-
minen ennen mittariston käyttöönottoa on tärkeässä asemassa, koska siinä mit-
taristosta saadun kokonaisvaltaisen ymmärryksen on koettu lisäävän työnteki-
jöiden sitoutumista ja motivaatiota (Ukko, Tenhunen & Rantanen 2007, 45), jol-
loin mittariston käyttöönotto onnistuu todennäköisemmin. 

Huomattavaa mittariston käyttöönoton jälkeen on sen jatkuva kehittämi-
nen mittaamisen tuloksia seuraten. Seurantaa suunnitellaan jo käyttöperiaattei-
den määrittelyn yhteydessä, jolloin tämä tärkeä jatkokehitys ei jää huomiotta. 
Seurantaa toteutetaan palautteen keräämisellä pohtien esimerkiksi kysymyksiä: 
onko päästy kohti tavoitteita, onko mittaustapa ja mittari oikea tavoitteiden 
kannalta, tulisiko strategiaa tai tavoitteita muuttaa (Otley 1999, 376–377). Liike-
toimintaympäristöjen dynaamisuuden vuoksi mittariston tulee muuttua liike-
toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan (Otley 1999, 376). Muuttuminen en-
nakoivasti toimintaympäristöä tarkkaillen on keskeistä pk-yritysten menesty-
miseksi (Ates ym. 2013, 47). 
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4 MENETELMÄT JA AINEISTO 

4.1 Laadullinen tutkimusote 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusotetta, tarkemmin toiminta-
tutkimusta hyödyntäen. Ensin avataan tämän tutkimuksen metodologisia ulot-
tuvuuksia laadullisen tutkimusotteen ja toimintatutkimuksen näkökulmista ja 
seuraavissa alaluvuissa tutustutaan tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettyi-
hin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiin. 

Laadullinen tutkimusote soveltuu organisaatio- ja johtamistutkimukseen 
hyvin, koska se huomioi kontekstin ja toimintaympäristön, jossa tutkimus to-
teutetaan (Puusa ym. 2020, 61). Laadullinen tutkimusote toteutuu tässä tutki-
muksessa tulkitsevana otteena. Tulkitsevasta tutkimusotteesta puhutaan myös 
sosiaalisena konstruktivismina eli todellisuuden sosiaalisena rakentumisena. 
Tämän tutkimuksen kohdalla toteutuvat seuraavat Koskisen, Alasuutarin ja 
Peltosen (2005, 34) mainitsemat sosiaalisen konstruktivismin piirteet: tutkija on 
osana tutkittavaa ilmiötä, inhimilliset intressit ovat osa tutkimusta, selitykset 
lisäävät syvempää ymmärrystä tutkimuksen kohteesta, tieteellistä arvoa saa-
daan keräämällä monipuolinen aineisto tapauksesta ja analysoimalla sitä aineis-
tolähtöisesti, käsitteet sisältävät tapaukseen liittyvien osapuolten näkökulmat, 
analyysin kohteena oleva yksikkö on suurempi ilmiö ja prosessi, yleistäminen 
tapahtuu teoreettisesti ja otanta sisältää vain yhden tapauksen, joka on valittu 
tarkoituksenmukaisuuden mukaan (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 33-
35). Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan 
organisaation henkilöstön näkemyksiä organisaation toiminnan kehittämisestä 
lisäämällä suunnitelmallisuutta suorituskyvyn mittauksella. Tutkimuksen koh-
teena olevien henkilöiden kokemusten ja näkemysten selvittäminen on ominais-
ta laadulliselle tutkimukselle (Puusa ym. 2020, 59), mikä tekee siitä sopivan lä-
hestymistavan tälle tutkimukselle. Tilastollinen tutkimusote ei olisi tämän tut-
kimuksen tapauksen tutkimisessa relevantti tutkimustyppi, koska tapauksessa 
pyritään tekemään tulkintoja ja ymmärtämään tapausta syvemmin, sekä kehit-
tämään kohdeorganisaation toimintaa. 



32 
 
Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimusasetelma on joustava. 
Voidaan puhua hermeneuttisesta kehästä, jossa tiedon vähitellen lisääntyminen 
muuttaa tutkijan käsityksiä ja voi aiheuttaa tarpeen korjata tai täsmentää tutki-
musasetelmaa, kunnes lähestytään aineistosta tehtyä perusteltua tulkintaa.  
(Puusa ym. 2020, 73–80.) Tämän toimintatutkimuksen aineiston analyysivai-
heessa tiedon kertyminen tuotti näkemyksiä, jotka poikkesivat alkuperäisestä 
tutkimusasetelmasta. Toimintatutkimukselle on tavallista, että teoreettinen vii-
tekehys tarkentuu aineiston analyysin myötä kohdeorganisaatiolle merkityksel-
lisemmäksi (Puusa ym. 2020, 276). Alun perin oli tarkoitus rakentaa BSC mitta-
risto, mutta pienten yritysten piirteiden korostuessa aineiston keruun ja yhtäai-
kaisen analysoinnin myötä, huomattiin tarve muuttaa alkuperäisellä oletuksella 
muotoiltuja tutkimuskysymysten muotoa, jotta saadaan vastaukset aineistosta 
nousseisiin todellisiin tutkimuskysymyksiin. Tällöin myös teoreettinen viiteke-
hys tarkentui pienten yhtiöiden suorituskyvynmittauksen ulottuvuuksien ym-
pärille. Seuraavassa alaluvussa perehdytään tarkemmin tämän tutkimuksen 
toimintatutkimuksellisiin ulottuvuuksiin. 

4.2 Tutkimusstrategiana toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksella (action research) tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jossa 
tutkimuksen myötä pyritään toimintatapojen muutokseen ja toteutuneet muu-
tokset ja oppiminen raportoidaan (Puusa ym. 2020, 268). Toimintatutkimus 
kuuluu interventionistisiin tutkimuksiin, jotka puolestaan luetaan case- eli ta-
paustutkimuksiin kuuluviksi (Jönsson & Lukka 2005, 4; Kananen 2017, 14). 
Toimintatutkimuksen teoreettinen pohja on sosiaalipsykologi Kurt Lewinin 
(1946) 1940-luvulla kehittämä (mm. Metsämuuronen 2005, 218; Jönsson & Luk-
ka 2005, 10). Lewin teki kenttäkokeita ryhmädynaamista tietoa soveltaen (Puusa 
ym. 2020, 269). Hän kehitti toimintatutkimuksen peruskäsitteet: osallistuminen, 
demokraattisuus ja muutokseen pyrkiminen (mm. Metsämuuronen 2005, 218; 
Suojanen 2004).  

Vaikka toimintatutkimuksellisia koulukuntia on lukuisia, niitä yhdistää 
toimintaan osallistuminen, sen reflektointi ja muuttaminen sekä tutkijan ja toi-
mijoiden osallistuminen yhdessä koko tutkimusprosessiin (Puusa ym. 2020, 268; 
Kananen 2017, 17). Tutkijan tarkoituksena ei kuitenkaan ole ottaa yhteistoimin-
nassa ohjaavaa tai johtavaa roolia, jotta toimintaan osallistuvien annetaan to-
teuttaa toimintaa mahdollisimman vapaasti ja muodostaa omanlaisensa mallit 
ja ehdotukset ratkaisuista (Kuula 2001, 95–98). Vaikka tutkija on mukana tutki-
musprosessissa yhdessä tutkittavien kanssa, hänen tulee kuitenkin tarkkailla 
prosessia ja tutkimuskohteena olevia ihmisiä, sekä analysoida havaintoja sovel-
tuvan aiemman tutkimustiedon avulla (Puusa ym. 2020, 277; Jönsson & Lukka 
2005, 4). Tämä sisäisen ja ulkoisen tarkastelun näkökulma vaihtelee interventi-
onististen tutkimusten prosessien aikana. Tutkimusprosessin alussa tutkijan 
tulisi päästä luotetuksi osaksi tutkittavaa organisaatiota ja tällöin hän tarkaste-
lee kohdeorganisaation toimintaa sisältä käsin, emic näkökulmasta. Tutkimuk-
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sen analysointivaiheessa ja aiempaan teoriatietoon kontribuutiota tehdessään 
tutkijan tulee kuitenkin ottaa etic näkökulma ja tarkasteltava tutkimusprosessia 
ja sen tuloksia ulkopuolisen näkökulmasta. (Jönsson & Lukka 2005, 35.) 

Interventionistiset tutkimusstrategiat soveltuvat hyvin johdon laskenta-
toimen ja organisaatioiden kehittämistutkimuksiin, kuten tässä tutkimuksessa, 
koska johdon ongelmat ovat usein käytännöllisiä ongelmia ja tutkijan pääsy 
yrityksen sisälle avaa tapauksen tutkimiselle laajemmat mahdollisuudet on-
gelman pohjimmaisten syiden etsimiselle ja ongelmien ratkaisemiselle näiden 
syiden syvemmän ymmärryksen ja yhteistoiminnassa kehitettyjen ratkaisujen 
myötä (Jönsson & Lukka 2005, 39–40). Toimintatutkimus sopii hyvin operatiivi-
sen johtamisen kehittämiseen ja muutosten läpivientiin organisaatiossa, kun 
käytännön ongelmien kanssa työskentelevät henkilöt otetaan mukaan ongel-
manratkaisun toteutukseen ja muutoksen aikaan saamiseen, jolloin he hyväk-
syvät muutoksen helpommin (Coughlan & Coghlan 2002, 223). Toimintatutki-
muksessa keskeistä on oppiminen ja se voi kohdistua esimerkiksi kohdeorgani-
saation toimintatapoihin, vallitseviin asenteisiin tai johtamisen tapaan (Puusa 
ym. 2020, 268). Oppimisen näkökulmaa pidettiin myös tässä tutkimuksessa tär-
keimpänä tutkimuksen tavoitteena, sekä tutkijan, että tutkimuksen kohteena 
olevan organisaation osalta. 

Toimintatutkimuksen tieteellisyydestä on esitetty kritiikkiä sen käytän-
nönläheisyydestä johtuen (mm. Puusa ym. 2020, 268; Metsämuuronen 2006, 
105). Kun perinteinen positivistinen tiede nojautuu objektiiviseen, kontrolloi-
tuun ja mitattuun tietoon sekä loogiseen ja yleistettävään päättelyyn, toiminta-
tutkimus on sekä tutkimusta, että toiminnan muutosta toimintaan osallistumal-
la (Coughlan & Coghlan 2002, 220). Tieteellisyyttä voi varmistaa, kun toiminta-
tutkimusta tehdessä käytetään laadullisen tutkimuksen vakiintuneita, tieteelli-
sesti kestäviä menetelmiä ja luotettavuuden arviointia (Puusa ym. 2020, 281) 
sekä kuvataan tarkasti tutkimuksen konteksti ja kulku sekä sidotaan tutkimus 
olemassa olevaan teoriaan (Coughlan & Coghlan 2002, 237). 

4.3 Tutkimusprosessi 

Toimintatutkimus, kuten muutkin interventionistiset tutkimukset sisältävät 
perinteisten laadullisten tutkimusten tapaan suunnittelun, aineiston keruun ja 
analyysin, mutta eroavaisuus toteutuu toiminnan kohdalla. Interventionistiset 
tutkimukset sisältävät perinteisen tutkimuksen lisäksi toiminnan osuuden, jolla 
pyritään etsimään käytännön ongelmaan ratkaisu, eli interventio, jonka tarkoi-
tuksena on saada aikaan muutos. (Kananen 2017, 16.) Toimintatutkimuksen 
prosessi kulkee eteenpäin spiraalimaisena prosessina, jolloin suunnittelu, toi-
minta, tulkinta ja toiminnan muuttaminen vuorottelevat (Puusa ym. 2020, 274; 
Metsämuuronen 2006, 103).  

Interventionistisissa tutkimuksissa on tärkeää lähteä liikkeelle kuvaamalla 
kohdeorganisaation lähtötilanne tutkimuksen teemaan sitoen, jotta saadaan 
selkeä kuva tutkimuksen lähtökohdista (Jönsson & Lukka 2005, 32; Schneider & 
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Vieira 2010). Tämän lähtötilanteen kuvauksen tulisi käsittää nykytilanteen ku-
vauksen, organisaation jäsenten tavoitteet ja ongelmat, joita he kohtaavat, jotta 
saadaan käsitys, millaisesta kontekstista käsin tutkimusta tehdään (Jönsson & 
Lukka 2005, 32).  Ongelmien määrittelyn jälkeen pyritään selvittämään ongel-
mien syitä ja ajureita (Malmi, Järvinen & Lillrank 2004, 298). Seuraavaksi kerä-
tään muutosideat tai kehityskonsepti, interventio, jolla kohdattuihin ongelmiin 
etsitään ratkaisua (Jönsson & Lukka 2005, 32; Malmi, Järvinen & Lillrank 2004, 
298).  

Toimintatutkimus on enemmän muutosprosessin toteutukseen keskittyvä 
tutkimus, vaikka muutosprosessia voidaankin toteuttaa jonkin teoreettisen 
olemassa olevan mallin mukaisesti (Jönsson & Lukka 2005, 33).  Interventionis-
tisten tutkimustyyppien näkökulmat eroavat hiukan toisistaan, ja esimerkiksi 
suunnittelutieteessä (Fuller 1963; Aken 2004) ja konstruktiivisessa tutkimukses-
sa (Kasanen, Lukka & Siitonen 1993) tietyn mallin kehittäminen on puolestaan 
avainasemassa (Jönsson & Lukka 2005, 33). Tutkimusprosessi etenee ideoinnin 
jälkeen intervention toteutukseen, jossa tutkija on mukana havainnoiden toi-
mintaa, jolloin tutkijan on tärkeää havainnoida mitä tutkimukseen osallistujat 
todellisuudessa tekevät ja miten he toimivat, ettei raportoida pelkästään sitä, 
mitä tutkittavat sanovat tekevänsä ja ajattelevansa (Jönsson & Lukka 2005, 33). 
Intervention toteutuksen jälkeen on aika raportoida, mitä on opittu muutospro-
sessin myötä (Jönsson & Lukka 2005, 33). Coughlan ja Coghlan (2002, 236) esit-
tävät, että toimintatutkimuksen raportin olisi hyvä sisältää seuraavat sisällöt: 
tutkimuksen tarkoitus ja perustelut, konteksti, metodologia ja tutkimusmene-
telmät, kertomus tutkimusprosessista ja tulokset, itsearviointi ja tutkijan oppi-
minen, tutkimusprosessin kulun reflektointi kokemukseen ja teoriaan sekä tut-
kimuksen yhdistely laajempaan kontekstiin ja tiedon hyödynnettävyyden ra-
portointi. 

Tämä tutkimus käynnistyi toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan alku-
tilanteen kartoituksella. Alkutilanteen, tutkimuksen kohteena olevan kohdeor-
ganisaation kontekstin ja näiden tutkimukselle asettamien vaatimusten, rajoit-
teiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen sopii myös kontingenssiteoreettiseen 
lähestymistapaan johdon laskentatoimen aihealueella, jossa yrityksen toimin-
taympäristön tilannetekijöiden vaikutukset ja siten kunkin yrityksen tilantee-
seen sopivien ratkaisujen etsiminen ovat avainasemassa (Pellinen 2017, 156–
157). Tässä tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle ajatuksella kehittää yrityksen 
suorituskyvyn operatiivista johtamista muodostamalla kokonaisvaltainen suo-
rituskykymittaristo kohdeorganisaatiolle, mutta tutkimuksen edetessä ja tiedon 
lisääntyessä tutkimusprosessin myötä huomattiin kohdeyrityksen edustajien 
kanssa, että johdon ohjaustarpeen täyttämiseksi ja yrityksen toimintatapaan 
sopivammaksi osoittautuikin yksinkertaisempi, pienelle asiantuntijapalveluita 
tarjoavalle yritykselle sopiva mittaristo, joka oli toteutettavissa pienemmillä 
resursseilla ja kevyemmällä kehitysprosessilla. Tutkimuksen tulokset ja tutki-
musprosessi esitetään tarkemmin luvussa 5. Tämä muutos aiheutti tarpeen 
kohdistaa myös teoreettista viitekehystä osittain uudelleen. Toimintatutkimuk-
selle on ominaista, että teoreettisen viitekehyksen muutokselle voi syntyä tarve 
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aineistosta esiin nousevien ilmiöiden vuoksi, koska tarkoitus on, että tutkimus 
ja sen johtopäätökset rakentuvat kohdeorganisaatiolle tarkoituksenmukaiseksi 
(Puusa ym. 2020, 275–276; Tiihonen ym. 2007, 86). 

Toimintatutkimus ei ole oma tutkimusotteensa, vaan siinä voidaan hyö-
dyntää sekä laadullisen, että määrällisen tutkimusotteen aineistonkeruu- ja ana-
lyysimenetelmiä (Tiihonen ym. 2007, 37). Tässä tutkimuksessa käytettyjä aineis-
tonkeruu- ja analyysimenetelmiä on käsitelty seuraavissa luvuissa. 

4.4 Aineisto  

4.4.1 Datatriangulaatio 

Tässä tutkimuksessa aineisto on valittu tarkoituksenmukaisuuden periaatteen 
mukaisesti (Puusa ym. 2020, 84). Tässä tutkimukseen on valittu mukaan henki-
löt, yrityksen omistaja ja yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaava esimies, 
joilla on kohdeorganisaatiossa paras tietämys organisaation kokonaistilanteesta, 
miten yritystä halutaan viedä eteenpäin ja mitä johtamiseen liittyviä kehittä-
miskohteita organisaatiossa on. Vaikka tässä tutkimuksessa on vain kaksi tut-
kimukseen osallistujaa, laadullisessa tutkimuksessa olennaista ei ole otannan 
koko, vaan kerätyn aineiston laatu tutkittavan ilmiön kannalta (Puusa ym. 2020, 
85). Tämän tutkimuksen aineistoa on kerätty vain kahdelta henkilöltä, mutta 
koska se kattaa pienen yhtiön koko johdon, on mukaan saatu kaikki tutkimuk-
sen kannalta oleelliset näkökulmat.  

Tämän tutkimuksen moninäkökulmaisuutta on vahvistettu triangulaatiol-
la, jota voidaan pitää johdon laskentatoimen kontekstisidonnaisessa tutkimuk-
sessa validiteettia lisäävänä menetelmänä (Modell 2009, 218). Teoriatriangulaa-
tion avulla voidaan tutkimuksen tulosten tulkinnassa käyttää useita teoreettisia 
näkökulmia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Aineistotriangulaatiolla 
tarkoitetaan useiden erilaisten aineistojen käyttöä yhdessä tutkimuksessa (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Laadullisin menetelmin toteutetussa 
tutkimuksessa aineistona voidaan käyttää paitsi erilaisia haastattelu- ja havain-
nointiaineistoja, myös esimerkiksi valmiita dokumentteja, kuten lehtiartikkelei-
ta (Puusa ym. 2020, 85) tai laskentatoimessa esimerkiksi tilinpäätöstietoja. Tä-
män tutkimuksen aineistona on käytetty teemahaastatteluja, sähköpostitse ta-
pahtuneiden työpajojen dokumentaatiota ja kenttäpäiväkirjan muotoon kirjattu-
ja havaintoja tutkimusprosessista. Menetelmätriangulaatio tarkoittaa erilaisten 
aineistonhankintamenetelmien yhdistelyä aineiston keräämisessä, kuten haas-
tatteluiden ja kyselyiden yhdistämistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006) yhtenäisten tulosten vahvistamiseksi erilaisien menetelmien perusteella 
(Modell 2009, 210). Tämän tutkimuksen aineistoja on hankittu työpajatoimin-
nalla, haastatteluilla ja havainnoimalla. Tässä tutkimuksessa käytettyjä aineisto-
ja avataan enemmän seuraavissa alaluvuissa. 
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4.4.2 Työapaja 

Työpaja termiä ja toteutustapaa on käytetty johdon laskentatoimen tutkimuk-
sissa esimerkiksi Malmin, Järvisen ja Lillrankin (2004) laatukustannuslaskentaa 
koskevassa konstruktiivisessa tutkimuksessa. Heidän tutkimuksessaan työpajat 
muodostuivat kolmivaiheisesta prosessista, joka alkoi aloitustilanteen ja sen 
ongelmien kartoituksella, toisessa vaiheessa selvitettiin ongelmia selittävät syyt 
ja lopuksi suunniteltiin ja toteutettiin korjaavat toimenpiteet (Malmi, Järvinen & 
Lillrank 2004, 298–299). Arja Kuula (2001, 90) kuvaa toimintatutkimusta tutki-
vassa väitöskirjassaan kommunikatiivista toimintatutkimusta, jossa työorgani-
saation muutoksen edellytyksenä on vuorovaikutus ja sen kehittyminen. Kom-
munikatiivinen toimintatutkimus tarjoaa tutkijalle keinoja järjestää erilaisia ke-
hittämispalavereja, joissa muutosprosessia toteutetaan. Tällaisesta työn kehit-
tämiseen tähtäävästä palaverista voidaan käyttää myös nimitystä työkonferens-
si, mutta tässä tutkimuksessa käytetään termiä työpaja. (Kuula 2001, 94.)  
 

  

KUVIO 5 Työkonferenssin vaiheet (Kuula 2001, 94). 

Työpajassa ryhmätyötä toteutetaan neljän vaiheen kautta, jotka on kuvattu 
edellä kuviossa 5.  Työpajan ensimmäisessä vaiheessa keskustellaan, millainen 
organisaatio halutaan. Toisessa vaiheessa keskustellaan, mitä ongelmia ihanne-
organisaation saavuttamisessa on. Kolmannessa vaiheessa keskustellaan vaih-
toehdoista ongelmien ratkaisemiseksi ja neljännessä vaiheessa tehdään muu-
tosohjelma. (Kuula 2001, 94.) Kuulan (2001) työpajamalli eroaa Malmin ja 
kumppaneiden (2004) esittämästä työpajamallista ensimmäisen vaiheen tavoit-
teiden kohdalla. Kolme jälkimmäistä vaihetta ovat melko yhteneväiset Malmin 
ja kumppaneiden työpajamallin kanssa. 

Tämän tutkimuksen prosessia ja tuloksia on kuvattu tarkemmin kappa-
leessa 5, mutta työpajojen toimintaperiaate kuvataan tässä lyhyesti. Sähköposti-
työpajoja pidettiin kaksi: varsinainen mittariston kehitystyöpaja ja arviointityö-
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paja tutkimuksen lopuksi. Tässä tutkimuksessa yrityksen tavoitteita, tavoittei-
den toteutumisen esteenä olevia ongelmakohtia ja mahdollisia ratkaisuehdo-
tuksia kartoitettiin ensin yksilötasolla johdon haastatteluissa. Haastatteluaineis-
toja analysoimalla ja teoreettista viitekehystä hyödyntäen tutkija kokosi sähkö-
postityöpajaan teemoja visuaalisiksi koosteiksi, kuten strategiakartan tai mitta-
ristoehdotelmaluettelon muotoon, tai asialistaksi. Näitä visuaalisia koosteita ja 
asialistoja jokainen tutkimuksen osallistuja kommentoi ja jäsensi toistensa 
kommentoinnin pohjalta lopullisiksi yhteenvedoiksi. Tutkija esitti tarvittaessa 
lisäkysymyksiä ja selvennyksiä yhteenvetojen sisällöistä oikeiden johtopäätös-
ten varmistamiseksi. Tutkija myös muotoili kommenttien pohjalta asialistan 
sisällöistä havainnollisempia kuvioita ja koonteja, joita johtajat kommentoivat 
jälleen eteenpäin. Tällaisia tutkijan koonteja kommenteista olivat esimerkiksi 
strategiakartta ja mittaristojen käyttöperiaatteet. Sähköpostityöpajassa jokaisella 
osallistujalla oli mahdollisuus rauhassa perehtyä asiakokonaisuuksiin ja työstää 
niitä omien aikataulujensa puitteissa. Muokkaus oli vuorovaikutteista, kun asia-
listan kohdat etenivät uusiin suuntiin toisten osallistujien kommentoinnin pe-
rusteella. Työpajatoiminnassa muodostettiin yrityksen omistajan ja operatiivi-
sen johtajan kanssa tapausorganisaation kontekstiin ja sen tavoitteisiin sopiva 
suorituskykymittaristo käyttöperiaatteineen. Myös tutkimuksen lopuksi järjes-
tetty arviointityöpaja toteutettiin sähköpostityöpajana, jossa tutkija esitti vielä 
lopulliset versiot yhdessä koostetuista tutkimuksen tuloksina syntyneistä tuo-
toksista, kuten mittariston käyttöperiaatteineen. Tutkija pyysi arviointityöpajas-
sa osallistujilta avointa kommentointia ja arviointia tutkimuksen onnistunei-
suuden tai epäonnistuneisuuden kokemuksista ja olivatko osallistujat havain-
neet muutoksia toiminnassaan tutkimusprosessin toteutuksen myötä. Nämä 
tulokset on esitetty kappaleen viisi lopuksi. 

4.4.3 Teemahaastattelut 

Haastattelun tavoitteena on kerätä sellainen aineisto, jonka avulla voidaan teh-
dä perusteltuja johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä (Puusa ym. 2020, 103). 
Haastatteluja voidaan tehdä yksilöille tai ryhmille (Metsämuuronen 2006, 111). 
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksen edustajien omat tulkinnat suorituskyvyn-
mittauksesta tuli saada kerättyä monipuolisesti, jolloin haastattelu oli hyvä kei-
no kerätä tuo aineisto tutkijan analyysin kohteeksi. Lomakekyselyllä ei olisi saa-
tu kerättyä yhtä laajaa aineistoa ja tutkittavien tulkintoja aiheesta.  

Haastattelut voiva olla strukturoituja, puolistrukturoituja tai avoimia 
haastatteluja sen mukaan, kuinka tarkkoja haastattelut ovat kysymysten järjes-
tyksen ja muodon suhteen. Strukturoidussa haastattelussa on valmiiksi muo-
toillut kysymykset ja vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoidussa haastattelussa 
on teemat ja mahdollisia apukysymyksiä, mutta ei tarkasti muotoiltuna ja ky-
symysten järjestystä ei ole tarkkaan määritelty. Avoimessa haastattelussa puo-
lestaan ei ole kysymyksiä, vaan sisältö muodostuu haastateltavasta lähtöisin ja 
muistuttaa keskustelua. (Metsämuuronen 2006, 114–115.) Teemahaastattelussa 
ei ole tarkkoja kysymyksiä, mutta haastatteluun on valittu aiheen käsittelyn 
kannalta tarpeelliset teemat etukäteen (Metsämuuronen 2005, 226). Puolistruk-
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turoituun teemahaastatteluun päädyttiin, koska toimintatutkimuksellisen lähes-
tymistavan vuoksi ei haluttu rajata haastattelulla saatavaa aineistoa liikaa tark-
kojen kysymysten avulla, vaan teemoitella aihepiiriä aiemman teorian pohjalta, 
ja siten löytää tutkimuksen kohdeorganisaatiolta saadun haastatteluaineiston 
perusteella ja teoreettisen viitekehystä tarkentamalla sopiva ratkaisu mittaristo-
prosessin toteuttamiseksi ja tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tässä tutki-
muksessa yksilöhaastatteluita toteutettiin kolme kappaletta. Yksi toimitusjohta-
jan haastattelu (kesto 57 minuuttia) ja kaksi operatiivisen toiminnan johtajan 
haastattelua (kestot 1h 57 minuuttia ja 39 minuuttia). 

4.4.4 Osallinen ja osallistuva havainnointi 

Tässä tutkimuksessa ensisijaisena aineistona oli haastatteluista ja työpajoista 
saadut aineistot, mutta aineistojen koontiin ja huomioiden keräämiseen ilmiöstä 
organisaatiossa käytettiin myös havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa 
tutkija havainnoi toimintaa, johon osallistuu (Tiihonen ym. 2007, 106). Tutkijan 
ollessa itse osa tutkittavaa ilmiötä, kuten työpaikkansa kehitysprojektiin osallis-
tuessa, kuten tässä tutkimuksessa, voidaan puhua osallisesta havainnoinnista 
(Puusa ym. 2020, 132).  

Tarkkailijan asemassa muistiinpanojen tekeminen tilanteesta onnistuu ti-
lanteen aikana, mutta osallistuessa toimintaan muistiinpanot tehdään jälkikä-
teen (Tiihonen ym. 2007, 106). Tässä tutkimuksessa havainnoinnin muistiinpa-
not tehtiin jälkikäteen, mutta tiheästi tutkimusprosessin edetessä ja uusien ai-
neistojen kertymisen myötä. Havainnoinnin dokumentaatio muodostuu kent-
täpäiväkirjasta, johon tehdyt havainnot tutkimuksen aikaisista tapahtumista ja 
osallistujien tarkoitusperistä (Jönsson & Lukka 2005, 24) sekä kerätyt aineistot 
tallennetaan mahdollisimman tarkasti, jotta analysointi sen perusteella on 
mahdollista myöhemmin. Kenttäpäiväkirjaa voidaan kutsua myös tutkimus-
päiväkirjaksi ja se on aineistojen tallennusta ja kategorisointia avustava doku-
mentti, jonka avulla tutkija voi jäsentää huomioitaan.  (Tiihonen ym. 2007, 107.) 

Tässä tutkimuksessa kenttäpäiväkirja koottiin excel tiedostoon, johon 
koottiin havaintoaineistoja ja muita tutkimuksen aikana muodostuneita doku-
mentteja kokonaisuuksittain kategorisoituna ensin eri välilehdille ja sisältökate-
gorioittain edelleen teemoitellen välilehdillä olevia sisältöjä. Kenttäpäiväkirja 
sisälsi tehtyjä havaintoja yhteistoiminnasta sekä huomioita tutkimuksen osallis-
tujien toiminnasta ja muutoksista, joita tutkimuksen aikana huomattiin kohde-
organisaation ja tutkijan toiminnassa tapahtuneen, muistiinpanoja, haastattelu-
jen ja työpajojen ajankohdat sekä tutkimuksen aikana muodostuneita oheisdo-
kumentteja, kuten prosessikuvauksia, suorituskyvynmittausjärjestelmän arvi-
oinnin koonti, strategiakartta, mittaristoehdotelmat sekä mittariston käyttöperi-
aatteet ja lopullinen mittaristo. Tietojen tarkka kerääminen ja prosessin doku-
mentaatio mahdollisti perusteltujen johtopäätösten muodostamisen kohdeyri-
tyksen suorituskykymittariston koostamista ja tutkimusprosessin analysointia 
varten. 

Havainnointi ei ole jatkuvaa, vaan sitä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan 
ja suunnitellusti, kun kriittisten tapausten havainnointina tai vapaana havain-
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nointina (Puusa ym. 2020, 134). Tässä tutkimuksessa havainnointi oli aluksi läh-
tötietoja kerätessä vapaata havainnointia yrityksestä sen toimintaympäristöstä, 
toimintatavoista ja tietojärjestelmistä yleisesti. Myös kriittisten tapausten ha-
vainnointia käytettiin hyväksi tässä tutkimuksessa, kun tutkimusprosessin ai-
kana ilmaantui tapahtumia, joista saatiin lisätietoa tutkimuksen kulun ja sisältö-
jen tulkintoihin. 

4.5 Aineiston analyysimenetelmät 

Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on luoda yhtenäinen ja mielekäs 
kokonaisuus aineistosta, jotta siitä voidaan tehdä perusteltuja päätelmiä. Tut-
kimuksen raporttiin puolestaan on tarkoituksena luoda tiivistetty ja selkeä ko-
konaisuus ja kuvaus tutkimusprosessin kulusta. Analyysissä vaihtelevat sekä 
analyysin pilkkova ja luokitteleva vaihe, sekä synteesi, jossa pyritään muotoi-
lemaan kokonaiskuvaa aiheesta ja esittämään uutta näkökulmaa aihepiiristä. 
Onnistuneelle laadulliselle tutkimukselle on tarkoituksellista päästä abstrak-
timmalle tasolle, jossa aineiston kuvauksen lisäksi tutkimuksessa pystyttäisiin 
kuvaamaan ilmiötä myös yleisemmällä tasolla. (Puusa ym. 2020, 148.) Myös 
abduktiivinen, eli teoriasidonnainen, päättely on tavanomaista interventionisti-
sille tutkimuksille ja se toteutuu tutkimuksen empiirisen aineiston ja olemassa 
olevan teorian vuoropuheluna monipuolisten selitysten saavuttamiseksi aineis-
ton tulkinnassa (Lukka & Modell 2010, 475). Tulkitsevan tutkimuksen validi-
teettia voidaan tarkastella aitouden ja uskottavuuden käsitteiden kautta (Lukka 
& Modell 2010, 462). Tarkalla ilmiön ominaisuuksien ja rajoitteiden kuvailulla 
voidaan perustella aineiston ja teorian perusteella tehtyjen päätelmien uskotta-
vuutta (Lukka & Modell 2010, 470).  

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen käytetyimmistä analyy-
simetodeista ja sitä käytettiin myös tässä tutkimuksessa. Sisällönanalyysiä voi-
daan ajatella metodisena viitekehyksenä, joka mahdollistaa aineiston monipuo-
lisen tarkastelun. (Puusa ym. 2020, 148.) Sisällönanalyysin vaiheina ovat ana-
lyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineis-
ton kategorisointi ja teemoittelu sekä tulkinta. Vaiheet eivät välttämättä etene 
kronologisesti vaan osittain yhtä aikaa. Tällöin prosessin kuvaus on tärkeää, 
jotta tutkimuksen myötä löytyneiden johtopäätöksien perusteltu muodostami-
nen on jäljitettävissä analyysin vaiheista ja tutkimuksen luotettavuutta voidaan 
arvioida.  (Puusa ym. 2020, 149.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelujen aineistoja valmisteltiin analyysiin litte-
roimalla. Litteroinnilla tarkoitetaan haastattelemalla saatujen aineistojen puh-
taaksi kirjoittamista ja siinä tarkoituksena on aineiston valmistelu analyysiä 
varten (Metsämuuronen 2005, 233). Tämän tutkimuksen haastatteluaineistojen 
litteroinnissa jätettiin pois täytesanoja kuten ”niinku”, ”niin kun” ynnä muita 
vastaavia sanontoja, jotka eivät olleet oleellisia aineiston merkitysten ja sisällön 
kannalta. Tämä helpotti aineiston sisällön analyysiä ja lainausten luettavuutta 
tällä raportilla. 
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Teemoittelussa aineistoa yhdistelemällä ja samankaltaisuuksia etsimällä, pyri-
tään löytämään piirteitä, jotka ilmenevät usealla haastatellulla (Puusa ym. 
2020152). Kun aineistosta löydetään tutkimusongelman kannalta olennaiset 
teemat, luokitellaan ja nimetään sen alle tulevia kategorioita. Tämä on analyy-
sin kriittisin vaihe, koska nämä kategorisoinnit ovat tutkijan tulkintaa tutkitta-
vien antamista tiedoista.  (Puusa ym. 2020, 153.) Tässä tutkimuksessa edettiin 
luokittelemalla aineistoja ensin samankaltaisuutensa perusteella, peilaten sa-
malla tutkijan aiempaan tietämykseen asiasta. Aihepiirin tietämyksen lisäänty-
essä, lisättiin luokkiin tutkimuksen teon aikana myös uusia aiemman tutkimuk-
sen perusteella huomattuja teemoja ja osatekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tässä 
toimintatutkimuksessa mittariston rakentumiseen. Näitä luokkia ryhmiteltiin 
yläluokiksi aiemman teorian perusteella.  

Tässä toimintatutkimuksessa oli interventiona suorituskykymittariston 
kehittämisprosessi. Intervention analyysin tärkeimpänä työkaluna ja tutkijan 
muistin tukena toimii huolellisesti täytetty kenttäpäiväkirja (Jönsson & Lukka 
2005, 24). Tässä tutkimuksessa intervention analyysi toteutettiin tutkimuksen 
aikana tapahtuneen muutosprosessin käänteissuunnittelulla (reverse engineering). 
Tässä vaiheessa vertailtiin sitä, kuinka intervention olisi tullut mennä siihen, 
miten se lopulta meni. Tässä vaiheessa rakennetaan syy-seuraussuhteiden jat-
kumo, joka kertoo, kuinka lopputulokseen päästiin ja millaiset tapahtumat vai-
kuttivat lopputilanteeseen pääsemiseen. (Jönsson & Lukka 2005, 24.) Tämä syi-
den ja seurausten jatkumon kuvaus on toteutettu tässä tutkimuksessa tutki-
musprosessin kuvauksessa kappaleessa 5. Intervention analyysissä tutkimuk-
sen tulokset myös uudelleen kontekstualisoidaan, jotta voidaan sijoittaa ne so-
veltuvan aiemman tutkimuksen kontekstiin (Jönsson & Lukka 2005, 24). Tähän 
on pyritty tämän tutkimuksen tarkan kontekstin kuvailun myötä, jotta on saatu 
rajattua oikea konteksti aiempiin tutkimuksiin vertailun mahdollistamiseksi.  
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5 SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄN KE-
HITTÄMINEN TAPAUSORGANISAATIOSSA 

5.1 Kohdeorganisaation esittely ja tutkimuksen taustat 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio, jatkossa Yritys X, on yli kaksikymmen-
tä vuotta toiminnassa ollut pieni tilitoimisto, joka tarjoaa kaikki pienien ja kes-
kisuurten yritysten tarvitsemat taloushallinnon palvelut. Yrityksen perusliike-
toimintaa ovat kuukausittainen kirjanpito, lakisääteiset ilmoitukset, tilinpäätök-
set ja palkanlaskenta. Asiakkaita on noin kolmekymmentä, asiakaskunta on 
vakaa ja sen vaihtuvuus on ollut vähäistä. Yritys työllistää tutkimuksen teon 
aikaan neljä henkilöä. Yrityksen omistaja on myös toimitusjohtaja, jatkossa TJ. 
Operatiivisen toiminnan johtaja, jatkossa OJ, toteuttaa tiiminsä kanssa palvelu-
jen tuottamisen ja vastaa lisäksi yhdessä TJ:n kanssa yhtiön johtamisesta ja toi-
minnan organisoinnista. Kohdeyrityksen liikevaihto kuuluu mikroyritysten 
kokoluokkaan. Tutkimuksen aineistot kerättiin haastatteluilla, sähköpostityöpa-
joilla ja havainnoinnilla. Lopulliset toteutuneet haastattelut olivat: TJ yksi haas-
tattelu (12.1.2021) 57 minuuttia, OJ haastatteluita kaksi kappaletta 1h 57 mi-
nuuttia (14.1.2021) ja 39 minuuttia (1.5.2021). 

Yritys X:ssä ei ole aiemmin tehty tiedostettua ja kirjalliseen muotoon tuo-
tettua strategian määrittelyä, koska sitä ei ole koettu tarpeelliseksi. Tämä on pk-
yrityksille tavanomaista (Ates ym. 2013, 47). Tavoitteet ovat kyllä Yritys X:lläkin 
olemassa, mutta niitä ei ole erikseen nimetty tai sanoitettu. Työntekijöille ei ole 
tuotu esille käytännön työsuoritusten ja prosessien yhteyttä yritystason tavoit-
teiden toteuttamiseen. Toimitusjohtaja kuitenkin kokee, että jonkin asteisesta 
suunnittelusta ja sen avuksi tehtävästä suorituskyvyn mittaamisesta voisi olla 
hyötyä, koska se voisi auttaa ohjaamaan yritystä paremmin haluttuun suuntaan. 
Tulevaisuuden yksityiskohtaisten suunnitelmien tekeminen koetaan kuitenkin 
pienessä tilitoimistossa turhaksi paitsi sen vuoksi, että ne vievät aikaa, myös 
siksi, että suunnitelmat eivät useimmiten toteudu sellaisinaan. 
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Vaikka sanonkin, et tietyllä tavalla se suunnittelu on tyhmää, koska ne suunni-
telmat ei toteudu sellasenaan, mutta toisaalta ne voi toteutuu sinne päin (TJ 
12.1.2021). 

Mittariston kehittämisprosessin alussa oli pohdinnassa, otetaanko koko henki-
löstö mukaan mittariston luomisen prosessiin. Yhdessä keskustellen kuitenkin 
todettiin, että kohdeorganisaation tapauksessa on sopivin vaihtoehto, että vain 
johtajat ovat mukana mittariston kehittämisprojektissa, koska heillä on paras 
näkemys yrityksen kokonaistilanteesta ja muu henkilöstö voidaan ottaa myö-
hemmin mukaan mittariston kehittämiseksi eteenpäin. 

Näkisin että mittaristo kehitettäisiin yrityksen johdon toimesta. Heillä on riittä-
vän vahva konkreettinen tietämys myös työn suorittamisesta ja heillä on tarvitta-
va näkemys kokonaisuudesta. -- Ja koko henkilöstö on mukana mittariston myö-
hemmissä kehitystyössä, kun myöhemmin ilmenee tarvetta muuttaa tai kehittää 
mittaristoa. (OJ 14.1.2021.) 

Yritys X:n toiminnan nähdään olevan tasapainoilua kannattavuuden ja erilais-
ten toimintojen ja toisaalta myös työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Kas-
vuun ei haluta panostaa työntekijöiden kustannuksella ja toisaalta toiminnan 
analysoimiseen ja ohjauksen kehittämiseen ei koeta olevan järkevää panostaa, 
koska kaikki ylimääräiseen suunnittelutyöhön käytetty aika koetaan olevan 
pois asiakkailta laskutetusta ajasta. Tällöin tehdyillä toiminnan parannuksilla 
halutaan olevan selkeä ja huomattava rahallinen tai ajansäästöllinen hyöty, jotta 
sellaisia oltaisiin valmiita toteuttamaan. 

Meillä on varmaan jotain tiettyä, mitä ei edes olis järkee tuottaa, mut se niitten 
esiin kaivaminen ja tilastoiminen niin ei siinä oikeen oo mitään idistä (TJ 
12.1.2021).  

Ajattelen asiaa myös siltä kannalta, että kuinka paljon sen opettelemisen menee 
aikaa. Sotkeeko se meidän tällä hetkellä käytössä olevia systeemejä? Tuoko se 
meille oikeasti sitä lisää lisäarvoa siinä? Vai onko se enemmän, voi olla jopa hait-
ta. (OJ 14.1.2021.) 

Näistä resursseja säästävistä näkökulmista lähestyttiin koko suorituskykymitta-
riston kehittämisprosessia. Prosessi ei saanut olla liian raskas kehittämisen ja 
ylläpidon vähäisiin resursseihin nähden.  

5.2 Tutkimusprosessin kulku 

Tässä luvussa esitetään tämän toimintatutkimuksena toteutetun suorituskyky-
mittariston kehittämiseen tähdänneen tutkimusprosessin kuvaus. Myös proses-
sin eri vaiheissa syntyneitä tuloksia perusteluineen esitetään tutkimuksen ku-
lun kuvauksien yhteydessä. 
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5.2.1 Tutkimuksen aloitus ja resurssien määrittely 

Tutkimuksesta sovittiin ja tutkimuksen aihepiiriä pohdittiin ensin kohdeorga-
nisaatiossa syyskuussa 2020 johdon ja kohdeyrityksessä työskennelleen tutkijan 
kesken. Suoritusmittauksen aihepiiri tuntui organisaatiossa hiukan vieraalle, 
mutta sen mahdollisuudet kiinnostivat kohdeorganisaation johtoa. Suoritusmit-
tauksen aihepiiri itsessään oli tutkijan oman mielenkiinnon kohteena, joten se 
valikoitui tutkimuksen aiheeksi.  

Ennen varsinaisen tutkimuksen aloitusta keskusteltiin myös, millaiset re-
surssit tutkimuksen toteutukselle on mahdollista antaa, ja tiedostettiin, että ne 
ovat kohdeyrityksessä hyvin rajalliset. Tällöin sovittiin, että tutkija koostaisi 
tietoa mahdollisimman selkeiksi kokonaisuuksiksi yhteistyötä vaativiin osuuk-
siin, jotta se olisi helposti työpajoissa keskusteltavissa ja organisaation edusta-
jien olisi mahdollista nopeasti tuoda ilmi omat ajatuksensa yhteenvedoista ja 
muodostaa kehitysehdotukset ja omat päätelmänsä. Tämä todettiin ainoaksi 
tavaksi toteuttaa tutkimus rajallisten resurssien rajoissa.  

Vallitseva koronaepidemian tilanne vaikeutti yhteisten työpajojen sopi-
mista, koska tarvittavia työpajoja ei pystytty järjestämään kasvotusten, kuten oli 
alun perin suunniteltu. Koska työpajoja ei sovittu etukäteen tarkemmin, tutki-
muksessa toteutui vain kaksi sähköpostitse toteutettua työpajaa. Yksi sähköpos-
tityöpaja 23.4.-7.5.2021 ja yhteenveto- ja arviointityöpaja 11.-15.11.2021. Haastat-
teluita sovittiin etukäteen vain yhdet kummankin yrityksen edustajan OJ ja TJ 
kanssa. Yksi lyhyempi lisähaastattelu mittariston sisällön varmistamiseksi jär-
jestettiin puhelimitse toukokuussa 2021 OJ:n kanssa.  

5.2.2 Aiempaan tutkimukseen tutustuminen ja kontekstin kartoitus 

Alkuun syksyllä 2020 tutkija teki itsenäistä taustatyötä suorituskykymittariston 
kehittämisen prosessimallin ja kehitettävän mittaristomallin valintaa varten. 
Tutkija havainnoi yrityksen nykytilaa ja pohti seikkoja, jotka määrittävät koh-
deyrityksen kontekstia. Tutkijan työskenneltyä kohdeorganisaatiossa vuosia, 
hänellä on perinpohjainen kokemus kohdeorganisaatiosta ja tästä pitkällisestä 
perehtymisestä johtuen hänellä oli hyvät lähtökohdat tällaisen havainnoinnin 
toteuttamiseen. Apuna suorituskyvyn mittauksen lähtökohtien kartoittamisessa 
tutkija hyödynsi Otleyn (1999) johdon ohjausjärjestelmien arvioinnin viiteke-
hystä, jossa analysoidaan ohjausjärjestelmiä viiden keskeisen aiheen kautta: ta-
voitteet, strategiat ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi, tavoiteasetanta, pal-
kitsemisjärjestelmät ja informaatiojärjestelmät (Otley 1999, 363). Viitekehystä on 
käytetty onnistuneesti esimerkiksi Schneiderin ja Vieiran (2010) toimintatutki-
muksessa tuulipuistoyrityksen BSC mittariston kehittämisen lähtökohtien ana-
lysoimiseen. Otleyn viitekehystä hyödyntäen voidaan analysoida kontekstia, 
johon mittaristoa aletaan kehittämään (Schneider & Vieira 2010, 496). 

Taulukossa 2 on esitetty Otleyn viitekehyksen mukaiset kysymykset, joilla 
ohjausjärjestelmiä voidaan kartoittaa. Tämän tutkimuksen alkuvaiheessa tutki-
jan havainnoinnin perusteella ensimmäiseen viitekehyksen kysymykseen liitty-
en Yritys X:n keskeiset menestystekijät ovat työntekijöiden osaaminen, toimivat 
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työvälineet ja tyytyväiset asiakkaat. Nämä kuvaavat yrityksen arvoketjun muo-
dostumista. Näiden tekijöiden saavuttamista arvioidaan palautekeskusteluin, 
joille ei ole sovittu erikseen toistuvuutta tai suunniteltu muutoinkaan, vaan nii-
tä käydään tarpeen mukaan. Menestystekijöiden saavuttamiseen liittyvän in-
formaation yhteyttä operatiivisesta toiminnasta yrityksen tavoitteisiin ei ole 
tehty selväksi työntekijöille. 

TAULUKKO  2 Johdon ohjausjärjestelmien arvioinnin viitekehys mukaillen Otleyta (1999). 

 
Viitekehyksen toinen osa koskee strategiaa ja suunnitelmia menestystekijöiden 
saavuttamiseksi (Otley 1999, 363). Yritys X:ssä ei ole sanoitettua strategiaa tai 
suunnitelmia kirjallisessa muodossa. Suunnitelmia ei ole tuotu työntekijöiden 
tietoon. Prosesseja ja toimenpiteitä ei ole eritelty ja näitä ei arvioida tai mitata. 
Liikevaihtoa tarkkaillaan tilikausittain diagnostisesti, verrataan aiempaan liike-
vaihtoon ja pohditaan mahdollisia syitä muutokselle. Ei tehdä kuitenkaan sel-
keitä toimenpiteiden onnistumisen arviointeja. Yleisellä tasolla mietitään suun-
taviivoja tulevalle toiminnalle, kuten saatavien perinnän tehostamista, lasku-
tuksen tahdin sopivuutta asiakkaille ynnä muuta, mutta seurantaa ei suunnitel-
la tarkemmin. Otleyn viitekehyksen kolmas kohta koskee tavoiteasetantaa (Ot-
ley 1999, 363). Yritys X:ssä tavoitteena on parantaa liikevaihtoa edelliseen tili-
kauteen nähden, mutta ei ole määritelty selkeää numeerista tavoitetta. Työnte-
kijöiden osaaminen tulisi myös pitää ajan tasalla, mutta tavoitteita tai suunni-
telmia ei ole tehty tämän seikan konkretisoimiseksi työntekijöille. Otleyn viite-
kehyksen palkitsemista ja rankaisemista koskevassa neljännessä kohdassa (1999, 
363) Yritys X:n tapauksessa havainnoitiin bonuksia voitavan jakaa hyvin suju-
neesta tilikaudesta, mutta niiden määräytymiselle ei ole määritelty perusteita. 
Jos tavoitteissa epäonnistutaan, voidaan keskustelun lomassa antaa tästä pa-

Tavoitteet 

1. Mitkä ovat keskeiset avaintekijät yrityksen menestykselle tulevaisuudessa ja kuinka 
niiden saavuttamista arvioidaan? 

Strategia ja suunnitelmat 

2. Mitkä ovat yrityksen strategiat ja suunnitelmat ja mitkä ovat ne prosessit ja toimenpi-
teet, joita tarvitaan niiden onnistuneeseen toteuttamiseen? Kuinka yritys arvioi ja mit-
taa näiden toimenpiteiden onnistumista? 

Tavoiteasetanta 

3. Mikä suorituskyvyn taso yrityksen tulee saavuttaa kahden yllä olevan kysymyksen 
aihealueilla ja miten se asettaa sopivat suorituskykytavoitteet niille? 

Palkitseminen 

4. Miten johtajia ja työntekijöitä palkitaan heidän saavuttaessaan nämä tavoitteet? Tai 
millaisia rangaistuksia he saavat epäonnistuessaan tavoitteiden saavuttamisessa? 

Informaatiovirrat 

5. Millaiset ovat informaatiovirrat, joita tarvitaan, jotta organisaatio oppii kokemukses-
taan ja omaksuu tietyt toimintatavat tuon kokemuksensa avulla?   
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lautetta ja käydä läpi mahdollisia syitä ja pohtia korjaavia toimenpiteitä, joilla 
epäonnistumista voitaisiin jatkossa välttää. Tämä liittyy myös viitekehyksen 
mukaiseen viidenteen kohtaan informaatiovirroista (Otley 1999, 363). Yritys 
X:ssä oppiminen kokemuksista on vahvuus, koska matalan organisaation ky-
seessä ollessa välitön palaute henkilökohtaisina keskusteluina on nopea tapa 
viestiä kokemuksista ja jakaa niitä, jotta toimintaa voidaan parantaa. Palautetta 
suoriutumisesta voi tulla asiakkaalta johdolle ja johto välittää tietoa työntekijöil-
le, mikäli palaute katsotaan sellaiseksi, että sen välittämisellä voidaan katsoa 
olevan vaikutusta asioihin, joihin työntekijät voivat vaikuttaa. Turhaa mielipa-
haa ei aiheuteta tai syyllistetä, vaan yhteys tulevaan suoriutumiseen tulee olla 
havaittavissa tai muutoin palautteen välittämisellä ei katsota olevan oikeanlais-
ta vaikutusta työntekijöiden työskentelyyn. Eli henkilöiden väliset informaatio-
virrat toimivat, mutta järjestelmien sisältämän informaation käytössä ei ole juu-
rikaan integraatioita, vaan tieto on pirstaloitunut useisiin erillisiin järjestelmiin 
ja tietojen yhdistelyä toteutetaan manuaalisesti ja se vie aikaa. 

Tutkija päätteli Otleyn (1999) viitekehystä hyödyntäneen havainnointinsa 
perusteella ja aiempaan suoritusmittauksen teoriaan tutustuen, että tärkeimpiä 
kontekstuaalisia tekijöitä kohdeyrityksen tapauksessa olivat pienen yrityksen ja 
asiantuntijaorganisaation suoritusmittauksen näkökulmat. Näiden alun ha-
vainnointien perusteella tutkija etsi soveltuvaa aiempaa tutkimustietoa ja luon-
nosteli teemoja johdon haastatteluja varten. Teoreettista viitekehystä tutkija 
kohdisti ensin yleisesti suorituskyvyn mittaukseen ja tasapainoisen näkökul-
mansa, muokattavuutensa (Schneider & Vieira 2010) ja pienillekin yrityksille 
sovellettavuutensa (mm. Davig, Elbert & Brown 2004; Manville 2007; Gianno-
poulos ym. 2013) ansiosta sittemmin BSC:iin. BSC:n neljä näkökulmaa otettiin 
siten mukaan haastattelun teemoiksi, ettei keskeisiä teemoja jäisi haastatteluissa 
huomioimatta. Tähän kehittämisprosessiin soveltuvia prosessimalleja kartoitet-
tiin puolestaan aiemmista pienten yritysten suoritusmittaristojen kehittämis-
prosessien tutkimuksista. Sopivaksi prosessimalliksi valikoitui teorialuvussa 
3.1.2 yhteenvetona esitetty, kevennetty BSC mittariston kehittämisen prosessi-
malli. 

5.2.3 Haastattelut: tavoitteet, menestystekijät, prosessit 

Yrityksen johdosta vastaavien henkilöiden OJ ja TJ kanssa tehtiin tammikuussa 
2021 teemahaastattelut, joissa kartoitettiin kohdeorganisaation alustavia tietoja, 
strategisia päämääriä, tavoitteita, keskeisiä prosesseja, menestystekijöitä, tavoit-
teita, johtamisen ongelmia ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Teemahaastatte-
luissa teemat olivat: yrityksen perustiedot, suorituskykymittauksen, ohjauksen 
ja valvonnan nykytila, strategia ja tulevaisuuden tavoitteet, keskeiset menestys-
tekijät, talous, oppiminen ja kasvu, sisäiset prosessit, asiakkaat ja mittariston 
käytännön toteutus. 

Haastatteluissa kartoitettiin johdon näkemyksiä sekä yrityksen tavoitteista, 
että mittaristolle ja mittaamiselle asetettavista tavoitteista. Yrityksen tavoitteilla 
pyrittiin kartoittamaan visiota ja strategiaa, koska Yritys X:llä ei ole aiemmin 
muotoiltu näitä kirjalliseen muotoon. Haastatteluissa keskusteltiin pidemmän 
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tähtäimen suunnitelmista ja tavoitteista, joiden suuntaan yritystä halutaan 
suunnata. Yrityksen visio ja strategiat varmistettiin yhdessä vasta myöhemmin 
sähköpostityöpajassa, mutta jo haastatteluaineistoista tunnistettiin yrityksen 
toiminnan takana oleva näkemys olla tilitoimisto, joka tarjoaa yksilöllistä ta-
loushallinnon palvelua kustannustehokkaasti. 

Meillä kun pääfokus on hyvin paljon siinä asiakaslähtöisyydessä ja niissä yksilöl-
lisissä palveluissa (OJ 14.1.2021).  

Tällä hetkellähän meidän palvelu perustuu siihen, että asiakas saa henkilökoh-
taista palvelua. Tehdään yksilöllisesti sille asiakkaalle se kokonaisuus. Ja sitä 
kasvatetaan, mikäli se asiakas tarvitsee siihen jotakin. (OJ 14.1.2021.) 

Sekä se kustannustehokkuus, että se asiakaspalvelu. (OJ 14.1.2021). 

Yritys X:n tavoitteena on saavuttaa pientä kasvua ja ylläpitää kannattavuutta. 
Toimintavarmuutta halutaan varmistaa työvoiman riittävyydellä ja osaamisella, 
mutta ilman nykyisten työntekijöiden työmäärän kasvattamista liian suureksi. 
Kasvun ei haluta aiheuttavan myöskään liikaa paineita johdolle tai työntekijöil-
le. 

Kasvetaan vähän, mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja sen toimintavarmuuden kasvat-
taminen, ettei maksa ihan kauheesti eikä stressaa liikaa. (TJ 12.1.2021.) 

Missä kohdassa menee se raja, että sen saadaan yritykset hyvin hoidettua, kaikki 
työt, tällä työntekijämäärällä ja milloin se menee siihen, että millon on kannatta-
vaa palkata siihen uusi työntekijä. Ja kuinka paljon siihen on silloin lisättävä sitä 
yritysmäärää, että se on kannattava. (OJ 14.1.2021.) 

Tavoitteita on ajatus saavuttaa lisäpalveluiden myynnillä ja huolehtimalla pal-
velun laadusta ja toimintavarmuudesta henkilöstöä kehittämällä, sekä sen jak-
samisesta ja työssä viihtymisestä huolehtien.  

Ei tarvitse pyrkiä parempaan asiakaspalveluun, vaan ennemmin pitää pyrkiä sii-
hen, että saadaan laskutettua niiltä uusista asioista tai saadaan sitä palvelukoko-
naisuutta paremmaksi (OJ 14.1.2021). 

Asiakkaille on tuotu ilmi juuri se, että vaikka minä olisinkin lomalla tai kipeänä 
tai mitä tahansa, niin asiat hoituu ja meillä jaetaan sitä informaatiota (OJ 
14.1.2021). 

Pidetään semmoinen ilmapiiri siitä, että työpaikka on tavallaan kannustava ja 
opitaan uutta (OJ 14.1.2021).  

Palkka on hyvin tärkeä, mutta on tärkeää myöskin se, että ihminen oikeasti pitää 
siitä työstään edes suuremman osan ajasta (OJ 14.1.2021). 

Kasvun rajoitteeksi molemmat yrityksen johtavassa asemassa olevat henkilöt 
kokivat tilitoimistotoiminnan melko herkän kannattavuuden sekä henkilöstöön 
liittyvät jaksamisen, viihtymisen ja osaamisen näkökulmat. Kasvutavoitetta tu-
keva henkilöstömäärän kasvattaminen koettiin hankalaksi, koska uusi henkilö, 
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ei ole alkuun kovin tuottava, vaan vie ohjaajansakin laskutettavaa aikaa ope-
tuksen merkeissä. 

Perehdytykseen -- tullaan käyttämään hyvin paljon aikaa ja -- sen ajan kustan-
nukset aiheutuu niin kuin koulutettavasta henkilöstä ja hänen kouluttajastaan 
(OJ 14.1.2021). 

Kannattavuuden lisäämiseksi koettiin olevan tärkeää pidemmän aikavälin ta-
voitteena lisätä peruskirjanpidon ulkopuolisen konsultointilaskutuksen määrää, 
koska se on kannattavampaa kuin peruskirjanpito, jonka hinnoittelua on vaikea 
nostaa alan suuren kilpailun vuoksi. 

Jatkossa pyritään menemään enemmän siitä peruskirjanpidosta sinne konsultoin-
tiin. Ja tavallaan markkinoidaan meidän osaamista siellä ylemmällä tasolla, josta 
saadaan laskutettua enemmän. (OJ 14.1.2021.) 

Tutkimuksen kohdeyrityksen omistajan ja operatiivisen johtajan haastatteluissa 
kartoitettiin heidän näkemyksiään mittaristolle asetettavista tavoitteista ja tar-
peista, joihin mittariston ja siihen valittavien yksittäisten mittareiden tulee vas-
tata. Suunniteltavan mittariston käytettävyyden kannalta on olennaista, että sen 
ylläpito on helppoa ja nopeaa. Tällöin mittaaminen voidaan toteuttaa mahdolli-
simman kustannustehokkaasti. 

Koska aina tämmöiset asiat vie aikaa, joka taas aika on sitä, mikä on poissa niistä 
asioista, mistä me laskutetaan. -- Riippuu niin paljon siitä, mitä mitataan. Kuinka 
paljon se tuo se seuranta hyötyä? Että kannattaako ottaa se seuranta? Kannattaa-
ko tehdä se työ ja vaiva siihen? (OJ 14.1.2021.) 

Pitää olla aika hyvin perusteltu, että siitä on oikeasti meille se hyöty (OJ 
14.1.2021). 

Meidän työssä nyt on sinällään aika huono kate tai kannattavuus, niin tämmöi-
seen ylimääräiseen suoritusmittaamiseen ehkä ei juuri ole aikaa, koska siitä ei tu-
le mitään tuloja. Sitä ei koeta kannattavaksi, koska se on vaan tätä omaa yritystä 
varten. (TJ 12.1.2021.) 

Mittaamiseen ei myöskään olla valmiita sijoittamaan varoja uusien ohjelmisto-
jen hankkimiseksi. Mittaamisen hyötyjen tulisi tällöin olla selkeästi rahallisesti 
mitattavissa, mikä ei vielä mittariston suunnitteluvaiheessa tuntunut kovin 
varmalle. 

Emme ole valmiita sijoittamaan kovin isoja summia. En usko, että sitä saataisiin 
tavallaan takaisin kovin isoa sijoitettua summaa. Mikäli löytyy sellainen joku oh-
jelmisto, joka auttaisi meidän firmaa huomattavasti, joka tehostaisi meidän pro-
sesseja tosi paljon. Tai siis paljon, että olisi tavallaan sen hintansa, opetteluun 
menevän ajan ja käyttönsä kannalta niin paljon tehokkaampi kuin meidän nykyi-
set prosessit, niin sitten olisin valmis harkitsemaan. (OJ 14.1.2021.) 

Mittariston tavoitteena on lisää suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallisuuden 
koetaan lisäävän yrityksen toiminnan ohjattavuutta ja tavoitteisiin pyrkimistä.  
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Se että ei oo mitään kehittymissuunnitelmia niin onhan se tosi huono asia. Sillon 
se on semmosella tuuliajolla se homma, että se menee sit sinne päin, jonnekin. (TJ 
12.1.2021.) 

Mittariston tulee ohjata operatiivista toimintaa tavoitteiden suuntaisesti. Tämä 
liittyy osaltaan myös suunnitelmallisuuteen ja toiminnan kehittämiseen, jolloin 
operatiivinen toiminta on se yrityksen osa-alue, jossa pienillä jatkuvilla paran-
nuksilla voidaan tähdätä tavoitteita kohti. Taustalla vaikuttimena on myös 
työntekijöiden itseohjautuvuuteen rohkaiseminen siten, että toiminta kuitenkin 
olisi yrityksen tavoitteisiin sitoutunutta. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän 
käyttötarkoitukseksi (Sousa & Aspinwall 2010, 486) hahmottui jatkuvan kehi-
tyksen rohkaiseminen ja ylläpitäminen. 

Olen hyvin paljon pyrkinyt kehittämään niitä systeemejä. Ja meillä on onneksi 
sellainen yrityskulttuurikin, että näistä asioista voi keskustella myöskin muiden 
työntekijöiden kanssa. Eli se, että pohdi sitä sun työajan käyttöä. Onko siinä jota-
kin sellaisia prosesseja, mitä pystyt parantamaan ja mitkä koet tavallaan turhaa 
aikaa vieviksi tai olisiko niihin parempia käytäntöjä. Että tavallaan se kehityspro-
sessi on myöskin siellä. (OJ 14.1.2021.) 

Kohdeyrityksessä ei haluta arvioida työntekijöiden henkilökohtaisia suorituksia 
motivaatiota vähentävällä tavalla, joten tämä nousi myös esille mittariston ta-
voitteita pohdittaessa. 

Sanallinen positiivinen palaute on tietenkin hyväksi, mutta mun mielestä niin 
kuin konkreettisten faktojen lyöminen sellaisessa tilanteessa henkilön eteen, kun 
hän ei ole pystynyt itse vaikuttamaan osaan kannattavuudestaan, ei ole oikein, 
eikä kovin motivoivaa. (OJ 14.1.2021.) 

Mittaristolle haastatteluiden myötä hahmotellut tavoitteet ovat tärkeitä, koska 
lopullista mittaristoa koottiin verraten mittareita niille asetettuihin tavoitteisiin. 

Menestystekijöitä, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen, kartoitet-
tiin haastatteluissa pohtimalla, mitkä ovat ne käytännön toiminnassa ja proses-
seissa merkitykselliset tekijät, jotka saavat aikaan tavoitteiden toteutumisen. 
BSC viitekehyksessä menestystekijöitä kartoitetaan sisäisten prosessien näkö-
kulmassa, jossa pohditaan, missä prosesseissa yrityksen tulee onnistua täyt-
tääkseen asiakkaidensa tarpeet (Kaplan & Norton 1992, 74) ja tämä lähestymis-
tapa auttoi haastateltavia pohtimaan menestystekijöitä Yritys X:n kohdalla. 

Kustannustehokkuuden menestystekijä oli yksi molempien johtajien OJ ja 
TJ tunnistamista menestystekijöistä. Kustannustehokkuus riippuu suuresti si-
säisten prosessien tehokkuudesta. Yritys X on vuosikymmeniä toiminnassa ol-
lut taloushallinnon organisaatio, joten sen prosessit ovat yleisesti jo hioutuneet 
mahdollisimman sujuviksi. Jonkin verran resurssihukkaa ajankäytön suhteen 
nähdään vielä syntyvän ohjelmistojen ja esimerkiksi peruskirjanpitoon liitty-
vien oheistoimintojen ajankäytöstä, mutta toisaalta on tehty myös lisäaikaa vie-
viä ratkaisuja, jos niillä on koettu asiakkaan saaman palvelun laadun paranevan.  

Toisaalta tuntuu typerältä käyttää aikaa turhaan, mikä johtuu esimerkiksi ohjel-
masta, ohjelman aiheuttamasta viiveestä, mutta saman ajan käyttäminen siihen, 
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että asiakas saa maksutietonsa selkeämmin ja helpommin niin siihen taas näen, 
että se aika on järkevästi käytetty (OJ 14.1.2021). 

Yritys X:ssä on koettu saadun aikaan kehitystä prosessien tehostamisessa, mut-
ta sen seuranta tuntuu työn kannattavuuden varmistamiseksi tärkeälle myös 
tulevaisuudessa. 

Monessakaan [asiakas]yrityksessä -- palkkojen laskenta ei ollut kannattavaa sii-
hen ajankäyttöön nähden ja kun ei sitä voi tehdä sen nopeammin. Halutaan kui-
tenkin tehdä asiat hyvin, niin pystyttiin tuotteistamaan se. (OJ 14.1.2021.) 

Mihin menee yllättävän paljon aikaa, on asiakkaalle viestien kirjoittaminen ja 
niihin vastaaminen. Meillä pyritään siihen, että tietyt standardiviestit lähtee mel-
ko lailla saman näköisenä aina kaikille asiakkaille, jotta niiden kirjoittamiseen ei 
mene aikaa. (OJ 14.1.2021.) 

Työstä tunneittain laskutettaessa, on tilitoimistossa tärkeää saada laskutettua 
asiakkaille tehdyt työt mahdollisimman tarkkaan. Laskutuksen kattavuutta 
seurataan kuukausittain laskutuksen yhteydessä. 

Pystyn sen ajankäytön katsomaan tosi helposti ja koska se on niin näppärä se sys-
teemi [työajanseurantaohjelma] koska siinä on kirjoitettu se, että mitä on tehnyt, 
niin se ajankäytön laskuttaminen on nykyisin aivan ihanan helppoa (OJ 
14.1.2021). 

Myös pitkän aikavälin Yritys X:n liiketoiminnan kasvattamisen kannalta on tär-
keää, että laskutusta saadaan vähitellen kasvatettua ja töitä olisi tarpeeksi kat-
tamaan hankitun uuden työvoiman kustannukset. Laskutusasteen seuranta 
koetaan tärkeäksi, koska se toimii indikaattorina, onko asiakasyritysmäärä oi-
kealla tasolla henkilöstön määrään nähden, riittääkö kaikille tarpeeksi töitä ja 
saadaanko kaikkien työ laskutettua mahdollisimman tarkkaan. 

Yritysmäärän laskeminen sille tietylle henkilöstömäärälle on haasteellista. Yri-
tyksen kannaltahan se on aina parempi, että jos ne [yritysmäärät] on pikkasen 
yläkanttiin, että on kuitenkin varmasti niin kuin tekemistä ja saadaan sitä tulosta. 
Se että jos [asiakas]yrityksiä olisi liian vähän sille henkilömäärälle tai töitä olisi 
liian vähän, sittenhän se olisi yritykselle hyvin kannattamatonta maksaa palkkaa, 
kun ei ole sitä laskutettavaa. (OJ 14.1.2021.) 

Kustannustehokkuus tarkoittaa kohdeorganisaation kohdalla myös sitä, että 
palveluiden myyntihinnat pysyvät kohtuullisina asiakasyrityksille, jolloin tämä 
menestystekijä on myös asiakkaiden etu ja lisää tärkeänä koettua asiakastyyty-
väisyyttä. 

Olen myöskin yrittänyt pohtia sitä, että mikä on järkevää ja mikä ei. Mihinkä pa-
nostetaan ja mihinkä ei, niin että kuitenkin se, että siihen ei saa kulua liikaa aikaa, 
koska kukaan asiakas ei halua, että sitä laskutettais jostakin mapin kauniiksi te-
kemisestä. (OJ 14.1.2021.) 

Asiakastyytyväisyys nähtiin Yritys X:ssä toiseksi tärkeäksi menestystekijäksi, 
joka mahdollistaa pitkät asiakassuhteet, vakaan tuoton ja myös lisälaskutusta, 
kun asiakkaat haluavat uusia palveluita luotettavaksi kokemaltaan kumppanil-
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ta. Toisaalta hyvä asiakaskokemus uusia asiakkuuksia suositusten perusteella ja 
siten lisää myyntiä. 

Koska ne [peruskirjanpitopalvelut] tuo sen pohjan, että vaikka sattuisi lama-aika 
tai korona-aika tai muu, niin kuitenkin yritys saa sen perustulonsa niistä. -- Li-
säksi niitten peruskirjanpitojen avulla saadaan asiakkaita niihin vaikeempiin tai 
haastellisempiin, kannattavampiin konsultointi- ja muihin projekteihin. Sekä 
suoraan heiltä asiakkaita tai heidän suosituksestaan. (OJ 14.1.2021.) 

Asiakastyytyväisyys johtaa asiakasuskollisuuteen, joka koettiin tärkeäksi kilpai-
luedun lähteeksi. Asiakasuskollisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi toimitusjohtaja 
oli tunnistanut hyvän hinta-laatusuhteen. 

Asiakasuskollisuudella, kunhan se tuote on hinta-laatusuhteeltaan hyvä, niin saa 
erittäinkin uskollisia asiakkaita (TJ 12.1.2021). 

Asiakastyytyväisyys ilmeni johdon haastatteluissa muun muassa siten, että 
asiakaspalvelun taso halutaan pitää korkealla ja asiat halutaan hoitaa hyvin ja 
oikein asiakkaan puolesta. Esimerkiksi laskutuksen yllätykset koettiin ikäväksi 
asiakkaille, jolloin niiltä välttyäkseen Yritys X pyrkii mieluiten aina ennakoita-
vaan toimintaan senkin suhteen. Asiakas ymmärtää, milloin pyytää laskutetta-
vaa palvelua, jolloin hänelle ei tule laskuilla epämieluisia yllätyksiä. 

Että asiakas hyväksyy sen, ennen kuin se työ aloitetaan, koska asiakasta ei minun 
mielestäni saa laskuttaa silleen yllättäen, että asiakas kysyy, että no mitenkähän 
tämä, että jos hän rupesi myymään tuommoista noin, mitenkähän se oikein me-
nisi? Ja sitten [meidän] yritys käyttää monta tuntia sen asian selvittämiseen ja 
lätkäisee ison laskun, vaikka asiakas ajattelin vaan kysyä sivumennen tuosta. (OJ 
14.1.2021.) 

Kolmantena menestystekijänä esiin tuli henkilöstön osaaminen ja sitä tukeva 
henkilöstön hyvinvointi. Nämä ovat kohdeorganisaation palvelutuotannon pe-
ruspilareita. Osaaminen on keskeinen menestystekijä palvelun laadun, asiakas-
tyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi, jotka lopulta johta-
vat kohti kasvun ja kannattavuuden tavoitteita. Menestystekijöistä kysyttäessä 
toimitusjohtaja nimesi ensimmäiseksi osaavan henkilökunnan. 

Kyllä se on se pätevä ja osaava henkilökunta, henkilökohtanen palvelu ja sit kor-
kee tasonen ongelmanratkasu (TJ 12.1.2021). 

Osaamisen lisäksi henkilöstön hyvinvointi on Yritys X:ssä tärkeää ja päätöksiä 
suorituskyvyn ja tuottavuuden kannalta ei tehdä pelkästään rahan vuoksi, vaan 
myös pitäen huolta, ettei henkilöstö ylikuormittuisi ja he viihtyisivät yrityksen 
palveluksessa pidempään.  

Sillon kun hankitaan se uusi -- työntekijä siihen, niin niitä [asiakas]yrityksiä on 
tavallaan siinä vaiheessa oltava liian vähän, koska jos ei sitä uutta henkilöä löy-
dykään siihen tai hän ei oo oikeanlainen tai rekryprojekti kestää, niin kovin pit-
kään ei voi mennä ylimäärällä, tai liian suurella asiakasyritysmäärällä, koska se 
vaikuttaa sitten henkilöstön jaksamiseen (OJ 14.1.2021). 
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Mutta että ei sitä nyt ihan hulluna tehä. Kyllä se on niinkun se idea tälle kaikelle 
(TJ 12.1.2021). 

Mun perusajatuksen kanssa, että olis hyvää porukkaa ja ne sais käypää palkkaa 
ja ne olis mahdollisimman tyytyväisiä (TJ 12.1.2021). 

Henkilöstön hyvinvoinnin näkökulma liittyy henkilöstön viihtymiseen ja työssä 
jaksamiseen. Näistä seikoista voidaan myös hahmottaa syy-seuraussuhteita 
osaamisen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä. Nämä ovat edellytyksiä pit-
kille työsuhteille, jatkuvuudelle ja osaamisen kehittymisen varmistamiselle. Pi-
demmällä aikavälillä nämä tekijät tuovat Yritys X:lle myös kasvua ja kannatta-
vuutta, joten niiden huomioiminen mittaristollakin olisi tärkeää, jotta tavoittei-
den kannalta olennaiset menestystekijät saadaan huomioiduksi. 

Kohdeyrityksen johdolle tehtyjen haastatteluaineiston perusteella tutkija 
teemoitteli johtajien pohtimien menestystekijöiden taustalla olevat näkökulmat. 
Esille nousseet näkökulmat poikkesivat hiukan BSC:n alkuperäisistä näkökul-
mista siten, että oppimisen ja kasvun sijaan näkökulmaksi muotoutui henkilös-
tö ja osaaminen, mutta muutoin näkökulmat olivat yhteneväiset BSC kanssa: 
talous, sisäiset prosessit ja asiakas.  

5.2.4 Vision ja strategian muotoilu ja mittaristoehdotelma 

Tutkija toteutti vision ja strategian sekä mittariston luonnostelun haastatteluai-
neistojen perusteella tammi-huhtikuussa 2021. Kun haastatteluissa oli keskus-
teltu erikseen OJ: ja TJ:n kanssa näiden näkemyksistä yrityksen visiosta, strate-
giasta, menestystekijöistä, tavoitteista ja prosesseista, tutkija teki analyysiä 
haastatteluaineistoista keräten niistä esille tulleita näkökulmia ja yhteneväi-
syyksiä ja eroavaisuuksia haastateltavien näkemyksistä. Haastatteluaineiston 
perusteella johdon näkemykset tavoitteista ja menestystekijöistä olivat hyvin 
yhteneväiset, minkä voidaan nähdä olevan seurausta TJ:n ja OJ:n välisestä hy-
västä kommunikaatiosta ja ajatustensa jakamisesta, jolloin yrityksen toiminta-
periaatteet ja tavoitteet ovat selvänä molemmille osapuolille. Täysin vastakkai-
sia näkemyksiä menestystekijöistä ei löytynyt, mutta OJ:lla oli operatiivisen 
toiminnan vahvan johtamiskokemuksen perusteella hiukan yksityiskohtaisem-
pia ja tarkempia näkemyksiä yrityksen menestyksen syntymisestä sekä käytän-
nön esimerkkejä, joissa nämä toiminnassa ilmenevät.  

Tutkijan tekemän haastatteluaineiston sisällönanalyysin tuloksena syntyi 
ehdotelma visiosta, strategiasta, strategiakartasta ja sen perusteella mittaristo-
ehdotukset. Koska visiota ja strategiaa ei ollut sanallistettu aiemmin kohdeyri-
tyksessä, niiden hahmottamiseksi tutkija keräsi haastatteluaineistoa analysoi-
malla tärkeitä teemoja ja läpi aineiston toistuvia näkökulmia. Yrityksen visioksi 
tutkija luonnosteli olla ”tilitoimisto, joka tarjoaa yksilöllistä taloushallinnon 
palvelua kustannustehokkaasti”. Strategisena tavoitteeksi hahmottui haastatte-
luaineistojen perusteella saavuttaa pientä kasvua ja ylläpitää kannattavuutta. 
Nämä ajatukset otettiin strategiakartan pohjaksi yhdessä johtajien haastatteluis-
sa esittämien menestystekijöiden pohdintojen kanssa. Tutkija teemoitteli haas-
tatteluaineistosta esille tulleet keskeiset menestystekijät, jotka esitettiin edelli-
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sessä kappaleessa perusteluineen tarkemmin: kustannustehokkuus, asiakastyy-
tyväisyys ja henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. Näistä tutkija muodosti vi-
suaalisena koontina strategiakarttaehdotelman haastatteluaineistosta menestys-
tekijöille tunnistetuista syy-seuraussuhteista, sekä omien havaintojensa perus-
teella näitä syventävät ehdotelmansa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu stra-
tegiakartan muotoilun olevan pienellä yrityksellä erityisen tärkeä vaihe, jotta 
mittaristo saadaan sidottua strategiaan ja strategia sanoitettua (Groen, van de 
Belt & Wilderom 2012, 853). Menestystekijöiden visuaaliseen hahmottamiseen 
käytettiin BSC kirjallisuudesta tuttua strategiakarttaa, jossa lähtökohtana pidet-
tiin BSC:n neljää näkökulmaa ja teoriaosassa esitettyä strategiakartan muodos-
tustapaa. Yritys X:n taloudellisina päämäärinä oli haastatteluiden perusteella 
kannattavuus ja pieni kasvu. Näistä pohdittiin, mikä on asiakkaalle tuotettu 
arvo, jolla taloudellinen tavoite saadaan toteutettua, määriteltiin sisäiset proses-
sit, jotka tarvitaan tuon arvon tuottamiseksi ja kuvataan se henkilöstön panos, 
joka tarvitaan sisäisten prosessien menestykselliseen toteutukseen (Kaplan & 
Norton 2004, 72–75). 

Tutkija pohti myös soveltuvia mittariehdotuksia, joilla oli tutkijan havain-
noinnin perusteella syy-seuraussuhteet menestystekijöistä tavoitteisiin. Taulu-
kossa 3 on esitetty mittaristoehdotukset haastatteluissa esille tulleiden näkö-
kulmien mukaan lajiteltuna.  

TAULUKKO 3 Mittaristoehdotelmat. 

Talous Liikevaihto  
Ohjelmistomyynnin kannattavuus 

 
Palvelukohtainen kannattavuus  
Laskennallisen työn tuoton ja toteutuneen liikevaihdon 
seuranta  
Liikevaihto/työntekijä 

 
Voitto/työtunti 

Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely 
 

Asiakaspalautteiden tilastointi  
Asiakaskohtainen kannattavuus  
Asiakasryhmäkohtainen kannattavuus: asiakkaiden 
koon mukaan 

Sisäiset prosessit Laskutettavan työajan osuus kokonaistyöajasta  
Palvelun läpimenoaika asiakkaittain  
myyntisaamisten kiertoaika 

Henkilöstö ja 
osaaminen 

Työntekijöiden hyvinvointikysely: "miten menee?" 

 
Henkilöstön panos-tuotossuhde 

 
Edellä esitetyt mittaristoehdotelmat tutkija muotoili strategiakarttaluonnoksen 
avulla Kaplanin ja Nortonin (2004, 72–75) mallin mukaisesti. Samaa teoriapoh-



53 
 
jaa hyödynnettiin työpajassa lopullisten mittareiden muotoilussa ja valikoinnis-
sa. Mittaristoluonnoksessa määriteltiin jokaiseen haastatteluissa ilmenneeseen 
näkökulmaan mittareita, joilla voitaisiin kuvata menestystekijöiden tavoitteiden 
saavuttamista.  

Henkilöstön näkökulmaan on vaikea kehittää sopivia mittareita ja jokaisel-
la henkilöstön jäsenellä on omat kehitystarpeensa ja hyvinvoinnin näkökulmat. 
Lönnqvist, Kujansivu ja Antikainen (2006) esittävät, että mittausta voidaan to-
teuttaa myös yhdistämällä kehitystavoitteet johdon ja työntekijöiden väliseen 
kehityskeskusteluun.  (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 64.) Tämä rat-
kaisu nousi esiin myös tämän tutkimuksen johdon haastatteluissa ja tuntui so-
pivimmalle tavalle toteuttaa suorituskyvyn mittausta osaamisen suhteen koh-
deyrityksessä. Kehityskeskusteluja yrityksessä todettiin pidetyn ennenkin, mut-
ta ne ovat olleet päivittäiseen työhön ja työn opastukseen painottuvia keskuste-
luja. 

Henkilöstön kanssa kehityskeskusteluja pidetään usein ja kehityskeskusteluissa 
käydään läpi osaamisen kehittymisen lisäksi syntyneitä haasteita ja niiden voit-
tamiseen tehdään suunnitelmia, motivointia, työskentelyn kehittämisideoita, 
syntyneitä ideoita, jne (OJ 1.5.2021). 

Vähemmän resursseja vaatiakseen mittariksi otettava kehityskeskustelu voisi 
toistua hiukan harvemmin, mutta olla säännöllisesti ja suunnitellusti toteutettu 
tapa seurata henkilöstön osaamisen kehittymistä.  

Haastatteluiden perusteella tutkija pystyi täsmentämään teoreettisen vii-
tekehyksen suuntaa kohdeorganisaation tarpeisiin sopivaksi ja kokoamaan teo-
riaa enemmän pienen yrityksen piirteitä suorituskyvyn mittaukseen ja mittaris-
ton suunnitteluun liittyen. Teoreettisen viitekehyksen kohdentaminen tapahtui 
haastatteluiden myötä mittariston käyttötarkoituksen ja sille asetettujen tavoit-
teiden selkeydyttyä. Teemahaastattelujen perusteella kohdistettiin havainnoin-
tia myös kohdeorganisaation ohjelmistojen ominaisuuksien ja mahdollisuuk-
sien kartoittamiseen tarvittavilta osin. Tämä kartoittaminen oli tarpeen, kun 
varmistui, että suunniteltavien mittareiden tulee olla toteutettavissa olemassa 
olevilla tietojärjestelmillä. Tutkija havainnoi Yritys X:n käytössä olevaa työajan-
seurantaohjelman ja kirjanpito-ohjelman ominaisuuksia ja raportoinnin mah-
dollisuuksia mittareiden tietojen keräämiseksi. Näistä todettiin havainnoinnin 
perusteella, että ohjelmista löytyy tarvittavat raportit ja mahdollisuudet raport-
tien ja ohjaustietojen muokkaamiseksi siten, että tarvittavia tietoja saadaan ke-
rättyä olemassa olevista ohjelmistoista. Esimerkkinä tästä mahdollisuus lisätä 
kustannuspaikkoja siten, että voidaan tarvittaessa raportoida tulostietoja kus-
tannuspaikoittain. Työajanseurantaohjelmassa seurantakohteita voi lisätä paitsi 
henkilöittäin ja asiakkaittain, myös työtehtävittäin ja lisälajittelumahdollisuute-
na tunnisteen lisäämällä, mikä riittää Yritys X:n tietotarpeiden tuottamiseksi. 

Tutkijan hahmottelema strategiakartta- ja mittaristoehdotelma työstettiin 
lopulliseen muotoon yhteistyössä sähköpostityöpajassa, jonka kulku ja tulokset 
esitellään seuraavassa kappaleessa. 
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5.2.5 Sähköpostityöpaja: strategia ja mittaristo 

Tutkijan ehdotelmat visiosta, strategiasta, strategiakartasta ja sen perusteella 
mittaristoehdotuksista käytiin läpi oikeiden johtopäätösten varmistamiseksi 
kohdeorganisaation edustajien kanssa sähköpostityöpajassa huhti-toukokuussa 
2021. Yhteistoiminnan muotona käytettiin aikataulujen yhteensovittamisen vai-
keuksien vuoksi sähköpostityöpajaa. Tutkijan ehdotelmat muokattiin työpajas-
sa lopulliseen muotoonsa strategiakartaksi, siitä johdetuksi operatiiviseksi joh-
tamista tukevaksi mittaristoksi, sen visuaaliseksi ulkomuodoksi ja mittariston 
käyttöperiaatteiksi. Tutkijan etukäteen tekemä teemoittelu ja visuaaliset koonnit 
helpottivat tutkimukseen osallistuvien omaa hahmottamista ja ideoiden eteen-
päin jalostamista. Tutkijan rooli oli tärkeä nimenomaan keskusteltujen aiheiden 
ja niissä ilmenneiden näkökulmien yhteen kokoajana, jotta prosessi saatiin ete-
nemään tiukoista aikataulutuksellisista resursseista huolimatta. Johtajat TJ ja OJ 
kuittasivat sähköposteillaan tuotoksiin omat kommenttinsa ja omat näkemyk-
sensä, mikäli ne poikkesivat tutkijan näkemyksistä. Näin saatiin keskuste-
lunomaista vuorovaikutusta sähköpostityöpajassa. 

Aluksi vahvistettiin oikeaksi tulkinnaksi tutkijan haastatteluaineiston pe-
rusteella visioksi muotoilema ”tilitoimisto, joka tarjoaa yksilöllistä taloushallin-
non palvelua kustannustehokkaasti”.  Strategisena tavoitteeksi vahvistuivat 
pienen kasvun saavuttaminen ja kannattavuuden ylläpitäminen. 

Oikein. Tällä hetkellä näin. (TJ 26.4.2021.) 

Samaa mieltä (OJ 1.5.2021). 

Tutkijan haastatteluaineistoista hahmottelemat keskeiset menestystekijät esitet-
tiin OJ:lle j TJ:lle taulukoituna haastattelussa ilmenneine perusteluineen ja me-
nestystekijöiden hyväksyvät kommentit on esitetty taulukossa 4. Tärkeimmiksi 
kilpailuetua tuottaviksi menestystekijöiksi vahvistettiin kasvun ja kannatta-
vuuden tavoitteiden kannalta kustannustehokkuus, asiakastyytyväisyys, osaa-
va henkilökunta ja henkilöstön hyvinvointi.  

TAULUKKO 4 Yritys X:n menestystekijät. 

Kustannustehokkuus Hyvä-hintalaatusuhde on aina muodissa. 
(TJ 26.4.2021.) 

Asiakastyytyväisyys Tämä on alalle tyypillistä (TJ 26.4.2021). 

Henkilöstön osaaminen Kyllä. Miten osaavaa kulloinkin on, riip-
puu tilanteesta. Työnlaadussa se ei saisi 
näkyä. (TJ 26.4.2021.) 

Henkilöstön hyvinvointi Tämä on keskeisiä kärkiä, pienestä koosta 
huolimatta tarkoitus on että mahdollisim-
man normaali työpaikka (TJ 26.4.2021). 

 
Tutkijan haastatteluaineistosta menestystekijöille tunnistamista syy-
seuraussuhteista visuaalisena koontina muodostaman strategiakarttaluonnok-
seen OJ ja TJ tekivät omien tulkintojensa mukaiset muokkaukset. Kuviossa 6 
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esitetään työpajan myötä syntynyt lopullinen strategiakartta tutkimukseen osal-
listuneiden henkilöiden tunnistamine syy-seuraussuhteineen. 
 

 

KUVIO 6 Yritys X:n kehittämisprosessissa muodostettu strategiakartta. 

Strategiakarttaluonnoksen syy-seuraussuhteet TJ kuittasi sähköpostityöpajassa 
mielestään sopiviksi 26.4.2021, mutta syy-seurausketjujen oikeellisuus varmis-
tettiin myös puhelinkeskustelussa OJ kanssa 1.5.2021. Tällöin tutkija kuvaili 
kartan ketjujen muodostumisen polkuja Yritys X:n toiminnassa ja perusteli kul-
kujen muodostumisen haastatteluaineiston tai omien havaintojensa perusteella. 
OJ vahvisti puhelin keskustelussa olevansa samaa mieltä ketjujen muodostumi-
sen oikeellisuudesta. Yritys X:n taloudellisina päämäärinä oli haastatteluiden 
perusteella kannattavuus ja pieni kasvu. Näistä pohdittiin, mikä on asiakkaalle 
tuotettu arvo, jolla tavoite saadaan toteutettua, määriteltiin sisäiset prosessit, 
jotka tarvitaan tuon arvon tuottamiseksi ja kuvataan se henkilöstön panos, joka 
tarvitaan sisäisten prosessien menestykselliseen toteutukseen (Kaplan & Norton 
2004, 72–75). Vaikka syy-seurausketjuja muodostettiin halutuista seurauksista ja 
niihin johtavista syistä lähtöisin edellä esitetyn esimerkin mukaisesti, lopullinen 
syy-seuraussuhde on helpompi ymmärtää käänteisessä järjestyksessä. Syy-
seurausketjun alun muodostaa viihtyvän, jaksavan henkilöstön osaamisen ke-
hittyminen pitkissä työsuhteissa, josta seuraa työn tuottavuuden lisääntyminen 
prosessien tehostumisen, sujuvuuden ja onnistuneiden asiakastöiden kautta. 
Nämä puolestaan lisäävät kustannustehokkuutta, jolloin hintoja ei ole tarpeen 
korottaa liikaa ja kuitenkin palvelun laadun ollessa korkea, asiakkaat ovat tyy-
tyväisiä. Tyytyväiset asiakkaat tilaavat lisää palveluita, suosittelevat palveluita 
tutuilleen ja pysyvät asiakkaina. Nämä asiakkuuden näkökulmat puolestaan 
johtavat lopulta pienen kasvun ja kannattavuuden ylläpitoon, jotka ovat yrityk-
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sen pitkän tähtäimen tavoitteet. Kasvun mahdollistuessa on myös ajateltu, että 
osansa kasvusta saavat yrityksen työntekijät, kun palkkoja on mahdollisuus 
nostaa, joka puolestaan saa työntekijät taas viihtymään. Tämä kiertokulku on 
tarkoituksen mukaista ylläpitää mittaristoa hyödyntävällä johtamisprosessilla, 
jotta yrityksen toiminta etenee suunnitellusti.  

 Tavoitteisiin ja kohdeorganisaation kontekstiin sopivien mittarivaihtoeh-
tojen rajaus ja sopivimpien mittareiden muodostaminen tehtiin sähköpostityö-
pajassa. Tutkijan laatimista mittaristovaihtoehdoista rajatiin pois sellaiset mitta-
rit, jotka olisivat mitanneet työntekijöiden henkilökohtaista suoritusta.  

Oppikirjamalleissa tyypillisesti tehdään ja seurataan henkilökohtaisia tulostavoit-
teita, suoritteiden määrää ja laskutustavoitetta. Periaatteessa hyvä ohjauskeino, 
käytännössä yksilötasolla valitettavan usein ohjaa ei-toivotusti. (TJ 2.5.2021.) 

Tiimin ja kokonaisuuden kannalta epäolennaista kuka “myi” (TJ 2.5.2021). 

Lopulliseen mittaristoon valikoitiin sopivimmaksi yrityksen tavoitteiden ja jat-
kuvan kehittämisen kannalta koetut mittarit, joista koettiin olevan hyötyä ope-
ratiiviselle johtamiselle. BSC mukaisista näkökulmista asiakkaiden näkökul-
maan ei saatu mittaria. Asiakkaiden tyytyväisyyden seurantaa erillisillä kyse-
lyillä ei koettu tarpeelliseksi.  

Olen saanut niin paljon positiivista palautetta, että en näkisi tarpeelliseksi tutkia 
meidän asiakastyytyväisyyttä. Uskoisin, että myöskin negatiivinen palaute tulisi 
jotain kautta meidän korviin, mutta negatiivista palautetta ei ole ollut. (OJ 
1.5.2021a.)  

Pienessä yrityksessä suhteet asiakkaisiin ovat läheiset, jolloin tieto kulkee muu-
toin tehokkaammin, kuin resursseja vaativia erillisiä seurantoja tai kyselyitä 
ylläpitämällä ja järjestämällä. Siten lopulliseen mittaristoon otettiin mukaan 
kolme mittaria, jotka kuvaavat muita Yritys X:n kohdalla menestystä tuottavia 
näkökulmia tasapainon saavuttamiseksi: taloutta kasvun ja kannattavuuden 
näkökulmasta, sisäisiä prosesseja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
henkilöstön hyvinvointia ja osaamista prosessien sujuvuuden varmistamiseksi. 
Mittariehdotukset muokattiin sopiviksi ja nähtiin strategian ja mittariston ta-
voitteiden kannalta merkityksellisinä. Mittareiden muodostuksessa käytiin läpi 
tämän tutkimuksen teoriaosassa käytyjä hyvän mittarin merkkejä (katso teo-
riaosan luku 2.5) jokaisen mittarin kohdalla erikseen ja lopulta mittariston toi-
mivuutta kokonaisuutena arvioitiin myös aiempaan teoriatietoon suhteuttaen. 
Jokaisen mittarin kohdalla pohdittiin täyttyvätkö Hudsonin, Smartin ja Bour-
nen (2001, 1101) esittämät hyvän mittarin kriteerit: strategialähtöisyys, yksiselit-
teisyys ja tiettyyn tarkoitukseen tarkoitettu, relevanttius ja ylläpidon helppous, 
helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys, nopeaa ja tarkkaa palautetta tarjoavia, 
toiminnan strategiaan yhdistäviä ja jatkuvaa kehittämistä stimuloivia. 

Mittaristoehdotuksista muokattiin käyttöön talouden näkökulmasta liike-
vaihto, josta haluttiin vähentää asiakkailta perityt ohjelmistokulut pois, jotta 
saadaan eliminoitua niiden vaikutus, joka on lähinnä läpikulkuerä tuloslaskel-
malla (TJ 26.4.2021). Tämän mittarin katsottiin olevan hyvän mittarin ominai-
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suuksien mukaan strategialähtöinen, yksiselitteinen ja tiettyyn tarkoitukseen 
tarkoitettu, koska se kuvaa yrityksen kasvun tavoitteen kehitystä. Mittari on 
relevantti, koska sen aktiivinen tarkkailu antaa tiedon, ollaanko menossa kohti 
tavoiteltua kasvun tavoitetta. Mittari on myös käytännöllinen, helppo käyttää ja 
ymmärrettävä, koska sen muodostaminen tuloslaskelman luvuista ei ole liian 
vaivalloista. Mittarin voidaan nähdä olevan myös reliaabeli, koska se johdetaan 
aina samaan tapaan tuloslaskelmalta. Kovin nopeaa ja tarkkaa palautetta mitta-
ri ei tosin tuo, koska mahdollisten muutosten takana olevia syitä tulee erikseen 
tutkia, mutta tämä mittari tarjoaa nopean yleiskatsauksen tavoitteiden mukai-
sen etenemisen tarkkailuun. Muutosten takana olevien syiden tutkiminen toi-
saalta nimenomaan rohkaisee jatkuvaan kehittämiseen ja auttaa yhdistämään 
toimintaa strategiseen tavoitteeseen. 

Prosessien näkökulmasta ideoitiin yhteistyössä tutkijan ehdottamasta las-
kutettavan työajan osuudesta uusi mittari, laskuttamattoman työajan seuranta.  

Tämä olisi hyvä asia seurata! Ehkä ennemmin vielä toisin päin eli laskuttamat-
toman ajan seuranta? Seurantaväli neljännesvuosittain, mutta erittely silloin 
myös kalenterikuukausittain? Tiedot saadaan helposti halutulle aikavälille työai-
kaseuranta järjestelmästä. Työaikaseurantajärjestelmästä saadaan myös tiedot 
mihin aika on käytetty (laskutus, osaamisen kehittäminen/ohjaus, aikataulutus, 
siivous, jne). (OJ 1.5.2021a.) 

Laskuttamattoman työajan seuranta nähtiin tärkeäksi, jotta se pysyy oikeassa 
suhteessa tehtyyn työaikaan nähden ja toisaalta halutaan myös seurata aktiivi-
semmin, millaisista töistä se koostuu ja miten työtä voitaisiin kehittää mittarin 
perusteella. 

Johdon tiedossa olisi myös ajankäytön tarkemmat erittelyt, ja mittariston yhteen-
vetotietoja käytäisiin henkilöstön kanssa läpi olisi se toimintaa kehittävää. Johto 
antaisi henkilöstölle myös tarkempia tietoja esimerkiksi "laskutukseen on kulu-
nut aikaisempaa enemmän aikaa", jolloin saataisiin tiiminä pohdittua mahdollis-
ta syytä (voi olla positiivinenkin syy, eli ei välttämättä tarvitse vähentää ko. asi-
aan kuluvaa aikaa), mahdollista kehittämistarvetta ja toimintatapaa jatkossa.   
Samalla henkilöstä pääsisi tässäkin asiassa konkreettisesti kehittämään toiminta-
tapoja ja toiminnan kannattavuutta. Henkilöstö pääsisi kehittämään ja ideoimaan, 
joka on motivoivaa ja yrityksen kannalta yleensä kannattavampia toimintatapoja 
synnyttävää. (OJ 1.5.2021a.) 

Mittarin voidaan nähdä olevan asiantuntijayritykselle sopiva siten, että se on 
työntekijöiden työskentelyä tukeva ennemmin kuin valvonnan väline (Groen, 
van de Belt & Wilderom 2012, 840). Tämä mittari tarjoaa työntekijöille mahdol-
lisuuden jatkuvaan oman työn kehittämiseen ja kohdistaa huomiota laskutta-
mattoman työajan vähentämiseen ja sitä kautta kasvattaa laskutusta ja tuottaa 
liikevaihdon kasvua ja tukee siten kasvun ja kannattavuuden tavoitteita. Las-
kuttamatonta työaikaa ovat esimerkiksi toimiston siistimiseen, laskutukseen, 
opiskeluun ja oman yrityksen hallinnollisiin asioihin käytetty aika. Näitä töitä 
ei laskuteta asiakkailta, joten niiden kasvu voisi aiheuttaa kannattamatonta 
toimintaa ja kustannusten nousua. Laskuttamaton aika on joskus välttämätöntä 
ja esimerkiksi kehittämiselle on tarkoituksen mukaista varata aikaa, jotta osaa-
misen kehittymisen hyvät vaikutukset asetetuille tavoitteille voidaan saavuttaa. 
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Myös molempien yrityksen edustajien tärkeäksi kokeman konsultointilasku-
tuksen lisäämisen tavoitteen kannalta avainasemassa on kuitenkin henkilökun-
nan osaaminen, joten mittaamisella ei ole tarkoitus pelkästään vähentää laskut-
tamatonta aikaa. Kokonaismäärää ja laskuttamattoman työajan eri tehtäville 
jakautumista koettiin kuitenkin tarpeelliseksi seurata asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi.  

Laskuttamattoman työajan mittarin käyttötapa on sekä diagnostinen seu-
rannan kannalta että interaktiivinen tavoitteisiin suuntaavan työn kehittämisen 
kannalta (Koufteros, Verghese & Lucianetti 2014, 313). Hudsonin, Smartin ja 
Bournen (2001, 1101) esittämät hyvän mittarin kriteerit täyttyvät mittarin ollen 
tarkoituksenmukainen, koska se kuvaa kannattavuuden ja kasvun edellytyksiä. 
Tämä mittari on hyvin vahvasti operatiiviseen päivittäiseen työhön sitoutunut, 
mutta sen kehitykseen voi nimenomaan vaikuttaa omalla työpanoksella, mikä 
sitouttaa toimintaa strategiaan. Mittarin koettiin olevan myös pitkän aikavälin 
tavoitteet huomioiva, koska tarkoituksena on seurata pidemmän aikavälin kehi-
tystä ja kehityksen suuntaa, jolloin se myös edistää jatkuvaa kehitystä.  Mittari 
on myös yksiselitteinen, helppo ylläpitää, käyttää ja ymmärtää.  

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmasta mittariksi valikoi-
tui kehityskeskustelujen muodossa toteutettava henkilöstön hyvinvoinnin ja 
osaamisen kartoittaminen. Mittaristoehdotelmana oli hyvinvointikysely, mutta 
koska kyseessä on hyvin pieni yritys, jossa kommunikointi on välitöntä ja erilli-
nen kysely olisi liian vaivalloinen, nähtiin, että nykyisessäkin toiminnassa to-
teutettavat suunnittelemattomat kehityskeskustelut olisi hyvä ottaa mukaan 
mittaristoon, mutta suunniteltuna mittarina. Henkilöstön viihtyminen, työssä-
jaksaminen ja osaaminen koettiin kuitenkin erittäin tärkeäksi yrityksen pitkän 
tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, joten tämä näkökulma haluttiin 
mittaristoon mukaan suunniteltuna osana. Tämän mittarin nähtiin täyttävän 
kaikki hyvälle mittarille asetetut kriteerit, koska se kumpuaa operatiivisesta 
toiminnasta, mutta huomioi pitkän aikavälin kehityksen ja tähtää yrityksen ta-
voitteiden saavuttamiseen. Myös helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys ovat 
selkeitä tämän mittarin kohdalla. 

Yrityksen edustajien toimiessa mittariston käyttäjinä, oli tärkeää ymmär-
tää heidän omat ajatuksensa siitä, miten ja millaisilla järjestelyillä mittaus ja 
mittaristo olisi hyvä järjestää, jotta se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen 
käyttäjilleen. Järjestelmien mahdollisuuksien ja rajoitteiden selvittäminen mitta-
reiden käytännön toteutuksen mahdollistamiseksi. Järjestelmien mahdollisuuk-
sia ja rajoitteita yrityksessä selvitettiin helmikuussa 2021. Tällöin tutustuttiin 
työaika-, myyntilaskutus- ja kirjanpitojärjestelmiin, joita yrityksessä on käytössä, 
jotta saatiin havaintoja, millaisia mahdollisuuksia ja mittausaineiston keräysta-
poja yrityksessä on käytettävissä.  

Mittaristoon valikoituneiden mittareiden käyttöperiaatteet määriteltiin 
Neelyn ja kumppaneiden (1997) käyttöperiaatteiden viitekehystä hyödyntäen. 
Tämä auttoi hahmottamaan mittaristolle asetettujen tavoitteiden, sekä hyvien 
mittareiden ominaisuuksien varmistamista suunnitelluille mittareille. Tarkan 
määrittelyn ajateltiin myös auttavan mittariston käyttöönotossa, jota ei tämän 
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tutkimuksen aikana toteutettu. Tässä tutkimuksessa suunnitellut kolme mittaria 
käyttöperiaatteineen on esitetty taulukoissa 5, 6 ja 7.  

TAULUKKO 5 Mittari 1: Liikevaihto ilman ohjelmistokuluja. 

 
 
 

TAULUKKO 6 Mittari 2: Laskuttamattoman työajan seuranta. 
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TAULUKKO 7 Mittari 3: Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. 

 
 
Tiedot käyttöperiaatteiden määrittämiseen tutkija luonnosteli haastatteluaineis-
tojen ja yrityksen toiminnan havainnoinnin perusteella. Myös nämä käyttöperi-
aatetaulukot käytiin läpi ja muokattiin loppuun sähköpostityöpajassa tutkijan 
luonnoksia muokkaamalla. 

Mittaristolle suunniteltiin käyttöönottoa ajatellen myös sopiva ulkoasu, 
joka oli paitsi helppo toteuttaa excelissä, myös selkeä, yksiselitteinen ja ymmär-
rettävä. Helpon yleiskatsauksen saamiseksi liikennevalomallisesti värikoodattu  

 

 

KUVIO 7 Mittariston ulkoasu. 

kehityssuunta koettiin havainnollisimmaksi esitystavaksi (OJ 1.5.2021). Tällöin 
mittaristosta olisi jo yhdellä silmäyksellä nopeasti havainnoiden mahdollista 
saada yleiskäsitys, onko kehitys menossa oikeaan suuntaan ja mitkä toiminnan 
osa-alueet kaipaavat huomiota oikean suunnan saavuttamiseksi. Havainnolli-
suuden vuoksi tähän ulkoasun kuviossa 7 esitettyyn visualisointiin lisättiin 
myös lukuja, mutta ne eivät perustu yrityksen todellisiin mittaustuloksiin. In-
spiraationa ulkoasun suunnittelulle toimi Malmin, Peltolan ja Toivasen (2006, 
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202–203) BSC casessa muotoiltu tuloskortti sekä Schneiderin ja Vieiran BSC mit-
taristomalli (2010, 501). 

5.3 Mittariston ja kehitysprosessin arviointi 

Tutkimusprosessin viimeisenä vaiheena tutkija kokosi lopulliset työpajojen 
myötä muodostetut dokumentit ja mittariston käyttöperiaatekuvauksineen ra-
portin muotoon ja esitteli ne kohdeyrityksen johdolle marraskuussa 2021 säh-
köpostitse toteutetussa arviointityöpajassa, jolloin todettiin vielä, että tutkimuk-
sen tuotokset perustuivat tutkimusprosessin aikana yhdessä muodostettuihin 
näkemyksiin.  

Yhteenvetona prosessista voidaan todeta, että mittariston kehitysprosessin 
vaiheina voidaan toteutuneen tutkimusprosessin sisällä tunnistaa viisi vaihetta, 
jotka on esitetty taulukossa 8. Prosessi eteni seuraavasti: mittauksen ja projektin 
lähtökohtien määrittely, strategian ja tavoitteiden selkeyttäminen, strategiakar-
tan avulla menestystekijöiden kartoittaminen, sopivien mittareiden muodosta-
minen ja mittariston käytännön toteutuksen suunnittelu. 

TAULUKKO 8 Tutkijan muodostama yhteenveto mittariston kehitysprosessista. 

1)     Mittauksen tarpeen, tavoitteiden ja lähtökohtien määrittely 

a. selvitettiin, miksi halutaan ja on tarpeen mitata sekä mitä mittauksella  
tavoitellaan 

b. selvitettiin, millaisia resursseja yrityksellä on käytettävissään mittaris- 
ton kehittämiseen 

i. selvitettiin mittariston suunnitteluun osallistuvien henkilöiden    
ajankäytön mahdollisuudet 

2)     Vision ja strategian määrittely/sanoittaminen 

3)     Menestystekijöiden määrittely 

a. tärkeimmät menestystekijät tavoitteiden saavuttamiseksi strategiakart- 
taa apuna käyttäen 

4)     Menestystekijöitä kuvaavien mittareiden määrittely 

a. muodostettiin strategiakartan syy-seuraussuhteita hyödyntäen tunnus- 
luvut, jotka kuvaavat menestystekijän kehittämisen kannalta olennaista 
tietoa 

5)     Mittareiden käytännön toteutuksen määrittely 

a. määritettiin tunnuslukujen tavoitearvot, toteutustapa, mittauksen aika- 
taulut, vastuu ja     toistuvuus muodostamalla mittariston käyttöperi-
aatteet 

b.     suunniteltiin mittaristolle haluttu visuaalinen ulkoasu 

 
Tutkimusprosessin myötä muodostettiin Yritys X:n avainmenestystekijöitä ja 
niiden syy-seuraussuhteita havainnollistava strategiakartta, sanoitettiin yrityk-
sen visio ja strategia sekä muodostettiin operatiivista johtamista tukeva suori-
tuskykymittaristo käyttöperiaatteineen.  Lopullisen mittariston todettiin olevan 
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sille tutkimusprosessissa asetettujen tavoitteiden mukainen. Tämä varmistettiin 
vertaamalla syntyneitä mittareita niille asetettuihin tavoitteisiin. Ylläpidon 
helppous ja nopeus toteutui vähäisen mittarimäärän ja helposti niitä varten ke-
rättävän tiedon muodossa. Mittariston tiedot saadaan helposti käytössä olevista 
tietojärjestelmistä ja tiedot on määritelty selkeästi, jolloin niiden poiminta mitta-
ristoon on helppoa. Koska mittaristoon kerättävät tiedot saadaan olemassa ole-
vista ohjelmistoista ja varsinainen ohjauspaneeli toteutetaan excel muodossa, 
mittaristo ei vaadi uusia ohjelmistoja. Mittaristo lisää suunnitelmallisuutta, 
koska mittariston käyttöperiaatteissa on määritelty toteutustapa ja toistuvuus, 
jolloin sen käyttöön on laadittu selkeä suunnitelma. Mittaristo ohjaa operatiivis-
ta toimintaa tavoitteiden suuntaisesti, koska kukin mittari on suunniteltu tark-
kailemaan strategisten tavoitteiden kannalta tärkeitä seikkoja ja nämä syy-
seuraussuhteet on muodostettu strategiakartan avulla. Mittariston tavoitteena 
oli myös, ettei siinä arvioitaisi työntekijöiden henkilökohtaisia suorituksia mo-
tivaatiota vähentävällä tavalla, joka toteutui myös tämän mittariston kohdalla, 
koska tätä pidettiin yhtenä mittariehdotelmien rajauskriteerinä, jolloin tällaisia 
mittareita ei valikoitunut lopulliseen mittaristoon. Lopullisten mittareiden voi-
daan nähdä olevan myös asiantuntijayritykselle sopivia siten, että ne ovat työn-
tekijöiden työskentelyä tukevia ennemmin kuin valvonnan väline (Groen, van 
de Belt & Wilderom 2012, 840). 

Mittariston oikeellisuutta voidaan perustella paitsi sen vastaavuudella sil-
le kohdeorganisaatiossa asetetuille tavoitteille, myös sen muodostamista aiem-
man teorian viitekehyksen mukaisesti. Mittariston suunnittelussa hyödynnet-
tiin BSC näkökulmia ja aiempien tutkimusten mukaisia prosessimallien ku-
vaamia suunnittelun vaiheita. Suunnittelussa otettiin mukaan tasapainoisuuden 
eri ulottuvuuksia: taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita, lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteita, sekä ulkoisen ja sisäisen tehokkuuden mittaamista. Vaikka 
mittarit ovat tulosmittareita, niiden käytöllä pyritään muutokseen ja tulevan 
toiminnan kehittämiseen. Mittariston ei kuitenkaan voida sanoa olevan täydel-
linen BSC mittaristo, koska sen näkökulmat poikkeavat BSC mittariston näkö-
kulmista (Malmi 2001, 215–216). Oppimisen ja kasvun näkökulman sijaan Yritys 
X:n näkökulmaksi muotoutui henkilöstö ja osaaminen. Voidaankin huomata, 
että myös tämän tutkimuksen tulosten valossa BSC:a kohtaan esitetty kritiikki 
neljän näkökulman rajoittavuuden ja henkilöstön vähäisen huomioimisen 
vuoksi (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 36) vaikuttaa aiheelliselle. 
Asiakkaan näkökulma jäi pois lopullisesta mittaristosta kokonaan, mutta sen 
katsottiin tulevan mukaan muihin näkökulmiin strategiakartassa esitettyjen 
syy-seuraussuhteiden kautta.  

Tutkimuksen myötä muodostettu mittaristo on sille asetettujen tarpeiden, 
tavoitteiden ja rajoitteiden muodostama kokonaisuus. Kohdeorganisaation ta-
pauksessa huomattiin, ettei laajempaa tai tiheämmin päivitettävää mittaristoa 
ole tarkoituksenmukaista rakentaa, koska niin laajalle tiedolle ei ole tarvetta 
yrityksessä ja lisäksi mittariston hyödyntämistä rajoittaa sen päivittämiseen, 
käyttöön ja kehittämiseen käytössä olevat henkilöstöresurssit (OJ 14.1.2021). 
Tämä kevyt mittaristo ja ohjausprosessin selkeyttäminen ovat tutkimuksen 
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myötä muodostuneet tulokset, joilla odotetaan saatavan aikaan tarvittava mää-
rä suunnitelmallisuutta toimintaan. 

Tässä tutkimuksessa toteutetun mittariston kehittämisprosessia edisti toi-
mitusjohtajan ja operatiivisen johtajan välinen hyvä ja avoin yhteistyö. Toimi-
tusjohtaja antoi tilaa operatiivisen johtajan vahvalle kokemukselle ja näkemyk-
sille operatiivisen työn käytännön näkökulmista ja toisaalta oli selvää, että ope-
ratiivinen johtaja oli hyvin selvillä yrityksen toimintatavoista ja päämääristä. 
Tähän on vaikuttanut avoin keskusteluilmapiiri yrityksen johdon kesken. 
Vaikkei strategiaa ollut sanoitettu ennen tutkimukseen osallistumista, se ilmeni 
kuitenkin samalla tavalla sekä toimitusjohtajalle, että operatiiviselle johtajalle. 
Mittariston kehittämisprosessissa syy-seuraussuhteiden pohtiminen koettiin 
tutkimukseen osallistuvien kannalta erityisen kehittäväksi operatiivisen toi-
minnan johtamisen kannalta ja sai yrityksen tavoitteet yhdistymään operatiivi-
sen tason toimintaan. 

Osin olivat asioita, joita jo tiedettiinkin, mutta oli myös uusia näkökulmia avaa-
vaa asiaa ja lisätietoa (OJ 12.11.2021).  

Tutkimuksen lopuksi arvioitiin tutkimusprosessin myötä tapahtuneita muutok-
sia ja mittariston rakentamisen prosessin onnistumista. Tutkija pyysi OJ:lta ja 
TJ:lta avointa kommentointia ja arviointia tutkimuksen onnistuneisuuden tai 
epäonnistuneisuuden kokemuksista ja olivatko osallistujat havainneet muutok-
sia toiminnassaan tutkimusprosessin toteutuksen myötä. Otley (1999, 377) esit-
tää BSC kirjallisuudessa olleen esillä, että mittariston rakentamisprosessista on 
yhtä paljon hyötyä, kuin sen seurauksena syntyneestä mittaristosta. Tällöin joh-
tajat kiinnittävät huomiota strategian toteutumista edistäviin toimintoihin ope-
ratiiviselta tasolta lähtien (Otley 1999, 377). Muutoksia tähän tutkimukseen 
osallistuneiden johtajien ajattelussa oli jo havaittavissa tutkimuksen arviointi-
vaiheessa ja kehittämisorientaatio oli kasvanut.  

Auttoi vielä paremmin ymmärtämään meille mahdollisia mittaristoja ja mahdol-
lisia kehittämistarpeitamme (OJ 12.11.2021). 

Gutierrez ja kumppanit (2015, 7) esittävät, että suoritusmittauksella olisi mah-
dollista aktivoida myös työntekijöiden proaktiivisuutta ja suorituskykyä edis-
tävän toiminnan kehittämistä ottamalla heidät mukaan suorituskyvyn mittaus-
järjestelmän käyttöön. Tutkijan ollessa myös kohdeorganisaation työntekijänä, 
tutkimus avasi syvempää ymmärrystä Yritys X:n tavoitteista ja työntekijän toi-
mien sitoutumisesta yrityksen strategiaan prosessien toteuttamisen kautta. 
Näiden näkemysten kautta myös mahdollisten kehitysideoiden esittäminen 
jatkossa olisi helpompaa ja sidottavissa yrityksen tavoitteisiin. Kokonaisuudes-
saan tutkimusprosessi edisti organisaation oppimista ja toi keinoja sen lisäämi-
seen kehitetyn mittariston muodossa. 
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6 POHDINTA JA ARVIOINTI 

6.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toimia oppimisprosessina ja lisätä tutkijan ja 
tutkimukseen osallistuvan organisaation jäsenten tietoa pienen yrityksen suori-
tuskykymittauksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä mittariston ke-
hittämisprosessista. Tutkimukselle asetetut tavoitteet täyttyivät. Tutkimuksen 
osallistujat kokivat mittariston kehittämisprosessin tukeneen osallistujien op-
pimista ja kommunikaation parantamista yrityksessä. Mittariston suunnitte-
luun osallistumisen koettiin tuovan uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset toiminta-
tutkimuksen myötä. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: 

• Miten kehitetään suorituskykymittaristo pienelle yritykselle?  

 
Tähän kysymykseen saatiin vastaus, kun aiemman teorian perusteella valikoi-
tiin pienelle yritykselle sopiva suorituskykymittariston kehitysprosessi, jonka 
suuntaviivoja pitkin mittaristo kehitettiin yhteistoiminnallisesti. Joiltain osin 
toteutunut kehittämisprosessi eroaa alkuperäisestä mallistaan, koska toiminnan 
myötä vaiheet ilmenivät hiukan alkuperäisestä poikkeavina vaiheina ja vaihei-
den sisällöt tarkentuivat. Toteutuneen prosessin vaiheissa korostuivat myös 
tässä projektissa avaintekijöiksi prosessin onnistumiselle muodostuneet osiot. 
Vaikka tutkimus eteni toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan spiraalimaises-
ti, yhteenvetona voidaan mittariston kehittämisprosessin vaiheina erottaa tut-
kimuksen sisältä mittauksen tarpeen, tavoitteiden ja lähtökohtien määrittely, 
vision ja strategian sanoittaminen, menestystekijöiden määrittely, menestysteki-
jöitä kuvaavien mittareiden määrittely, mittareiden käytännön toteutuksen 
määrittely ja lopuksi arvioitiin vielä mittariston kehittämisprosessin onnistu-
mista. Tutkimuksen prosessi esiteltiin edellisen kappaleen taulukossa 8. Erityi-
sen tärkeäksi vaiheeksi huomattiin ensimmäisen vaiheen yrityskohtaisten teki-
jöiden ja mittaristolle asetettujen tavoitteiden kartoittaminen mittariston suun-
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nitteluprosessin lähtökohdiksi. Tässä vaiheessa etsittiin ne tekijät, joiden perus-
teella sopivaa mittariston kehitystapaa ja mittaristomuotoa varten etsittiin so-
veltuvia aiempia tutkimuksia, joiden muodostamaa teoreettista viitekehystä 
hyödyntäen aloitettiin mittariston kehitysprosessin eteenpäin vieminen. Myös 
vaihe neljä, jossa mittarit määriteltiin strategiakarttaa hyödyntäen, tuntui tärke-
älle, jotta mittareiden myötä saatiin yhdistettyä operatiivinen toiminta ja strate-
giset tavoitteet toisiinsa ymmärrettävällä tavalla. Vaiheen viisi käytännön toteu-
tuksen määrittely oli vaihe, jossa mittaristo todella konkretisoitui ja auttoi ym-
märtämään prosessia, jolla voitaisiin johtaa suorituksia käytännössä. Tuossa 
vaiheessa hyödynnettiin Neelyn ja kumppaneiden (1997) mittariston käyttöpe-
riaatteiden määrittelyn viitekehystä ja se tuntui lisäävän tutkimukseen osallis-
tuvien kokemusta mittariston toteutettavuudesta vastuiden ja käytännön järjes-
telyiden määrittelyllä.  

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys oli: 

• Miten ja millainen mittaristo tukee operatiivista johtamista pienessä 
taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoavassa yrityksessä? 

 
Tähän saatiin vastaukset muodostamalla mittaristo BSC viitekehystä pienen 
yrityksen kontekstiin mukaillen ja verraten teoreettisen viitekehyksen onnistu-
neen mittariston määritelmiä tässä tutkimuksessa syntyneeseen mittaristoon. 
Tämän tutkimuksen myötä syntynyt mittaristo sisältää kolme mittaria: liike-
vaihto vähennettynä ohjelmistomaksuilla, laskuttamattoman työajan seuranta ja 
henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen.  

Tämän tutkimuksen alkaessa tutkijan odotuksena oli muodostaa koko-
naisvaltainen, tapausorganisaation toiminnan useat näkökulmat kattava, joh-
tamista tukeva suorituskykymittaristo. Tutkimuksen edetessä huomattiin kui-
tenkin, että tietotarpeet ja mittaamisen mahdollistamiseen tarvittavat resurssit 
on huomioitava kontekstuaalisina tekijöinä, jotka määrittävät, millainen mitta-
risto on hyvä toteuttaa. Alun tilannetta ja toiminnan tavoitteita kartoittavissa 
teemahaastatteluissa olivat paljon esillä toiminnan erilaiset kannattavuuskysy-
mykset. Niistä tuntui olevan tarvetta saada lisätietoa, jotta päätöksentekoon 
tarvittavaa ja ohjauksen mahdollistavaa tietoa olisi paremmin saatavilla, mutta 
työpajavaiheessa huomattiin, että operatiivisen toiminnan johtamisessa ei ole 
tarpeen syventyä liian yksityiskohtaisesti hankalammin kerättävissä olevan tie-
don työstämiseen mittariksi, vaan yleiskuva toiminnan suuntautumisesta ta-
voitteisiin voidaan saavuttaa kevyemmälläkin mittarilla. Tämä näkökulma oli 
esillä jo tutkimuksen teoriaosassa aiempien tutkimusten tuloksissa, eli mittaa-
misen hyödyt ja ohjausvaikutus eivät saa olla epäsuhdassa mittarin vaatimiin 
resursseihin. Tässä tutkimuksessa huomattiin todeksi, että mittariston tiedon 
keräämisen helppous ja edullisuus määritti pitkälti, kuinka monimutkaisia suo-
rituskykymittareita oltiin valmiita ottamaan käyttöön pienessä yrityksessä. 
Esimerkiksi suoraan tuloslaskelmalta laskettavat taloudelliset tunnusluvut oli 
helppoja ottaa osaksi mittaristoa. Tätä tulosta tukee esimerkiksi Giannopoulos 
ym. (2013) tutkimustulokset, heidän tutkiessaan Iso-Britannian ja Kyproksen 
pienten yritysten BSC käyttöä, jolloin he totesivat, että taloudelliset tunnusluvut 
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ovat käytetympiä päätöksenteon tukena kuin ei-taloudellisten tunnuslukujen 
käyttö.  

Tutkimuksen myötä syntyneellä mittaristolla todettiin myös olevan edel-
lytykset toimia myös käytännön toteutuksessa, vaikka käyttöönotto rajautuikin 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tarkat käytännön suunnitelmat ja mittareiden 
muodostaminen yrityksen tavoitteiden suhteen tärkeiden menestystekijöiden 
perusteella koettiin tuovan tarvittua lisätietoa organisaation operatiivisen joh-
tamisen tueksi. Yksin mittariston ei kuitenkaan nähty olevan ratkaisu, vaan sen 
myötä suunnitellun johtamisprosessin, jossa mittausta käytetään toiminnan ke-
hittämisen tukena. 

6.2 Tutkimuksen arviointia 

Baskerville ja Wood-Harper  (1998) ovat esittäneet toimintatutkimuksen validi-
teetille seitsemän kriteeriä: tutkimus tapahtuu monimuuttujaisessa sosiaalisessa 
tilanteessa, havainnot kirjataan ja analysoidaan tulkintakehyksessä, tutkijan 
toiminta on mukana tutkimuksessa, aineiston kerääminen sisältää osallistuvaa 
havainnointia, sosiaalisen ympäristön muutoksia tutkitaan, sosiaalisen ympä-
ristön välitön ongelma ratkaistaan tutkimuksen aikana ja tutkimuksen tulee 
esittää teoreettinen viitekehys, joka selittää kuinka haluttuun lopputulokseen 
päästiin  (Baskerville & Wood-Harper 1998, 103–104). Tämän tutkimuksen koh-
dalla edellä esitetyt kohdat täyttyvät ja validiteettia on pyritty varmistamaan 
aineistojen, prosessin ja tutkimuksen kontekstin tarkalla kuvailulla, perustele-
malla tehtyjä metodisia ja teoreettisia valintoja sekä vertaamalla saatuja tuloksia 
aiempaan kirjallisuuteen. Tutkimuksessa muodostetut johtopäätökset on pyrit-
ty muodostamaan datatriangulaatiolla useita lähteitä ja tiedonkeruutapoja käyt-
täen ja siten varmistaen tutkimuksen luotettavuutta sekä aineiston monimuo-
toisuutta. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset on myös esitetty kohdeorga-
nisaation edustajille ja varmistettu niiden paikkansapitävyys. Tätä varmistusten 
menetelmää käytettiin läpi koko tutkimuksen ajan. 

Tässä tutkimuksessa on huomioitava, että tutkija on ollut työntekijänä tut-
kimuksen kohteena olevassa yrityksessä, mikä toisaalta antoi toimintatutki-
muksen edellyttämän hyvän pääsyn yrityksen sisälle ja siten syvemmin osaksi 
tutkimuksessa toteutettua kehitystyötä, mutta toisaalta tämän voidaan katsoa 
olevan objektiivisuutta rajoittava tekijä. Toimintatutkimuksessa ei toisaalta ole 
tarkoituksellistakaan pyrkiä täydelliseen objektiivisuuteen, mutta tutkija pyrki 
läpi koko tutkimusprosessin välttämään tutkimuksessa tapahtuvan vuorovai-
kutteisen kehitystyön ohjaamista tiettyyn suuntaan, jotta tutkimukseen osallis-
tuneiden kohdeorganisaation edustajien annettiin madollisimman vapaasti 
muodostaa kehitysehdotuksia. Kehittämistä vietiin eteenpäin yhteistoiminnassa, 
jossa tutkija toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan oli fasilitaattorina aktiivi-
sesti mukana. 

Tutkimuksesta koettiin saadun hyötyä Yritys X:n operatiivisen johtamisen 
avuksi. Tutkimuksen aikana toteutettu toimintatapojen ja prosessien syvällinen 
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pohdinta sekä konkretisoiminen strategiakartalla auttoi johtoa huomaamaan 
toiminnan ja strategian syy-seuraussuhteita selkeämmin. Johto kokee, että oh-
jausprosessin ja siihen sidotun mittariston kehittämisellä tulevaisuuden johta-
mistyöhön on saatu koottua konkreettisia suuntaviivoja, joita pitkin edetä ja 
kehittää johtamista ja tarpeen mukaan myös uusia mittareita mittaristoon. Tut-
kimusprosessin aikana huomattiin kehittämisen kohteita ja kehitettiin keinoja 
suunnitelmallisemman johtamisen tukemiseksi ja tulosten seuraamiseksi. Näi-
hin oli hyvä saada panostettua tutkimuksen myötä, koska liiketoiminnan arjen 
pyörityksessä kehittämistoiminnalle ei yleensä ole aikaa.  

Jönsson ja Lukka (2005, 38) esittävät interventionististen tutkimusten teki-
jöiden riskiksi epäonnistumisen pääsyssä kohdeorganisaation luotetuksi yhteis-
työkumppaniksi yrityksen sisälle, jolloin kommunikaatio voi jäädä pinnalliseksi 
ja tällöin tutkimuksen tulokset sekä teorian että käytännön kannalta heikoiksi. 
Tässä tutkimuksessa tutkija pääsi hyvin yrityksen sisälle, mutta loppuraportin 
julkisuus todennäköisesti rajoitti tutkimukseen osallistuvien organisaation jä-
senten ja tutkijan välistä kommunikaatiota ja tulokset jäivät oletettavasti pinnal-
lisemmiksi, kuin todennäköisesti olisivat olleet, mikäli kehitysprosessi olisi to-
teutettu yrityksen sisäisenä prosessina ilman julkista raportointia. Suurimmaksi 
rajoitteeksi tutkimusprosessille muodostui kuitenkin osallistujien siihen käytet-
tävissä ollut aika. Tutkimus venyi siten kokonaiskestoltaan pitkäksi, mutta tut-
kimukseen osallistuvien siihen käyttämä aika oli vähäinen ja tämä saattoi rajoit-
taa pohdintojen syvyyttä. 

Toimintatutkimuksen yleistettävyyden ollen yleisesti hyvin rajoittunutta 
tiettyyn sosiaaliseen ympäristöön rajoittuvuutensa takia (Groen, van de Belt & 
Wilderom 2012, 855), ei kontekstisidonnaisuuden vuoksi suurempaan yleistet-
tävyyteen päästä tämän tutkimuksenkaan osalta. Operatiivista johtamista tuke-
van suorituskykymittariston kehittämisen prosessin kuvausta ja strategiakartan 
muodostuksen kuvausta voidaan kuitenkin hyödyntää pienten, erityisesti ta-
loushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoavien, yritysten omien mittaristojen 
kehittämisprosesseissa apuvälineinä. Lisäksi tutkimus tarjoaa yleisesti oppimi-
sen tueksi soveltuvaa teoriatietoa suorituskykymittauksesta pienissä yrityksissä. 
Toimintatutkimus voi tuottaa hyvän oppimiskokemuksen, vaikkei toteutettu 
interventio tulisikaan käyttöön tai kun käytännön toteutuksen mahdollisen 
epäonnistumisen syitä kuvataan (Jönsson & Lukka 2005, 31). Tässä tutkimuk-
sessa mittaristo koettiin onnistuneeksi, vaikkei sitä otettu toistaiseksi käyttöön. 
Tutkimuksen raportoinnissa on pyritty prosessin tarkkaan kuvailuun ja tuotu 
esille myös ongelmakohtia, joita tutkimus- ja kehitysprosessin aikana huomat-
tiin, jotta myös näistä kokemuksista voisi olla hyötyä vastaavissa projekteissa 
tulevaisuudessa. 
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6.3 Toimenpide-ehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Yritys X:n johdon haastatteluissa ja tutkimuksen aikana tehdyn havainnoinnin 
myötä huomattiin, että organisaation tiedot ovat hyvin pirstaloituneet erilaisiin 
tietojärjestelmiin, joita ei ole integroitu keskenään. Tämä useiden ohjelmien ja 
järjestelmien käyttö aiheuttaa ylimääräistä manuaalista työtä tietojen siirroissa 
ja käsittelyssä. Tässä tutkimuksessa ei huomattu tarvetta suorituskykymittarille 
tietojen jakamisen prosessien seurantaan, mutta tämä prosessi on kuitenkin sel-
lainen, johon tutkijan näkemyksen mukaan laskutuksen, työtehtävät ja työaika-
seurannan yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä voisi tuoda helpotusta käy-
tännön työlle, sen sujuvuudelle ja organisoimiselle ja toisaalta mahdollistaisi 
siten asiakkaille käytettävissä olevan ajan ja siten liikevaihdon kasvattamisen. 
Riippuen kustannuksesta, joka ohjelmasta syntyisi, voisi olla mahdollisuus 
myös lisätä hallinnollisen prosessin kustannustehokkuutta, kun tehtävien ja 
laskutuksen valvonta helpottuisi ja nopeutuisi. Paremmat tietojärjestelmät edis-
tävät suoritusmittauksen käyttöä (Garengo & Bititci 2007, 817) ja Yritys X:n ta-
pauksessa tietojärjestelmien kehitys voisi luoda mahdollisuuden automatisoida 
mittariston tiedonkeruuta ja helpottaa myös mittariston käyttöä yrityksen jat-
kuvan kehittämisen tukena.  

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista perehtyä tämän tutkimuksen 
tuloksena syntyneen mittariston ja mittausprosessin käyttöönottoon ja seuran-
taan. Olisi mielenkiintoista tutkia, saavutetaanko tutkimuksen tuloksena raken-
netun suorituskykymittariston myötä hyötyjä, joita tässä tutkimuksessa todet-
tiin aiempien tutkimusten perusteella suorituskykymittaristoilla olevan pk-
yrityksissä. 
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