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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisessa osassa käydään läpi ohjausjärjestelmiä, erityisesti balanced 
scorecardia koskevaa kirjallisuutta. Lisäksi syvennytään terveydenhuollon laadun ja 
tuottavuuden arviointia koskevaan keskusteluun. Tavoitteena on määritellä 
toimintaympäristön ja ohjausjärjestelmiä koskevan teorian perusteella toimiva tapa 
toteuttaa empiirisen osion case-tutkimuksessa balanced scorecard terveydenhuollon 
asiantuntijaorganisaation strategisena ohjausjärjestelmänä käytettäväksi.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa on käytetty balanced scorecardia, ohjausjärjestelmiä, terveydenhuoltoa 
ja strategisesta johtamista koskevaa koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. 
Organisaatiokohtainen lähdeaineisto kerättiin useista eri lähteistä case-tutkimuksen 
kohdeorganisaatiosta. Aineisto koostuu pääosin puolistrukturoiduista 
teemahaastatteluista, dokumenteista ja arkistolähteistä.

Aineiston käsittely

Taustateorian perusteella hahmoteltiin hypoteesit, joita case-tutkimuksessa käytetyllä 
tutkimusotteella testattiin havaintoaineiston valossa. Havaintoaineiston käsittely 
tähtäsi konstruktiivisella otteella toteutetun balanced scorecardin laatimisen 
mahdollistavan ymmärryksen luomiseen taustateorian sekä kohdeorganisaatiota ja 
toimintaympäristöä koskevan aineiston monipuolisella analyysillä. Aineisto 
teemoiteltiin ja analyysiä syvennettiin tulkinnan ja aineiston täydentämisen 
vuorottelevassa prosessissa.

Tulokset

Balanced scorecard soveltuu hyvin kehitettäväksi terveydenhuoltoalan 
asiantuntijaorganisaation strategisen ohjauksen välineeksi. Tämä edellyttää selkeän 
päätöksen tekoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen järjestelmää aiotaan käyttää, 
ohjausjärjestelmän eri osien roolin ja tasapainon selkeyttämistä sekä huolellista 
luotavan mittariston strategiayhteyden varmistamista. Strateginen kartoittaminen 
soveltuu perusteiltaan mittariston johtamiseen organisaation strategiasta.

Avainsanat
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1 Johdanto

Terveydenhuoltoala toimii nopeasti kehittyvällä tutkimusintensiivisellä kentällä jo luonnostaan 

jatkuvasti kasvavien kustannuspaineiden ja laatuvaatimusten puristuksessa. Toiminta alalla on 

väistämättä suhteellisen työvoimavaltaista, koulutettuja työntekijöitä tarvitaan niin hoitopäätösten 

tekoon kuin käytännön hoitotyöhönkin. Palveluita on lisäksi pystyttävä tuottamaan järkevällä 

etäisyydellä niiden käyttäjien asuin-ja työskentelypaikoista. Tähän Suomen maantieteellinen asema 

suhteellisen laajana, harvaan asuttuna maana tuo omaleimaisen lisähaasteen, josta käytävä julkinen 

keskustelu on ollut hyvin aktiivista erityisesti 1990-luvun alun lamavuosista lähtien. Lisäksi 

ikärakenteeltaan vanhentuvien maiden kuten Suomen on erityisesti kyettävä kohtaamaan 

terveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvu samanaikaisesti myös terveydenhuoltoa koskevan 

koulutetun työvoiman pulan kanssa. Tilanne on väistämättä johtanut alati tiivistyviin 

tehostamisvaatimuksiin terveydenhuollon palveluntuottajien osalta; yhtä aikaa on tuotettava 

paremmin vaikuttavaa hoitoa, parannettava toiminnan suoritemääräistä tuottavuutta sekä kilpailtava 

alan ammattilaisten työajasta kiinnittämällä huomiota työn mielekkyyteen ja esimerkiksi 
palkkauksen kannustavuuteen.

Edellä mainittu koskee sekä julkista että yksityistä sektoria, vaikka erityyppiset haasteet 

näyttäytyvät niille jossain määrin eri valossa ja kiireellisyysjärjestyksessä. Palveluiden järjestämisen 

turvaamiseksi on otettu käyttöön uudenlaisia julkisten ja yksityisten toimijoiden 

yhteistoimintamalleja. Nämä asettavat osaltaan erityisiä vaatimuksia toiminnan ohjaukselle ja 

laadun arvioinnille. Mm. ostopalveluiden kilpailutustilanteissa tulee julkisen hankintayksikön 

palveluita ostaessaan kyetä täsmentämään riittävän riidattomin mittarein, mitä hankittavalta 
palvelulta edellytetään ja miten sitä seurataan.

Toimialalla laatu- ja kustannusnäkökulmat yhdistävälle mittaristolle on selkeä tilaus olemassa 

monista eri syistä. Osa syistä on varsinaisen toiminnan kehittämiseen liittyviä, osa toiminnan 

legitimiteetin ylläpitoon ja toteutuneen toiminnan läpinäkyvyyteen liittyviä. Osaltaan kyse 

yksittäisen organisaation näkökulmasta on näin ulkoisiin paineisiin liittyvästä välttämättömyydestä 

kehittää toimintaa kuvaavaa ei-rahamääräistä mittaamista, mutta merkittävältä osaltaan myös 

mahdollisuudesta todelliseen toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi hyvin laadittu balanced 

scorecard- sovellus voi toimia myös terveydenhuoltoalalla sekä tehokkaan toiminnanohjauksen että
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kannustavan palkkausjärjestelmän perusrunkona organisaatioiden sisällä että mahdollistaa nykyistä 

selkeämmän vuoropuhelun eri organisaatioiden välillä.

1.1 Tutkielman sisältö

Tutkielman aiheena ovat terveydenhuoltoalan organisaatioiden johtamisjärjestelmät ja erityisesti 

balanced scorecardin soveltaminen toiminnanohjauksessa ja linkkinä laatutyön ja talousohjauksen 

välillä. Johdantoluvun ja tutkimuksen metodologiaa käsittelevän toisen luvun jälkeen tutkielma 

koostuu katsauksesta balanced scorecardia ja ohjausjärjestelmiä koskevaan kirjallisuuteen (kolmas 

ja neljäs luku). Ohjauksen kenttä on erittäin laaja, joten pääpaino tutkielmassa on balanced 

scorecardin sovelluksissa, erityisesti terveydenhuoltoalan voittoa tavoittelemattoman toimijan 

näkökulmasta lähestyttynä. Toimintaympäristötekijöitä koskeva viides luku painottuu erityisesti 

terveydenhuollon laadun ja tuottavuuden arviointiin liittyvään kirjallisuuteen (viides luku). 

Empiirisessä osassa käsitellään yhden terveydenhuollon toimijan johtamisjärjestelmän 

kehittämishanketta case-tutkimuksella (kuudes luku). Pohdinta ja johtopäätökset esitetään 

seitsemännessä luvussa.

Case-tutkimukseni ydin johtamisjärjestelmää ja sen muutosta kuvailevan osan jälkeen muodostuu 

konstruktiivisella otteella toteutettavasta uuden tuloskortin kehittämisestä. Kaplanin ja Nortonin 

kuvaamaa strategiakarttamallia soveltaen on yhteistyössä organisaation ylimmän johdon kanssa 

kehitetty esitys tuloskortista, jossa strategisista tavoitteista on johdettu eri näkökulmien mittarit ja 

painotettu erityisesti mittareiden välisten vaikutusten huomioimista ja mittareiden 

johdonmukaisuutta tässä mielessä. Tätä elementtiä organisaation aiemmassa ohjaus- ja 

mittausjärjestelmissä ei ole järjestelmällisesti sovellettu käytäntöön.

Tutkielma tarjoaa ajankohtaisen katsauksen terveydenhuollon tuottavuuden ja strategisen ohjauksen 

kehittämisnäkymiin sekä yksityiskohtaisemman kuvauksen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin ja 

johtamisjärjestelmän kehittämisestä yhden organisaation sisällä. Tutkielman osana laaditun 

tuloskortin kehitystyö taijoaa kohdeorganisaatiolle merkittävää lisämateriaalia laajemman 

johtamisjärjestelmän kehittämistyössä. Näkemykseni mukaan tällaisen tuloskortin 

organisaatiolähtöinen kehittäminen on sellaista työtä, jota joka tapauksessa tullaan toimialalla 

tekemään varsin paljon jatkossa, joten kehittämishankkeen toteuttamisella ja kuvailulla on 

mahdollisesti soveltamiskohteita laajemminkin.
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1.2 Käsitteiden määrittely

Tutkielma käsittelee erityisesti terveydenhuollon alaa, jolla merkittävä osa toiminnasta on 

luonteeltaan julkista palvelua. Tällaisen alan toimintaa kuvaillessa on tarpeen määritellä, mitä 

tarkoitetaan luokiteltaessa toimijoita sen mukaan, mikä niiden suhde on julkiseen sektoriin. Lisäksi 

johdon laskentatoimen alaan kuuluvien järjestelmien suomenkielisessä nimeämisessä esiintyy 

hieman vaihtelevia käytäntöjä, joten alkuun selvennetään myös lyhyesti tässä tutkielmassa 

käytettävää sanastoa siltä osin.

Julkinen sektori, julkiset toimijat
Julkisella sektorilla tarkoitetaan yleiskäsitteenä yhteiskunnan rahoittamaa toimintaa. Perinteisesti 

tämän on ymmärretty tarkoittavan myös suurelta osin valtion tai kunnan itse organisoimaa 

toimintaa. Tässä tutkielmassa syventymiskohteena olevan terveydenhuollon alalla lakisääteisten 

peruspalveluiden järjestämisvastuu on mm. kansanterveyslain (66/1972) mukaan kunnilla. Valtio 

ohjaaja valvoo toimintaa sekä rahoittaa osan siitä valtionosuuksilla. Julkisia toimijoita ovat valtion 

ja kunnan keskushallinnon lisäksi mm. niiden toiminnalliset yksiköt kuten terveyskeskukset. 

Erilaisten julkisten palveluiden tuotantotapojen yleistymisen myötä myös julkisen sektorin 

peruspalvelutoimintaa kunnan suoraan rahoittamana toteuttavat myös monet muut kuin julkiset 

toimijat, kuten yksityiset yritykset tai järjestöt. (STM esite 2002:6, s. 3; STM esite 2004:11, s. 5-7)

Kolmas sektori
Paasivaara et ai. (2005, 17) määrittelevät kolmannen sektorin toiminnaksi suhteessa valtioon 

itsenäisen, omaehtoisen toiminnan, jota siihen osallistuvat ihmiset ohjaavat pyrkimättä tuottaen 

voittoa. He toteavat, että yhtä yleispätevää määritelmää kolmannen sektorin toiminnalle ei voida, 

varsinkaan kansainvälisesti, muodostaa, koska toimintaympäristöt ovat erilaiset (esim. Cramptonille 

et ai. (2001, s. 1491) määritelmäksi riittää ”ei-valtiollinen, voittoa tavoittelematon toiminta”.

Puolijulkiset toimijat
Puolijulkisen toimijan käsite on myös rajapinnoiltaan jossain määrin epäselvä. Erään määritelmän 

mukaan tällainen on organisaatio, joka ei toimi voittoa tavoitellen ja saa valtion avustusta kaikkien 

tai joidenkin tehtäviensä hoitamiseen, mutta pääosa rahoituksesta on markkinaehtoista (KTM 2005, 

19). Toisaalta keskustelussa puolijulkisella toimijalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi valtion tai
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kunnan kokonaan tai osittain rahoittamaa laitosta tai muuta organisaatiota, joka 

toimintavalmiuksiensa puitteissa itsenäisenä hoitaa jotain julkista tai sitä palvelevaa tehtävää. 

Tällainen määritelmä on myös kansainvälisesti tuttu (Evrard & Scutnaire 2006, 59).

Johdon ohjausjärjestelmät, ohjausjärjestelmät
Ohjausjäijestelmällä tarkoitetaan sen järjestelmän kokonaisuutta, jota tarkasteluyksikkö käyttää 

toimintansa ohjaukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja kommunikoinnin 

sekä suorituksen arvioinnin järjestelmät. Näkökulmasta riippuen ohjausjärjestelmiä ja niiden osia 

voidaan jäsentää esimerkiksi niiden rakennetta tai kohdetta koskevan luokittelun mukaan (luku 3) 

Kirjallisuudessa on suomennettu termi management control systems (MCS) johdon 

ohjausjärjestelmiksi (esim. Virtanen 2006). Tämä termi viittaa nimenomaan johdon käyttämiin 

järjestelmiin joilla esimerkiksi tavoitteen asettelun kautta ohjataan organisaatiota haluttuun 

suuntaan. Esimerkiksi Simons (2000, s. 4) puolestaan käyttää ohjausjärjestelmistä (control systems) 

yleensä määritelmänä johdon käyttämiä järjestelmiä, joilla toimintaa ohjataan. Tässä tutkielmassa 

käytetään termiä ohjausjärjestelmä kuvaamaan koko organisaatiotasolla toimintaa ohjaavia 

järjestelmiä. Näiden käyttö luonnostaan on myös johdon tehtävä, mutta käytettävä järjestelmä 

koskee koko organisaatiota ja kaikkia sen toimijoita. Kaikkien osallisten tulee myös järjestelmän 

käyttö kokea omakseen, jotta sillä voidaan saavuttaa koko organisaatiota todella ohjaava vaikutus.

Strateginen ohjaus, strateginen ohjausjärjestelmä
Strategisella ohjauksella ja strategisella ohjausjärjestelmällä viitataan organisaation 

strategialähtöiseen toimintaan ja strategista johtamista tukeviin järjestelmiin. Strateginen 

johtaminen on keskustelussa yleistynyt tarkoittamaan prosessia, jossa jatkuvaluontoisesti yrityksen 

strategisen vision hahmottamisen kautta asetetaan toiminnalle tavoitteet, ja muotoillaan niiden 

tavoittamiseksi suunnitelma, strategia. Johtamisen seuraavat vaiheet ovat tämän strategian 

toimeenpano, tulosten arviointi ja strategian päivittäminen sen osuvuuden säännöllisen arvioinnin 

perusteella, ja niin edelleen. Strateginen ohjaus tarkoittaa strategiaan perustuvia ohjauselementtejä, 

joilla esimerkiksi toimeenpanon ja arvioinnin/päivittämisen vaiheissa pyritään varmistamaan 

strategian toteutumista ja strategisen johtamisen onnistumista mm. strategian päivittämisessä. 

Ohjauksen kohteena on se, kuinka yritys oman toimintaympäristönsä, vahvuutensa ja heikkoutensa 

huomioiden, pyrkii menestymään ja toteuttamaan suunnitelmansa (esim. Drury 2000, s. 594).

Balanced scorecard, tasapainotettu tuloskortti, tuloskortti
Tekstissä käytetään rinnakkain kaikkia kolmea termiä tarkoittamaan balanced scorecardia.
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2 Liiketaloustieteellisestä tutkimuksesta

Liiketalouden kentällä suuri osa nykyisestä tutkimusperinteestä on varsin nuorta; eritoten tämä 

koskee laadullisten menetelmien käyttöä. Laskentatoimen, erityisesti johdon laskentatoimen osalta 

tutkimusmenetelmien kehitys liittyy olennaisesti laajaan tavoitteeseen taloushallinnon roolin 

kehittämisestä organisaatioiden johdon strategiseksi kumppaniksi, joka tuottaa muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä laaja-alaisesti liiketoimintaa tukevaa, myös tulevaisuuden 

menestysmahdollisuuksiin orientoitunutta tietoa perinteisen toteutuneiden tapahtumien raportoinnin 

lisäksi. Johdon laskentatoimen roolin kehittyminen on vaikuttanut myös sitä koskevan tutkimuksen 

periaatteiden ja käytännön kehittymiseen, (mm. Virtanen 2006, s. 4-7; Koskinen et ai. 2005, s. 13- 

15; Järvenpää 2004, s. 468; Järvenpää et ai. 2003, s. 55-59; Drury 2000, s. 14-18; Kasanen et ai. 

1993,243-244)

Roolin kehittymisen myötä käynnistyneessä keskustelussa katsottiin, että tutkimuksen tulee myös 

kehittyä tuottamaan uudessa roolissa merkityksellistä tietoa (Virtanen 2006, s. 5-6). Mm. Kasanen 

et ai. (1993, s. 243-244) tuovat esiin havainnon, että suuri osa käyttöön otetuista tuolloin tuoreista 

laskentatoimen menetelmistä oli kehitetty konsulttitoimistoissa ja yrityksissä, eikä johdon 

laskentatoimen tutkimus ollut kehittymisessä mukana, vaan oli tyytynyt uudistusten analysointiin 

niiden käyttöönoton jälkeen. Tällöin on selvää, että merkittävät elinkelpoiset uudistukset ovat 

käytännössä olleet kentällä jo useita vuosia, ennen kuin niitä koskevaa tutkimusta voi olla 

olennaisia määriä keskustelussa mukana. Esitetyistä ratkaisuista tähän käytännön toiminnan 

kannalta merkityksellisen tutkimuksen vajeeseen käsitellään tässä luvussa Kasasen et ai. (1993) ja 

Kaplanin (1998) artikkelien valossa konstruktiivista tutkimusotetta.

Koskinen et ai. (2005) toteavat liiketaloudellisen tutkimuksen omaksuneen 1960-luvulta alkaen 

erityisesti tilastollisiin menetelmiin perustuneen kvantitatiivisen tutkimusotteen. Osana mainittua 

roolimuutosta ovat laadulliset menetelmät palanneet 1980-luvulta eteenpäin tutkimuksen keskiöön. 

Salmi ja Järvenpää (2000, s. 264) toteavat tilastollisesti yleistävän nomoteettisen tutkimuksen ja 

yksittäistapauksia esimerkiksi konstruktiivisesti tarkastelevan case-tutkimuksen esiintyvän jossain 

määrin toistensa vastakohtina suomalaisessa tutkimusotekeskustelussa. Koskinen et ai. jakavat 

tutkimuksen suuntaa antavasti tiedekäsityksen (laadullinen / tilastollinen tutkimusote) ja 

kohdeyleisön (tiedeyhteisö / käytännön liikkeenjohto) perusteella muodostuvaan nelikenttään. 

Käsillä olevan kaltainen, olemassa olevassa organisaatiossa käytännön ongelmanratkaisuun 

teoreettisen viitekehyksen perusteella pyrkivä tutkimus on usein luonteeltaan laadullista ja siinä
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käytettävistä menetelmistä yleisimpiin kuuluu case-tutkimus, jota jäljempänä käsitellään laajemmin. 

(Koskinen et ai. 2005, 17-18, 23, 154-155)

2.1 Konstruktiivinen tutkimusote

Kasanen et ai. (1993) käsittelevät artikkelissaan konstruktiivista tutkimusotetta. Tällä toteutettava 

tutkimus tavoittelee ratkaisujen, konstruktioiden, luomista käytännön elämässä havaittuihin 

ongelmiin. Konstruktiolla tarkoitetaan uudenlaista, olemassa olevaan teoriaan perustuvaa ratkaisua, 

jonka voidaan osoittaa toimivan ratkaisuna mainittuun ongelmaan (ibid., s. 245-246). Kirjoittajat 

esittävät, että konstruktiivisella tutkimusotteella tulisi tuottaa merkittävästi enemmän tuoretta 

tutkimusta, jonka katsovat hyvin täyttävän akateemisen tutkimuksen edellytykset (ibid., s. 244, 257- 

260).

Metodologisesti konstruktiivisella otteella toteutettava tutkimus koostuu kuudesta kulloiseenkin 

tapaukseen sovellettavasta vaiheesta. Prosessin vaiheet ovat käytännöllistä merkitystä omaavan, 

tutkimuskohteeksi soveltuvan ongelman löytäminen, aihetta koskevan laaja-alaisen 

kokonaiskuvan ymmärtäminen, olemassa olevaan teoriaan ja tietoon perustuvan ratkaisun 

kehittäminen, käytännön toiminnassa ratkaisun toimivuuden osoittaminen, tutkimuskohteen ja 

kehitetyn konstruktion teoriayhteyksien ja tutkimukseen tehdyn kontribuution osoittaminen 

sekä lopulta ratkaisun yleistettävyyden tutkiminen. Kuvaus on hyvin yleistasoinen, joten 

tutkimuksen hyväksyttävyyden kannalta olennaista on osoittaa tapauskohtaisesti tieteellisen 

teoriataustan ja konstruktion käytännöllisen sovellettavuuden sopivuus juuri tutkimuskohteen 

näkökulmasta eikä vain suoraan kehykseen sovitettuna, (ibid., 246-248)

Koska konstruktiivisen tutkimusotteen lähtökohtana on konstruktion tieteellisen relevanssin 

selvittäminen ja osoittaminen osana itse tutkimusprosessia, ei alkuperäisen ratkaisuidean 

kehittämiselle ole asetettavissa mitään formaalia päättelyn kehikkoa. Kasanen luonnehtii tätä 

päättelyvaihetta jokseenkin heuristiseksi. Olennaista menetelmän ja tutkimuksen mielekkyyden 

kannalta on, että tutkija kykenee olemassa olevaa teoriaa ja ongelman kontekstia tutkimalla 

kehittämään uuden, innovatiivisen ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan. Vain valmiin mallin 

soveltaminen sellaisenaan esimerkiksi uudessa organisaatiossa ei täytä tätä edellytystä, (ibid., 246- 

247)
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Kasanen et ai. katsovat konstruktiivisen tutkimuksen edellyttävän konstruktion luomisen lisäksi sen 

toimivuuden todistamista. Toimivimmaksi käytännöksi tähän esitetään validointia markkinatestillä, 

jossa ratkaisun toimivuus todennetaan sen menestyksessä markkinoilla. Markkinatesti on 

kolmivaiheinen; heikon markkinatestin läpäisy edellyttää, että ainakin yksi tulosvastuullinen johtaja 

tosiasiassa ottaa kehitetyn konstruktion käyttöön oman organisaationsa toiminnassa, keskivahva 

markkinatestaus selvittää, onko konstruktio otettu ’laajemmassa mittakaavassa” käyttöön 

yrityksissä ja vahva markkinatesti vastaavasti läpäistään, kun voidaan todistaa konstruktiota 

käyttävien yritysten saavuttavan paremman taloudellisen tuloksen toiminnassaan, kuin ne niihin 

vertailtavaksi sopivat yritykset, jotka eivät tutkittua konstruktiota käytä (ibid., 253).

Kaplan (1998) on samoilla linjoilla Kasasen kanssa todetessaan tutkimukselle olevan tarpeellista 

nimenomaan teoriaan perustuvien uudenlaisten, havaittuun käytännön kehittämistarpeeseen 

laadittujen toimenpiteiden toteuttamisen organisaatioissa ja niiden yhteydessä sekä tähän 

perustuvan tuloksellisuuden seurannan. Hän toteaa myös tehneensä tutkimusta konstruktiivisella 

otteella edeltäneen 15 vuotta, jonka aikana kehitti mm. Balanced scorecardin käyttöä ja 

toimintolaskentaa (ibid., s. 92). Kaplan lanseerasi artikkelissaan puhutun menetelmän nimellä 

innovaatiotoimintatutkimus (innovation action research), millä hän viittaa perinteisestä 

toimintatutkimuksesta tarkentaen erityisesti tutkimuksessa kehitettyjen konstruktioiden tulevan 

osaksi ja luovan uutta tieteellistä teoriaa (ibid., s. 90).

Kaplanin innovaatiotoimintatutkimus kulkee periaatteiltaan hyvin samoja polkuja kuin tässä 

käsitelty konstruktiivisella otteella toteutettava tutkimus. Kaplanin ja Kasasen käytännöllisen 

tutkimuksen tarvetta korostavat puheenvuorot puhuvat samaa kieltä kannustaessaan aktiiviseen 

julkaisutoimintaan sekä uudenlaisten ratkaisujen kehitysvaiheessa että niiden käytöstä uutta tietoa 

kerättäessä ja analysoitaessa. Kaplan painottaa esityksessään jokseenkin Kasasta enemmän myös 

kehittämistoiminnan kohteena olevan organisaation ulkopuolelle suuntautuvaa kirjallista 

aktiivisuutta jo osana kehittämisen prosessia. Hänen kuvauksensa tutkimuksesta rakentuu sykliseksi 

prosessiksi, jossa kulloistakin konstruktiota kehittäen ja soveltamisen laajuutta ja syvyyttä lisäten 

toistetaan neljää vaihetta; innovatiivisten toimintamallien havainnointia ja dokumentointia, 

havainnoista ja ratkaisumalleista opettamista ja puhumista, palautteen ja oppimisen perusteella 

artikkelien ja kirjojen kirjoittamista sekä yleisön laajentuessa ratkaisun implementointia 

uusiin organisaatioihin. Implementoinnin laajentamisen kautta syntyy uusia innovatiivisia 

ratkaisuja, joiden perusteella dokumentointia ja kehittämistä jatketaan. (Kaplan 1998, s. 97-102)
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On huomattava, että vaikka Kaplanin esityksessä korostuu kommunikaation ja ”tehtyjen” 

ratkaisujen havainnointi ja edelleen kehittäminen, kyse on lähinnä retorisesta erosta Kasasen 

aiemmin esittämään. Kaplan korostaa jo ongelman määritysvaiheessa tapahtuvaa tutkijan omaa 

innovointia laajempaa keskustelua innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi, mutta painottaa myös 

menetelmässä tutkijan olevan alusta lähtien ratkaisun aktiivinen kehittäjä ja hänen tutkimuksellaan 

näin tekevän käytännön intervention kohdeorganisaatioissa ikään kuin tapahtumaisillaan olevaan 

ongelman hahmottamiseen ja ratkaisujen innovointiin (ibid., 94-95). Käytännössä kyse on siis 

samasta prosessista, jossa Kasasen kuvauksen mukaan konstruktion kehittämisessä ja 

soveltamisessa saadun palautteen mukaan konstruktio ja sitä koskeva teoreettinen ymmärrys 

kehittyvät edelleen ja markkinatestin edistyessä konstruktion muoto muovautuu 

soveltamisympäristönsä mukaan (Kasanen et ai. 1993, s. 247-248).

2.2 Case-tutkimus

Case-tutkimuksella eli tapaustutkimuksella tarkoitetaan, ennemmin kuin puhdasta metodologiaa, 

tutkimusotetta, joka määrittyy sillä perusteella, että tutkimuksen kohteena on yksi tai useampi 

tutkimusaiheen kannalta tietyllä perusteella relevantiksi katsottu olemassa oleva tapaus, jota 

tutkitaan omassa ympäristössään, sen osana. Tapaus voi olla esimerkiksi yksittäinen organisaatio tai 

sen osa. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa menetelmää tutkittavaa tapausta 

koskevien aineistojen keruuseen ja analysointiin, koska tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltaista 

ymmärrystä tutkimuksen kohteen karmalta relevanteista seikoista tapauksessa. (Koskinen et ai. 

2005, 154-157; Yin 1994, 11-16)

Salmi ja Järvenpää (2000, s. 265) jakavat eri tyyppiset case-tutkimukset lähestymistavan perusteella 

jäsentävään ja analysoivaan tarkasteluun uuden viitekehyksen luomiseksi tai olemassa olevan 

avulla, useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta toteutettavaan tarkasteluun ja yleistämiseen 

teorioiden rajojen yli. Yin (1994, s. 15) käyttää jaottelua monimutkaisen intervention 

vaikutusmalleja selittävään, tietyssä ympäristössä toteutetun intervention toteutusta kuvailevaan, 
erityisiä syventymiskohteita havainnollistavaan ja uudenlaista tilannetta laajemmin selvittävään 

eksploratiiviseen case-tutkimukseen. Samoin omiin kategorioihinsa voidaan luokitella yhteen tai 

useampaan kuin yhteen tapaukseen perehtyvät case-tutkimukset (Yin 1994, s. 14). Eri luokitteluista 

huolimatta kirjallisuudessa korostetaan, että case-tutkimuksella ei ole valmiiksi suunniteltua 

täsmällistä metodologiaa, vaan tutkimusotteessa on kyse nimenomaan aineiston huolelliseen
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läpikäyntiin ja yksityiskohtaiseen analyysiin perustuvasta ymmärryksen kehittämisestä, ja 

tutkimuksen suunnittelusta tällaista tarkoitusta palvelemaan (Koskinen et ai. 2005, s. 160-161; 

Salmi & Järvenpää 2000, s. 264; Yin 1994, s. 18-19).

Case-tutkimuksen tulkinnassa on eri näkökulmissa kyse erityisesti tutkitun tapauksen ja teorian 

testaamisesta toisiaan vastaan. Tulkinta lähtee joko olemassa olevasta teoreettisesta tiedosta, jonka 

perusteella rakennettua hypoteesia testataan tapauksesta tehtyihin havaintoihin, tai vaihtoehtoisesti 

aineiston perusteella luodusta alustavasta hypoteesista, jota testataan laajemmin aineistossa. 

Liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa tyypillisesti casen analyysivaiheessa sovitetaan yhteen 

tutkimusongelmaa koskeva teoreettinen ja havaintojen perusteella syntynyt ymmärrys, joiden 

perusteella kehitetään käytännön tilanteeseen soveltuvia päätöksenteon apuvälineitä tai uutta 

ymmärrystä. (Koskinen et ai. 2005, 166-167; Salmi & Järvenpää 2000, s. 265-266)

Case-tutkimus kuvaa erityisesti yksittäisiä tapauksia omassa ympäristössään. Tulosten yleistäminen 

on luonnollisesti tällöin ongelmallista riippumatta siitä, onko tapauksia yksi vai joitakin (Koskinen 

et ai. 2005, s. 166-168). Yin toteaakin, että casen tulkinnassa ei ole kysymys tilastollisen 

yleistettävyyden etsimisestä, vaan nimenomaan teorian testaamisen kautta tapahtuvasta 

analyyttisestä yleistettävyydestä; mikäli laadittu viitekehys osoittautuu casen havaintojen valossa 

pitäväksi, sitä voidaan yleistettävyyttä tutkien yleistää edelleen, mikäli taas kehyksessä osoittautuu 

olevan puutteita, on sitä jatkotutkimuksessa muokattava edelleen kunnes se on pitävä (Yin 1994, s. 

30-32).

Koska tutkimuksessa ei pyritä yleistämiseen, voidaan pyrkiä valitsemaan erityisen hyvin tutkittavan 

ilmiön kannalta keskeisiä ominaisuuksia sisältävä case (Salmi ja Järvenpää 2000, s. 271). Yin 

(1994, s. 38-40) listaa kolme eri tyyppistä tilannetta, joissa yksittäinen tapaus on perusteltu 

tutkimuksen kohteeksi. Tapaus voi olla tutkimusasetelman kannalta kriittinen, mikäli teoriassa 

esimerkiksi on määritelty tarkasti tietyt olosuhteet ja ehdot, joiden voimassa ollessa esitetään tietty 

hypoteesi, ja on olemassa jokin tietty tapaus, joka täyttää ehdot ja siten soveltuu tutkimuksen 

kohteeksi. Äärimmäinen tapaus sisältää tutkittavan asian keskeistä sisältöä harvinaisen suuressa 

määrin, ja paljastava tapaus on aiemmin tieteellisen tutkimuksen kohteena olematon, jostain syystä 

uudenlaisen asetelman mahdollistava tapaus.

Case-tutkimuksen yleispiirteissään Yin jakaa viiteen osaan. Tutkimuskysymyksen määrittäminen 

on ensiaskel, joka case-tutkimukselle tyypillisesti on miten? tai miksi?- muotoinen. Kysymystä
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tarkentavan hypoteesin esittäminen on olennainen osa tutkimuksen suuntaamista tiettyyn 

tarkastelun tasoon. Analyysin kohteen määrittely on samoin tärkeää, jottei tutkimuksessa pyritä 

keräämään kaikkea olemassa olevaa tietoa. Aineiston ja hypoteesin yhdistämisenä Yin kuvailee 

analyysimenetelmien valintaa, logiikkaa jolla tutkimuksessa pyritään kerätyn aineiston perusteella 

vastaamaan tutkimuskysymystä täsmentäviin väittämiin. Vaikka case-tutkimuksella ei menetelmänä 

ole tiettyä formaalia logiikkaa, on tutkimussuunnitelman määriteltävä miten analyysi tullaan 

toteuttamaan. Tähän liittyy myös viides vaihe tulkintakriteerien päättäminen. Tutkimuksen 

tuottama tieto harvoin sisältää yksiselitteistä vastausta laadulliseen kysymykseen, joten casen 

suunnittelussa olisi määriteltävä kysymyksellä haettavan tiedon kriteerejä riittävällä tarkkuudella. 

Tällainen asetelma pakottaa tutkijan muotoilemaan casea koskevan teoriansa hypoteeseineen 

suhteellisen tarkasti tutkimussuunnitelmavaiheessa. (Yin 1994, s. 20-28)

Luotettavan tiedon tuottamisen kannalta on olennaista, että tutkittavasta tapauksesta pyritään 

käyttämään useampia eri tyyppisiä aineistoja, eikä tulkintaa rakenneta esimerkiksi pelkästään 

haastattelumateriaalin tai kirjallisten lähteiden perusteella. Mahdollisina aineistoina Yin listaa 

tutkittavan tapauksen toiminnassa syntyvät dokumentit, historiaa ja toimintaa kuvaavat 

arkistolähteet, henkilöiden haastattelut, tutkijan suoran havainnoinnin ja osallistuvan 

havainnoinnin kohdeorganisaatiossa sekä fyysiset esineet (Yin 1994, s. 81-90). Salmi ja Järvenpää 

(2000, s. 271-272) toteavat myös hyvän case-tutkimuksen piirteisiin kuuluvan useiden eri 

tyyppisten, toisiaan täydentävien ja perusteltujen, havainnointi tapahtumien keruun aineistoksi ja 
näin mahdollistuva tarkastelu useasta eri näkökulmasta.

Analyysin perusteiksi kirjallisuudessa esitetään mm. jo sivuttua havaintoaineiston 

yhteensovittamista valittuun tai kehitettyyn tutkimuksen viitekehykseen. Tämä prosessi on 

jokseenkin iteratiivinen, koska tarkastelua jatkettaessa ymmärrys aineistosta lisääntyy, ja tämä 

vaikuttaa aineiston ja teorian perusteella rakentuvaan kehykseen. Olennaista on se, että tutkijalla on 

strategia analyysin toteuttamista varten. Yinin mukaan analyysin tavoitteena on kohdella aineistoa 

oikein ja tuottaa sen perusteella johdonmukaiset johtopäätelmät kilpailevien 

selitysmahdollisuuksien poissulkemiseksi. Strategia analyysin toteuttamisesta ohjaa valitsemaan 

oikeat analyysitekniikat prosessissa, jossa Salmen ja Järvenpään mukaan aineiston hankinta ja 

analyysi vuorottelevat kiinteästi toisiinsa liittyvinä tutkimuksen edetessä. (Salmi & Järvenpää 2000, 

s. 272-273; Yin 1994, s. 102-112)
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2.3 Tutkielman metodologiset valinnat

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää balanced scorecardin käyttöä strategisen ohjauksen 

välineenä terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioissa. Kiinnostuksen keskittyessä 

terveydenhuoltoon yhteiskunnallisesti merkittävänä palveluna, jota koskevat moninaiset 

sidosryhmäodotukset mm. julkisen sektorin osallistuessa merkittävästi toiminnan rahoitukseen ja 

toisaalta asiakkailla ja toteuttajilla olevan useita erilaisia näkökulmia toiminnan tuloksellisuuteen, 

on olennaista analysoida terveydenhuoltoalan organisaatioiden toimintaa huomioiden laajasti 

toimintaympäristön erityispiirteitä. Tutkimusasetelma muodostuu näin ollen luontevasti laadullista 

tietoa tavoittelevaksi. Lähtökohtaisesti laajennettu tutkimuskysymys on Kuinka balanced scorecard 

voi toimia toiminnan laatua kehittävänä strategisen ohjauksen välineenä terveydenhuoltoalalla 

toimivassa asiantuntijaorganisaatiossa?

Tutkimuskysymys sisältää olettaman siitä, että käyttämällä uudenlaista ohjauselementtiä toiminnan 

ohjaukseen, voi terveydenhuolto-organisaatio kehittää toimintaansa. Tämä ajatus nousee julkisessa 

keskustelussa käsitellyistä konflikteista mm. toiminnan laatu- ja kustannusnäkökulmien 

yhteensovittamisessa ja toisaalta siitä näkemyksestä, että yhteiskunnassa tapahtuvat demografiset ja 

teknologiset uudistukset pakottavat koko toimialan kehittämään uudenlaisia resurssien 

kohdentamisen ja innovatiivisen toiminnan ratkaisuja. Tällaisiin ratkaisuihin ohjaamiseen mm. 

balanced scorecardin kehittäjät Kaplan ja Norton katsovat menetelmänsä soveltuvan hyvin.

Laajasti organisaation toimintaa ja organisaation ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta 

tutkivaan asetelmaan katsotaan edellä käsitellysti case-tutkimuksen soveltuvan hyvin. 

Yksityiskohtaisesti dokumentoituja esityksiä toimivista ratkaisuista tuloskortin käytöstä toimialalla 

mm. järjestelmän kansalliset erityispiirteet huomioiden ei ole laajalti saatavissa. Valmiin 

vertailumallin sellaisenaan puuttuessa on katsottava, että tutkimuksella pyritään myös kehittämään 

uudenlaista ratkaisua käytännössä havaittuun toiminnan tasapainoisen ohjaamisen ongelmaan. 

Tutkielman tavoitteena voi tällaisessa tilanteessa olla toteuttaa konstruktiivisella otteella ratkaisu, 

joka parantaa tilannetta. Hankkeen laajuus ja aiheen organisaatiolähtöisyys huomioiden on 

perusteltua keskittyä konstruktiota laativassa tutkimuksessa yhden organisaation toimintaan.

Konstruktiivisella otteella toteutettavassa case-tutkimuksessa on sekä edellä esitetyn case- 

tutkimusta että konstruktiivista tutkimusotetta käsittelevien teorioiden valossa ensiarvoisen tärkeää
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muodostaa rikas kuvaus toimialaa ja organisaatiota koskevista toimintaympäristön erityispiirteistä. 

Toimintaympäristöä ja ohjausjärjestelmiä, erityisesti balanced scorecardia, koskevan kirjallisuuden 

perusteella laaditaan tutkielmassa teoreettinen esitys siitä, miten tutkimuskysymykseen voidaan 

vastata. Yinin case-tutkimuksen osituksen mukaan edettäessä kehitettäväksi hypoteesiksi 

muodostetaan väittämät sekä balanced scorecardin käyttöä että sisältöä koskevista peruspiirteistä 

vastauksiksi tutkimuskysymykseen. Näitä testataan tutkimuksen empiirisessä osassa 

muodostettaessa kohdeorganisaation kanssa konstruktio, joka sisältää teorian perusteella balanced 

scorecardin keskeiset elementit, strategiakartan ja varsinaisen tuloskortin. Muodostaminen perustuu 

teoria-aineiston ja laajan havaintoaineiston yhteen sovittavaan analyysiin, jota tulkitaan scorecardin 

käytön kannalta keskeisten teorioiden valossa.

Konstruktiivinen tutkimusote edellyttää myös konstruktion toimivuutta. Tutkielmatyön laajuudessa 

ei ole mahdollista seurata riittävän pitkällä aikavälillä menetelmän mahdollisen käytön tuloksia. 

Kasasen edellä esittämän mukaan voidaan katsoa ns. heikon markkinatestin tulevan läpäistyksi 

kohdeorganisaation ottaessa kehitetyn menetelmän käyttöön. Tätä pitkäjänteisempi seuranta ja 

kehittäminen jäävät jatkotutkimuksen aiheiksi.

Hypoteesin muodostamista, analyysistrategian tarkentamista ja aineiston keruuta koskeva tarkempi 

tarkastelu toteutetaan tutkielman teoriaa käsittelevän osion jälkeen ja osin empiiristä case- 

tutkimusta koskevassa osassa. Tutkielman seuraavissa osissa käydään läpi terveydenhuoltoalaa ja 

ohjausjärjestelmiä, erityisesti balanced scorecardia, koskevaa tutkielman aihealueen kannalta 

keskeistä teoriaa.
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3 Ohjausjärjestelmät

Organisaatioiden erityyppiset ohjausjärjestelmät ovat olleet yritystoimintaa koskeva keskeinen 

tutkimuskohde. Laskentatoimen näkökulmasta tutkimuksen merkittävä päälinja on ollut 

organisaation rakenteen ja sittemmin strategian yhteys organisaation käyttämiin menetelmiin. Ouchi 

(1979) käsitteli artikkelissaan ohjausjärjestelmää selkeästi organisaatioon kuuluvana ominaisuutena, 

jolla organisaatiossa pyritään varmistamaan tavoitteiden toteutuminen. Hänen näkemyksensä 

mukaan aiemmat organisaatioteoreetikot ovat lähestyneet ohjausjärjestelmää tarkastellen erityisesti 

ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä ohjauksen ja johtamisen kysymyksiä (Ouchi 1979, 833)

Artikkelissaan Ouchi esittää joitakin nykyisinkin julkaistavassa ohjausjärjestelmiä koskevassa 

kirjallisuudessa edelleen selkeästi havaittavissa olevia päälinjoja. Hän jakaa ohjauselementit 

toimintamekanisminsa perusteella markkinaohjaukseen, byrokraattiseen ohjaukseen ja ns. 

”klaaniohjaukseen”. Markkinaohjaus puhtaassa, teoreettisessa muodossaan, perustuu siihen, että 

kitkattomilla markkinoilla kilpailun lainalaisuudet määrittävät tehtävät valinnat ja niiden seuraukset 

puhtaan rationaalisesti. Byrokraattisessa ohjauksessa toimintaa ohjataan moninaisten sääntöjen ja 

normien avulla. Toiminnan tavoitteet ja perusteet jäävät äärimmillään täysin johdon harkintaan ja 

tiedoksi. Johto määrittää tavoiteasetantansa ja sen perusteella säännöt, joita noudattamalla se uskoo 

tavoitteiden tulevan saavutetuiksi. Organisaation muiden toimijoiden tehtäväksi jää vain annettujen 

sääntöjen noudattaminen. Klaaniohjauksen käsitteellä Ouchi tuo ohjauskeskusteluun myös 

organisaatioiden huomioitavaksi siellä toimivien ihmisten yhteisöjen osin kirjoittamattomat normit, 

säännöt ja sosiaalisen toiminnan kokonaisuuden. Hän toteaa näiden lainalaisuuksien voivan myös 

muodostaa ohjausjärjestelmän olennaisen osan, ja usein olevan eri tavoin spesifejä toisaalta 

yksittäiselle organisaatiolle, toisaalta koko tietylle toimialalle tai yhteiskunnalle. (Ouchi 1979, 835- 

837).

Kytkiessään sosiaalisten suhteiden ja tietovirtojen yhteensovittamisen kullekin ohjaustyypille 

ominaiseen tapaan Ouchi (1979, 838-840) luo hyvin tunnistettavan pohjan suurelle osalle tulevaa 

ohjauskirjallisuutta. Monet tässä lyhyesti käsitellyt ajatukset käsitteellistyvät edelleen mm. 

Merchantin ja Simonsin ohjausjärjestelmää koskevissa esityksissä.

Merchant kehitti ohjausjärjestelmän osia koskevaa jäsennystä erityisesti ohjauksen kohteen 

näkökulmasta. Hänen varhaisempi tutkimuksensa (Merchant 1985, 69-70) esittää eri tyyppisten 

järjestelmien luokittelun muodostuvan sen mukaan, kontrolloidaanko yrityksen tuloja, menoja,
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henkilöstöpäätöksiä, menettelytapoja vai välittömästi yksittäisiäkin toimintoja. Tämä viisiportainen 

jako jalostuu myöhemmissä esityksissä (esim. Merchant 1998) laajalti Merchantin 

ohjausjärjestelmien jaotteluna tunnetuksi neljän pääluokan malliksi, jossa edelleen ohjauksen 

kohteen mukaan järjestelmän osat luokitellaan toiminto-ohjaukseen (action controls), 

tulosohjaukseen (results controls), henkilöstöohjaukseen (personnel controls) ja kulttuuriseen 

ohjaukseen (cultural controls) jakautuen.

Suhde johdon käyttämien ohjausjärjestelmien ja organisaation strategian välillä on läheinen. 

Kirjallisuudessa hyväksytään yleisesti toteamus siitä, että ohjausjärjestelmän ja strategian tulee olla 

keskenään yhteensopivat (tästä katsaus mm. Virtanen 2006, 10-12). Jo esim. Simonsin (1987) 

tutkimuksessa todennettiin erilaisten strategioiden ja niiden kanssa yhteensopivien 

ohjausjärjestelmien käytön yhteys yritysten taloudelliseen menestykseen (tutkimuksessa oman 

pääoman tuotolla mitattuna). Simons nosti esiin myös tarpeen tuottaa tutkimustietoa erilaisia 

strategioita noudattavien yritysten ohjausjärjestelmien valinnasta ja kehityksestä (Simons 1987, 

370-371).

Yrityksen toimintakäytäntöjen riippuvuutta ympäristö- ja tilannetekijöistä on tutkittu laajalti ns. 

kontingenssiteoreettisissa tutkimuksissa. Chenhall (2003, s. 150-152, 159-161) huomauttaa 

kuitenkin tällaisten yhteensopivuustutkimusten edelleen pitäytyvän varsin perinteisiin näkemyksiin 

johdosta vaikuttavana toimijana joka jatkuvasti pyrkii sovittamaan organisaation muuttuviin 

olosuhteisiin. Vallitseva funktionalistinen näkökulma koskee myös organisaatiota ja ympäristöä 

koskevia kriteereitä ja niiden yhteensopivuutta. Chenhall katsoo kontingenssiteoreettisen 

tutkimuksen edelleen ohittavan tulkitsevamman ja kriittisen tutkimuksen näkökulman 

organisaatioon ja sen ympäristöön. Hänen näkemyksensä mukaan sekä teoriat siitä, minkälaiset 

strategiat ja ympäristöt ovat yhteensopivia, että niiden perusteella rakennettavat mallit tarvitsevat 

rikastamista niin strategisten vaihtoehtojen kuin organisaatioiden toimijoiden ja ympäristön 

monimuotoisuuden nykyaikaisemmaksi, perinteisiä malleja rikkaammaksi kuvaamiseksi. 

Yksinkertaistavien luokittelujen, ja johdon roolin vain suoraan toimintaympäristön ja valitun 

strategian luokittelun mukaan määräytyvän ohjauksen toimeenpanijana, lisäksi tutkimuksen on 

kuvattava eri sisäisten ja -sidosryhmien tavoitteista ja toiminnoista erilaisissa järjestelmissä 

aiheutuvia erilaisia ”tilannetekijöitä” ja toimintavaihtoehtoja. Myös Virtasen (2006, s. 9) mukaan 

kontingenssiteoreettisten tutkimusten kritiikin ytimessä on ohjausjärjestelmien ja muun toiminnan 

välisen vuorovaikutuksen sivuuttaminen.
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Strategian osalta mm. Tuomela (2005, s. 297) ja Virtanen (2001, s. 541-542) viittaavat jo 

Mintzbergin (1978) kuvanneen strategian toteutumisen olevan erillään suunnittelusta. Strategia voi 

yhtäältä toteutua suunnitelman mukaisesti aiottuna (intended) tai toisaalta etukäteen 

suunnittelematta esiin nousseena (emergent). Tämä viittaa esimerkiksi siihen, että strategisten 

vaihtoehtojen arvioinnin ja aiotun strategian suunnittelun jälkeen voidaan toteutusvaiheessa havaita 

houkuttelevampia vaihtoehtoja, tai vaihtoehtoisesti heikkouksia suunnitelmissa. Tähän voi johtaa 

esimerkiksi se, että toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia tai sitä koskevat aiemmat arviot 

osoittautuvat epätarkoiksi. Tällöin jokin uusi toimintamalli nouseekin ensisijaiseksi, ja sen 

toteuttamisesta puhutaan emergentin strategian mukaan toimimisena.

Tämän työn näkökulmasta strategisten valintojen dynaamisuus muuttuvassa ympäristössä on 

erityisen olennaista. Tästä näkökulmasta työn viitekehyksenä merkittäväksi nousee Simonsin 

ohjausjärjestelmien luokittelu. Robert Simons luokitteli ohjausjäijestelmän osat erityisesti sen 

mukaan, minkälaisessa roolissa jotain tiettyä menetelmää organisaation ohjauksessa käytetään. 

Tässä ohjausjärjestelmän roolin mukaisessa jäsennyksessä on jo lähtökohdiltaan mukana 

organisaation strategian ja ohjauksen aineellinen yhteys, mikä taijoaa kirjoittajan mielestä 

hedelmällisimmän lähestymistavan lopulta yksittäistä organisaatiota koskevan ohjausjärjestelmän 

kehittämistyöhön.

Yhteys Mintzbergin strategia-ajatteluun rakentuu Simonsilla ohjausjärjestelmien luokittelun 

ytimeen; hän kirjoittaa toteutuvan strategian olevan sekoitus aiotun ja esiin nousseen strategian 

onnistuneita elementtejä (Simons 1995, 154). Tämän voi katsoa koskevan tavoitetilannetta, jonka 

toteutumiseen organisaatio pyrkii. Simonsin (ibid.) mukaan ohjausjärjestelmän rakentamisen 

olennainen haaste on tunnistaa ja kohdistaa ohjausjärjestelmät oikein erityyppisiä strategisia 

kehyksiä varten.

3.1 Simonsin ohjausjärjestelmien luokittelu

Simons (1987, 358; 1995, 5; 2000, 4) määrittelee kehitystyönsä lähtökohdaksi ohjausjärjestelmän 

tarkoittavan erityisesti muodollisia, tietoon perustuvia järjestelmiä, joita yrityksen johto käyttää 

organisaation toimintatapojen ylläpitoon ja/tai muuttamiseen. Hänen esityksessään pääpaino on 

nimenomaan erityyppisten ohjausjärjestelmän osien (”levers of control”) toiminnassa ja tehtävissä 

sekä niiden yhteensovittamisessa organisaation ohjausjärjestelmän kokonaisuudessa.
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Kuva 1 Simonsin ohjausjärjestelmien viitekehys, Simons 1994, s. 173

Jokaisella ohjausjärjestelmän osalla on oma roolinsa organisaation lopulta käytännössä toteutuvan 

strategian eri osa-alueita painottaen. Uskomusjärjestelmät tukevat sekä suunnitellun strategian 

toteutumista että ”sopivien” esiin nousevien strategioiden tunnistamista ja toteuttamista (Simons 

1995, 155-156). Esimerkiksi organisaation arvoilla voidaan katsoa pyrittävän kuvaamaan kaikille 

organisaation sisäisille (ja ulkoisille) toimijoille niitä lähtökohtia, joista toisaalta muovataan 

periaatteita suunnitellun strategian toteuttamiseen, toisaalta tunnistetaan suunnittelemattomista 

vaihtoehdoista ne, joita organisaation sopii ja kannattaa lähteä tavoittelemaan.

Diagnostisten ohjausjärjestelmien ytimenä on toimintaa kuvaavien asioiden seuranta ja vertaaminen 

esimerkiksi suunnitelmiin ja aiempiin toteumiin. Simons katsoo näiden kuuluvan erityisesti 

suunnitellun strategian toteutumisen valvontaan. Niiden tulee olla riittävän kehittyneet 

varmistamaan, että organisaation toiminnan eri osa-alueet todella tukevat strategian toteutumista 

jatkuvasti. Niiden avulla tunnistetaan toteumat ja poikkeamat suunnitelmista (Simons 1995, 154- 

155). Esimerkiksi balanced scorecardin käyttö strategian eri osa-alueista johdettujen tavoitteiden
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toteutumista seuraavana mittaristona kuvastaisi tällaista diagnostista ohjausjärjestelmää 

puhtaimmillaan. Mikäli scorecardiin liitetään selkeät yksikkö- tai henkilötasolle johdetut tavoitteet 

ja vastuut, kommunikoidaan ja seurataan niiden toteutumista, on kyse myös johtamisjärjestelmästä 

(Kaplan & Norton 1996a), mutta seurantamittari kuvastaa erityisesti tätä Simonsin ajatusta 

diagnostisesta ohjauksen tukijärjestelmästä.

Interaktiiviset ohjausjärjestelmät liittyvät ennalta tuntemattomiin (positiivisiin tai negatiivisiin, 

epävarmuus ei viittaa ei-toivottavuuteen) strategisiin epävarmuustekijöihin. Näiden 

ohjausjärjestelmien rooli ei ole kontrolloida valmiin suunnitelman toteutumista, vaan pyrkiä 

ohjaamaan ja muovaamaan uuden tunnistamista ja siihen liittyvän keskustelun, analyysin ja 

päätöksenteon kautta mahdollisesti syntyvien emergenttien strategioiden suotuisaa kehitystä. 

Interaktiiviseen ohjaukseen kuuluu nimenomaan johdon osallistuminen tämän osa-alueen 

järjestelmän toteuttamiseen myös käytännössä. Tällä varmistetaan se, että olennaisten kysymysten 

ympärillä ei vain seurata esimerkiksi yksittäistä suppeasti kuvaavaa lukuarvoa vaan käydään 

laajempaa keskustelua kysymyksessä olevan asian ja siihen vaikuttavien tekijöiden oletettavasta 

kehityksestä ja tulevaisuudesta, Simonsin sanoin ”aktivoidaan etsintää”. (Simons 1995, 95-96, 155). 

Ohjausjärjestelmää tästä näkökulmasta tarvitaan siis siihen, että organisaatio riittävän säännöllisesti 

nostaa esiin keskusteluun ja arvioi sellaisia tekijöitä ja kokonaisuuksia, joihin arvioidaan liittyvän 

strategisia mahdollisuuksia tai uhkia tulevaisuudessa. Saman ohjauksen on myös huolehdittava 

siitä, että näiden seurattavien tekijöiden ja kokonaisuuksien lista pysyy myös ajantasaisena 

toimintaympäristön ja toimijoiden muuttuessa. Tällaisten ennalta tuntemattomien tekijöiden 

seuranta ei ole mahdollista sellaisilla mittareilla, jotka perustuvat vain jo tunnettuihin tekijöihin. Jos 

niitä seurataan, voidaan lisätä todennäköisyyttä tarvittaessa tunnistaa esiin nousevia uhkia ja 

mahdollisuuksia sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä niiden hyödyntämiseksi tai 
kohtaamiseksi suotuisimmalla mahdollisella tavalla. Tätä strategian muuttumista ja tarkentumista 

toteutuksen aikanakin tarkoitetaan emergentillä strategialla.

Rajoitejärjestelmillä ei sinänsä tehdä rajaa aiotun tai esiin nousevan strategian välille. Organisaatio 

määrittää näillä järjestelmillä ennalta ne rajat, joita ei kummankaan tapauksessa ylitetä. Aiotun 

strategian kannalta rajoitteet määrittävät esimerkiksi ne toimintavapaudet, joita suunnitelman 

toteuttamiseksi voi olla käytössä. Toisaalta erityisesti uusien strategisten linjausten osalta 

rajoitejäij este Imien rooli on erityisen merkittävä; niillä määritetään myös ne kehykset, joiden sisällä 

esiin nousevien strategioiden ja niiden mukaisen toiminnan on pysyttävä. Rajoitejärjestelmät
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rajoittavat näin ollen erityisesti toteutuvaa strategiaa, koko organisaation toiminnan kokonaisuutta. 

Niiden avulla kuvataan ne riskit, joita organisaatio ei ota. (Simons 1995, 155-156)



22

4 Balanced scorecard

Tasapainotettu tuloskortti, eli balanced scorecard, on kehitetty alkujaan tuloksellisuuden 

arviointijärjestelmäksi, joka huomioi tuloksellisuutta ja sen oletettua tulevaa kehitystä laajemmin 

kuin esimerkiksi vain toteutuneen taloudellisen tuloksen näkökulmasta. Tasapainotettu tuloskortti 

on Robert Kaplanin ja David Nortonin varsin pitkän kehitystyön tuloksena kehittynyt ensimmäisistä 

malleistaan huomattavasti laajemmaksi, organisaation ohjausjärjestelmänäkin käytetyksi, 

sovellukseksi. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi BSC:n tausta ja kehitys.

4.1 Balanced Scorecard yrityksen pitkäjänteisen menestyksen mittarina

Kaplan ja Norton (1992) esittelivät tuloskortin ensimmäisen version Harvard Business Reviewin 

artikkelissaan vuonna 1992. Tämä versio perustui vuoden mittaiseen tutkimushankkeeseen 12 

yrityksen joukossa. BSC:n kehittämisen perussyyksi kirjoittajat esittävät havainnon siitä, että 

yritysten johdolta puuttui mahdollisuus hahmottaa kokonaistilanne ja erilaiset olennaiset 

yksityiskohdat riittävän yksinkertaisesti. Toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa painottuivat 

taloudelliset tunnusluvut. Talouden toteuman toisaalta nähtiin antavan jokseenkin vajaan kuvan 

tulevaisuuden menestyksen edellytyksistä, mutta talouslukujen yhteensovittaminen muiden 

toiminnan onnistumista kuvaavien suureiden kanssa oli haastavaa, eikä yhteisymmärrystä 

käytettävistä menetelmistä ollut. Johto joutui kirjoittajien näkemyksen mukaan ikään kuin 

valitsemaan seuraavansa joko taloudellista toteumaa tai erilaisia keskenään yhteismitattomia 

toiminnallisia määreitä (kuten läpimenoajat, virheellisten tuotteiden osuus jne.) ensisijaisena 

mittarina päätöksenteon pohjaksi, mutta erilaisten mahdollisten mitattavien asioiden määrä on niin 

suuri, että kokonaiskäsitykseen ei olisi ollut mahdollisuutta. (Kaplan & Norton 1992, 72)

Ratkaisuksi mittaamisen keskittymisvaikeuksiin Kaplan ja Norton kehittivät tutkimusyritystensä 

kanssa olennaisimpina pidettyjen suorituskykymääreiden jäsennyksen neljään toisiaan tukevaan, 

johdonmukaiseen näkökulmaan. Ensimmäinen BSC:n versio syntyi, kun yrityksille luotiin 

tuloskortti, jossa jaettiin mittarit taloudellisen tuloksen, asiakkaiden, sisäisten prosessien ja 

oppimisen ja kasvun näkökulmiin.
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Kuva 2 Balanced scorecardin alkuperäinen esitys, Kaplan & Norton 1992, s. 72

Taloudellisen näkökulman mitt aristo oli luultavimmin yritysten ylimmälle johdolle entuudestaan 

tutuin. Talousnäkökulma on mittariston ylimpänä, ikään kuin yrityksen päämäärää kuvaavana osa- 

alueena, ja sisältää perinteisiä talouden tunnuslukuja sen mukaan mitä yritys omassa tilanteessaan 

pitää merkittävimpänä. Näitä voivat olla esimerkiksi tarkastelukauden kassavirta, erilaiset pääoman 

tuottoluvut, liikevoitto tms. (ibid., 77)

Asiakasnäkökulman mittarit kuvaavat yrityksen näkemystä niistä asioista, jotka ovat sen 

asiakkaiden näkökulmasta merkittävimpiä odotuksia yritystä ja sen tuotoksia kohtaan. Näistä 

esimerkkeinä Kaplan ja Norton mainitsevat mm. toimitusajat, erilaiset laatunäkökulmat ja asiakkaan 

saaman palvelun, (ibid. 73-74)

Sisäisten prosessien näkökulmassa (Suomeksi yleisimmin käytetty termi, alkup. internal business 

perspective) kuvataan mittareilla niitä yrityksen sisäiseen toimintaan liittyviä tekijöitä, joilla 

katsotaan olevan suurin merkitys mm. asiakkaiden tyytyväisyyden kehitykselle ja yrityksen 

menestykselle markkinoilla. Kirjoittajat haastavat yritykset kuvaamaan ydinosaamisensa sisäistä
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toimintaa koskevilla mittareilla. Esimerkkeinä sisäisten prosessien mittareista mainitaan 

läpimenoaika ja muita tuotantoon liittyviä määreitä, tuottavuus, uusien tuotteiden suunnittelun 

tehokkuus ym. (ibid., 74-75)

Oppiminen ja kasvu- näkökulma (alkup. innovation and learning) kuvaa yrityksen kykyä uusiutua, 

kehittää olemassa olevia tuotteita ja tuotantoon liittyviä prosessejaan. Yrityksestä ja sen toimialasta 

riippuen tätä näkökulmaa kuvaavia mittareita voivat olla esimerkiksi uusien tuotteiden osuus 

yrityksen myynnistä tai muiden näkökulmien mittareihin liittyvien tunnuslukujen parantuminen, 

(ibid., 75-77)

Mittariston näkökulmat oli valittu niin, että johto voisi tuloskorttia vilkaisemalla todeta yhdellä 

kertaa, että tällä hetkellä tulos vastaa odotuksia (taloudellinen toteuma on tavoitteiden mukainen), ja 

että tuloksentekokyvyn voidaan olettaa pysyvän hyvänä myös tulevaisuudessa. Asiakasnäkökulman 

ja sisäisten prosessien näkökulman mittarit kuvasivat asioita, joiden katsotaan vaikuttavan yrityksen 

taloudelliseen tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa, olevan ns. ennakoivia mittareita. Nämä mittarit 

kuvaavat niitä asioita, joissa yrityksen on oltava hyvä ja kehityttävä, jotta toiminta on tehokasta ja 

laadukasta, ja asiakkaat arvostavat yrityksen tuotteita ja palveluita. Oppimisen ja kasvun 

näkökulman mittarien taas nähdään kuvaavan asioita, joilla yritys varmistaa henkilöstönsä ja 

toiminnan kehittymisen tuottavan myös jatkossa tuloksia, jotka tukevat asiakkaiden arvostuksen ja 

toimivien sisäisten prosessien kehittymistä suotuisasti. Kaikkien näiden näkökulmien yhtäaikainen 

tarkastelu ehkäisee kirjoittajien näkemyksen mukaan osaoptimointia, esimerkiksi välittömän 

taloudellisen tavoitteen maksimoimista hitaammin vaikuttavien, mutta yrityksen menestyksen 

kannalta välttämättömien tekijöiden kustannuksella. (Kaplan & Norton 1992, 72-73)

Balanced scorecardin ensimmäisessä versiossa korostetaan uudistuksena aiempaan 

suorituksenarviointikäytäntöön nähden nimenomaan tietyn ajankohdan mittauksen tasapainoisuutta. 

Ydinajatus menetelmässä on yrityksen strategian mukaisten painopisteiden yhdistäminen samaan 

työvälineeseen. Tavoitteena on ollut luoda mittaristo, jolla suoritettu mittaus antaa kattavan ja 

tasapainoisen kuvan eri näkökulmista yrityksen toiminnan onnistumisesta ja tulevista 

kehitysmahdollisuuksista, kun aikaisemmin näitä (tai osaa niistä) oli tarkasteltu pääosin toisistaan 

irrallaan sekä hyvin erilaisin painotuksin. Yhtä kaikki, painopiste on ollut selvästi näillä mittareilla 

saatavassa uudenlaisessa kuvassa, joka kuitenkin kuvaa mitattavien asioiden jo toteutunutta 

kehitystä. Katse tulevaan käännettiin nimenomaan tuomalla mittaukseen mukaan ennakoivat
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mittarit, joiden toteutuneen hyvän kehityksen katsottiin voivan johtaa myös talouslukujen 

suotuisaan kehitykseen tulevaisuudessa.

Kirjoittajat katsovat, että talouden toteuman seuranta tällaisen uudenlaisen mittariston kärjessä on, 

mittauksen moniulotteistamisen tärkeydestä huolimatta, edelleen välttämätöntä. Tämä johtuu siitä, 

että yhteys toiminnallisten parannusten ja talouden suotuisan kehityksen välillä ei ole väistämätön, 

vaan perustuu yrityksen strategiasta päättäneiden tahojen oletuksille siitä, mikä on yrityksen 

menestyksen kannalta tärkeää (Kaplan & Norton 1992, 77-79). Tämä huomio on tuloskortin roolin 

ja kehityksen ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tärkeä, mutta ei selvästi ollut ensimmäisissä 

esityksissä riittävän selkeästi ilmaistu, kuten mm. tuloskortin kritiikkiä koskevassa luvussa 

käsitellystä keskustelusta havaitaan. Tulevissa artikkeleissaan Kaplan ja Norton keskittyivät 

balanced scorecardin kehittämiseen sekä sisällön osalta, että erityisesti sen toiminnalliseen rooliin 

osana yritysten ohjaus-ja johtamisjärjestelmiä.

4.2 Strategiayhteyden korostaminen balanced scorecard- mittaristossa

Runsasta vuotta edellisen artikkelin julkaisemisen jälkeen Kaplan ja Norton esittivät uudessa 

kirjoituksessaan ajatuksen siitä, että huomattavasti yrityksen suorituksen mittaamista laajemmin 

balanced scorecard on itse asiassa ohjausjärjestelmä, joka ohjaa kiinnittämään riittävää huomiota 

onnistumisen kannalta kriittisiin tekijöihin yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. (Kaplan & Norton 

1993,134)

Artikkelissa kuvataan scorecardin käyttöä ja roolia yritysesimerkkien kautta. Kirjoittajat eivät tuo 

sinänsä esiin mitään uutta konkreettista toiminnallisuutta scorecardiin, mutta alleviivaavat 

muutamia ensimmäisessä esityksessä vähemmälle huomiolle jääneitä asioita.

Vuoden 1992 tekstissä eri näkökulmien mittarit johdettiin jokseenkin toisistaan irrallisina 

kokonaisuuksina, vaikka sivulauseessa mainittiinkin niiden kaikkien perustuvan yrityksen 

strategiaan ja käsiteltiin mittaristoa kokonaisuudessaan tapana muuttaa yrityksen strategian 

toteutuminen mitattavaan muotoon. Vuoden 1993 esityksessä yrityksen visio toimii strategisen 

johtamisen oppien mukaisesti strategian pohjana, ja strategiassa kuvatuista tavoitteista lähtien 

johdetaan kaikki yrityksen balanced scorecardin mittarit. Mittaristo kuvataan konkreettisesti 

esimerkkien kautta tapana operationalisoida strategia eri näkökulmien mittareiksi. (Kaplan &
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Norton 1993, 134-135). Lisäksi merkityksellinen näkökulmatäsmennys liittyy oppimisen ja kasvun 

näkökulmaan; vuoden 1992 artikkelissa ei suoraan henkilöstöä kuvaavia mittareita esimerkkien 

joukossa ollut (oppiminen ja kasvu olivat enemmän yrityksen ominaisuuksia), kun jälkimmäisessä 

artikkelissa yritysten käyttäminä esimerkkeinä näkökulman mittareista esiintyvät mm. henkilöstön 

asennekyselyn tulokset ja henkilöstön strateginen ymmärrys.

Kirjoittajat toteavat myös scorecardin soveltuvan erityisen hyvin muutostilanteiden johtamiseen 

yrityksissä, kun strategian ja tavoitteiden selkeän kuvaamisen merkitys on suuri (Kaplan & Norton 

1993, 142). Artikkelillaan Kaplan ja Norton pyrkivät oletettavasti nostamaan kehittämänsä 

scorecardin painoarvoa keskustelussa ja korostamaan sen luonnetta kokonaisvaltaisena 

ohj ausj äij estelmänä erotuksena muista kilpailevista mittaristoista ja toiminnan 

seurantajärjestelmistä. Tätä kehitystä arvioitaessa on pidettävä mielessä esimerkiksi 

informaatioteknologian nopean kehityksen tuoneen 90- luvun alussa ja siitä eteenpäin hyvin 

kattavien, usein tuotantojohtoisten, tietojärjestelmäratkaisujen (mm. ERP) käytön asteittain myös 

pienempien yritysten ulottuville. Tähän perustuvalle argumentoinnille tietojen käsittelyn lisäämisen 

ohella myös tietojen ymmärtämisen merkityksestä perustuu merkittävä osa Kaplanin ja Nortonin 

jatkotyöstä scorecardin ympärillä.

4.3 Scorecardin merkitys strategisen johtamisen välineenä

Muutamaa vuotta myöhemmin Kaplan ja Norton esittivät artikkelissaan havaintojaan yrityksistä, 

jotka olivat ryhtyneet käyttämään balanced scorecardia yrityksen jatkuvan strategisen johtamisen 

järjestelmän perustana. Artikkelissa on kuvattu jatkuva nelivaiheinen strategisen johtamisen malli, 

jossa tuloskortin kautta jäsennetään pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttaminen 

kaikkiin toteutettaviin hankkeisiin, ja toisaalta varmistetaan tehtävien toimintojen hyödyllisyys 

strategian kannalta. Heidän rullaava strategiaprosessinsa jakautuu vision kuvaamiseen, sen 

viestimiseen ja kytkemiseen lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja palkitsemiseen, yrityssuunnittelun 

tavoitteiden asettamiseen ja resurssien allokoimiseen sekä strategian palaute- ja päivitystoimintoon. 

Kun nämä neljä prosessia jäsentyvät tuloskortin kautta niin, että siinä on kuvattu yhtäaikaisesti 

päämäärät, mittarit, lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet, kytkee tuloskortti yhteen eri näkökulmat ja 

varmistaa toiminnan suuntaamisen vision tavoittelemiseen sekä vision ja strategisten tavoitteiden 

päivittymisen organisaation sisäiseen ja ulkoisen ympäristöön sopivasti. (Kaplan & Norton 1996, 

75-77)
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Kuva 3 Tuloskortin ja strategian yhteys, Kaplan & Norton 1996, s. 76

Tuloskortin kytkeminen koko yritystason suunnitteluun oli suunnattu nimenomaan strategisen 

johtamisen tehostamiseksi. Tarkoitus oli korostaa esimerkiksi budjettien ja tuloskortissa 

määritettyjen strategisten tavoitteiden harmoniaa, niin etteivät strategiset suunnitelmat jäisi 

toissijaisiksi, kun budjeteissa resurssit kuitenkin jaetaan irrallaan strategisista tavoitteista (ibid., 82- 

84). Toisaalta korostettiin myös henkilöstön strategisen ymmärryksen lisääntyvän, kun strategia 

kommunikoidaan tuloskortin välityksellä, ja esimerkiksi henkilöstön palkitsemisjärjestelmä on 

kytketty tuloskortissa esitettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen (ibid., 81-82).

Puheena olevassa artikkelissa Kaplan ja Norton myös alleviivaavat aiemmin esittämäänsä siltä osin, 

että strategian todetaan myös tuloskorttiin mittareiksi ja tavoitteiksi kuvattuna olevan nimenomaan 

hypoteesi organisaation menestyksen saavuttamisesta, eikä lopullinen totuus syy-seuraussuhteista 

tavoitteiden ja mittareiden välillä. Strategisen suunnittelun ja johtamisen prosessiin kuuluu
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olennaisena osana tavoitteiden ja strategian tarkastelu saavutettujen tulosten arvioinnin ja 

ympäristöanalyysin valossa, (ibid., s. 84-85)

4.4 Strategian kartoittaminen

Kaplan ja Norton jatkoivat balanced scorecardin menetelmällistä kehitystyötä erityisesti pyrkimällä 

selventämään ajatusta organisaation strategian kuvaamisesta loogisina ja faktapohjaisina syy- 

seurausketjuina niin, että voidaan mallintaa organisaation hallitsemien ja kehittämien monipuolisten 

aineettomien resurssien jalostuminen aineellisiksi tuloksiksi. Välineeksi tähän on kehitetty nk. 

strategiakartat, joita aiempaa seikkaperäisemmin kuvataan erityisesti heidän artikkelissaan vuodelta 

2000 sekä vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassa. Ajatus strategiakartoissa perustuu menetelmän 

aiemmissa esityksissä kuvattuun prosessiin johtaa yrityksen päämäärästä eri näkökulmien tavoitteet 

johdonmukaisina syy-seurausketjuina. Strategiakartta on näiden ketjujen visualisointi nimenomaan 

niin, että kaikista scorecardin mittareista on hahmotettavissa niiden oletetut yhteydet ylempiin 

mittareihin ja lopulta organisaation päämäärään. (Kaplan & Norton 2000; 2004)

Perusesityksessä strategiakartta muodostetaan edelleen organisaation mission perusteella 

määrittelemällä strategiakartan päämääräksi strateginen visio siitä, miksi organisaatio haluaa tulla ja 

minne se on menossa. Tämä päämäärä on markkinaehtoisella yrityksellä usein kuvattavissa 

taloudellisen perspektiivin päämääränä, jolloin strategiakartan ylimmäksi elementiksi asetetaan 

talouden näkökulma ja sen strategisia tavoitteita kuvaavat mittarit. Kirjoittajat huomauttavat myös 

voittoa tavoittelemattomille organisaatioille olevan soveltuvampaa kuvata ylimpänä päämääränä 

tavoittelemiaan asiakas- tai muun edunsaajaryhmän tavoitteita. Tämän jälkeen strategiakartan 

ennakoivampia mittareita sisältävät näkökulmat hahmotellaan päämäärän alle ja määritetään 

alemman näkökulman mittarit ylemmän edellytyksiä kuvaavaksi ”tiekartaksi”. Esimerkiksi 
taloudellisten päämäärien tavoittamiseen tarvittavat asiakastulokset mallinnetaan määrittämällä 

hypoteesi siitä, miten asiakkaille parhaiten arvoa tuova tarjooma voidaan saavuttaa. Näiden 

asiakastavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat sisäisten prosessien tulokset perustuvat hypoteesiin 

siitä, millaisia strategisia kyvykkyyksiä ja tehokkaita toimintoja organisaatiolla täytyy olla 

asiakkaiden odotusten täyttämiseksi. Ja edelleen tällaisten sisäisten prosessien tulosten 

saavuttamiseksi määritetään oppimisen ja kasvun näkökulman tavoitemittarit kuvaamaan sitä, 

millaisia tietoja, taitoja ja järjestelmiä henkilöstön täytyy oppia ja omata voidakseen kuvatut 

prosessit pystyä toteuttamaan. (Kaplan & Norton 2000, 169-175)
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Näin toteutettuna strategiakartta muodostaa kattavan esityksen siitä, miten johto uskoo yrityksen eri 

toimintojen ja tavoitteiden viime kädessä palvelevan määritetyn strategisen päämäärän 

tavoittamista. Strategian esittäminen kartan muodossa tukee Kaplanin ja Nortonin mukaan sekä sen 

kommunikoimista koko organisaatioon entistä paremmin että mahdollistaa puutteiden ja 

epäjohdonmukaisuuksien havaitsemisen aiemmassa toiminnan suunnittelussa. Toisaalta sen avulla 

voidaan välttää tuloskortin muodostuminen toisistaan irrallisten eri tahojen toiveiden täyttämistä 

priorisoimattomasti kuvaavaksi sidosryhmämittaristoksi, mikäli tarkoitus on todella käyttää 

tuloskorttia strategisen johtamisen välineenä, (ibid., 175-176)

Kirjassaan Kaplan ja Norton (2004; esim. 9-10, 319) perustelevat artikkeleitaan laajemmin 

strategian kartoittamisen merkitystä sen läpiviemisen ja kommunikoimisen edellytyksenä. He 

katsovat, että strategian kartoittamisen kautta johto joutuu ottamaan olettamuksia laajemmin kantaa 

siihen, millä toiminnoilla yrityksen aineettomat resurssit voidaan parhaiten muuttaa tavoitelluiksi 

tuloksiksi. Strategian kartoittaminen ei ole tieteellinen päättelyketju, jossa tutkimuksella 

todennetaan, että a:sta välttämättä seuraa b. Se on kuitenkin yritysjohdon paras senhetkinen käsitys 

niistä edellytyksistä, jotka on täytettävä, jotta yrityksen päämäärä tulevaisuudessa saavutetaan. 

Strategiakartoittaminen on osa jatkuvaa strategiaprosessia, joka päivittää myös strategiaa itseään.
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Kuva 4 Strategiakartta, lähde Kaplan & Norton 2000, s. 168

4.5 Kokonaisvaltainen strateginen johtaminen balanced scorecardin 
avulla

Organisaation toiminnan strategisen johtamisen toteuttaminen laadittua tuloskorttia ja 

strategiakarttoja käyttäen edellyttää niiden pohjalta rakennetun ohjausmallin laajentamista koko 

organisaation kaikille tasoille ja kaikkiin yksiköihin, mitä Kaplan ja Norton käsittelevät vuonna 

2007 suomennetussa viimeisimmässä teoksessaan (Kaplan & Norton 2007). Kirjoittajien 

kehittämässä mallissa tästä käytetään termiä yhdensuuntaistaminen (kääntäjän suomennos, 

alkuperäinen alignment). Yhdensuuntaistamisprosessia Kaplan ja Norton lähestyvät aiemmin
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esittämänsä (Kaplan & Norton 2001b) viiden periaatteen kautta. Näistä yksi koskee välittömästi 

ylintä johtoa. Johto toisaalta toimii välttämättömänä moottorina muiden neljän periaatteen 

mukaisten toimintakäytäntöjen yrityskohtaisen luomiseksi.

Ensimmäinen periaate on muutoksen toteuttaminen yritysjohdon avulla, mikä yleisesti ottaen on 

luonnollisesti johdon tehtävä kaikessa organisaatiotason muutoksiin tähtäävissä käytännöissä ja 

malleissa. Kaplan ja Norton jakavat johdon välittömät vastuut yhdensuuntaistamisprosessissa 

kuuteen kohtaan. Ylimmän johdon tulee olla tehtäväänsä sitoutunut ja koko johtoryhmän on 

omistauduttava prosessiin. Johdon on myös ilmaistava muutosprosessin yksityiskohdat selkeästi 

koko organisaatiolle sekä ymmärrettävä uuden johtamistavan edellytykset. Tähän yhtenä osana 

kuuluva vision ja strategian selkeyttäminen on myös nostettu omaksi alakohdakseen. Lisäksi 

Kaplan ja Norton suosittavat erityisen Office of Strategy management- yksikön/toiminnon 

perustamisen. Tämän uuden toimielimen tehtävä on vastata strategian toteuttamisen yhtenäisestä ja 

kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Kirjoittajat määrittelevät toimielimen vastuualueiksi organisaation 

eri tasoilla tavoiteltavien synergiaetujen määrittelyn ja mittareiden muodostamisen niiden 

kuvaamiseksi, eri yksiköiden strategioiden ja mittaristojen kytkemisen konsernin strategiaan, myös 

ulkoisten kumppaneiden ja tukiyksiköiden toiminnan kytkemisen organisaation strategisiin 

tavoitteisiin sekä johtoryhmien toiminnan järjestämisen strategiaprosessiin nivoutuvalla tavalla. 

(Kaplan & Norton 2007, 289-292, 323-325)

Kaplanin ja Nortonin esittämä erillinen strategiatoiminto koskee konkreettisena yksikkönä 

luonnollisesti suurempia konserneja, joissa strategisen johtamisen toteuttaminen vaatii 

organisaation koon tai hajanaisuuden vuoksi erillisen erityisesti strategiaprosessin johtamiseen 

keskittyvän toimielimen perustamista. Monista liiketoimintayksiköistä koostuvissa konserneissa 

yksittäisten yksiköiden toimintaan liittyvien strategioiden ja mittaristojen yhdensuuntaistamisessa 

on varsin runsaasti käytännön työtä, joten ei voida ajatella konsernin ylimmän johdon käytännössä 

varmistavan kaikkien prosessien sujuvuutta. Kaplan ja Norton ovat näin päätyneet esittämään 

erillisen yksikön tai toimielimen perustamista tällaisiin organisaatioihin. Olennaista kuitenkin 

kaikenkokoisten toimijoiden kannalta on strategiaprosessin käsitteleminen yhtenäisenä, jatkuvana ja 

kokonaisvaltaisena toimintona.

Yhdensuuntaistamisprosessin toinen periaate on strategian ilmaiseminen operatiivisin käsittein. 

Tämä toteutetaan edellä käsitellyn strategiakartan muodostamisella, siihen perustuvan balanced 

scorecard- mittariston luomisella, ja näiden pohjalta tavoitteiden määrittelyllä, hankkeiden



32

rationalisoinnilla ja tulosvastuun määrittelyllä (Kaplan & Norton 2007, 324). Nämä toiminnot 

Kaplan ja Norton ovat määritelleet aiemmissa artikkeleissaan, ja myöhemmissä teoksissaan 

täsmentäneet käytännön toimintojen luomaa kokonaisuutta, strategiaprosessin jatkuvuutta ja 

alleviivanneet yrityskohtaista, strategiasta nousevaa mallintamista jokaisen mittarin perustana ilman 

valmiita ulkoisia malleja.

Kolmantena periaatteena esitetään koko organisaation yhdensuuntaistaminen strategian kanssa. 

Tämä perustuu syvällisen strategisen ymmärryksen kehittämiseen koko organisaation roolista, 

yritysroolin määrittelyyn, johdon ja yksittäisten liiketoimintayksikköjen toiminnan 

yhdensuuntaistamiseen, liiketoimintayksikköjen ja niiden tukiyksiköiden ja ulkoisten 

kumppaneiden toiminnan yhdensuuntaistamiseen sekä organisaation hallituksen toiminnan 

yhdensuuntaistamiseen strategian perusteella (ibid.). Tätä periaatetta käsittelee laajasti heidän 

viimeisin kirjansa kokonaisuudessaan (Kaplan & Norton 2007). Käytännössä kyse on sen 

periaatteen vahvistamisesta ja edelleen konkretisoinnista, että organisaatiolla on oma strategiasta 

nouseva strategiakarttansa ja tuloskorttinsa, ja näiden pohjalta sekä eri yksiköille että niitä tukeville 

toiminnoille ja keskeisimpien ulkoisten yhteistyötahojen kanssa toteutettavalle toiminnolle 

määritetään omat strategiakarttansa ja mittaristonsa sen mukaan, mikä niiden rooli yrityksen 

toiminnassa on. Tällöin niiden strategioiden ja niitä konkretisoivien mittaristojen on luonnollisesti 

oltava yhdenmukaisia konsemitason strategian kanssa. Osa mittareista voi käytännössä olla samoja 

organisaation keskushallinnon ja yksittäisten yksiköiden tasolla, osa niitä tukevia tai yksittäisen 

yksikön strategialähtöisiä tavoitteita paremmin kuvaavia yksilöllisiä mittareita. Tätä kutsutaan 

strategian soljuttamiseksi.

Tähän organisaation yhdensuuntaistamisen periaatteeseen liittyy myös neljäs, henkisen pääoman 

yhdensuuntaisuutta koskeva periaate, strategian tekeminen osaksi jokaisen henkilön päivittäistä 

työtä (Kaplan & Norton 2007; 296, 324). Tätä on käsitelty laajasti Kaplanin ja Nortonin aiemmissa 

teoksissa (mm. Kaplan & Norton 2001b, 2004). Käytännössä kyse on siitä, että tietoisuus 

strategiasta ja sen merkityksestä liittyy suoraan henkilöstön työhön. Tätä toteutetaan mm. sitomalla 

sisäisessä tiedotuksessa ja kahdenvälisissä kehityskeskusteluissa ym. tavoitteet organisaation 

strategiakartasta ja tuloskortista johdettuihin henkilökohtaisen työn sisältöihin ja tavoitteisiin. 

Yhdensuuntaistamisen tulee koskea mahdollisimman laajasti myös kannustinjärjestelmiä ja 

osaamisen kehittämistä. Koska käytännössä kuitenkin jokaisen työntekijän tasolle saakka 

johdettavat laajat, jatkuvasti päivittyvät tuloskortit tekisivät järjestelmästä helposti liian raskaan, on 

prosessi toteutettava hallitusti. Strategisen johtamisen on keskityttävä strategisesti merkittävimpiin
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työtehtäviin. Tämän nk. soljuttamisen on edettävä siten, että ensin tunnistetaan strategian kannalta 

merkittävimmät tehtävät tai niiden ryhmät, sen jälkeen konkretisoidaan yksityiskohtaisesti näissä 

strategian kannalta merkittävimmät osaamisalueet ja kyvyt. Näiden määrittelyn kautta voidaan 

avaintehtävissä kuvata työn tulosten lisäksi myös tärkeimmät kehittymisalueet ja osaamistavoitteet 

olennaisesti samoilla käsitteillä kuin strategiassa läpi koko organisaation. Toisaalta koko 

henkilöstölle strategian kommunikointi toteutetaan tehokkaasti kytkemällä jossain määrin 

yleisemmät tavoitteet strategiaan perustuvaan arvopohjaan, jonka avulla määritellään tavoitteet 

kaikille henkilöstöryhmille. Tällä jaolla strategia toisaalta kuuluu jokaisen päivittäiseen työhön, 

toisaalta suurimmalla tarkkuudella strategiakytkentä toteutetaan ja sitä päivitetään strategisesti 

merkittävimpien työtehtävien ja niissä toimivien henkilöiden osalta. (Kaplan & Norton 2004; 228- 

243)

Viides periaate on strategian kehittäminen jatkuvaksi prosessiksi. Siihen sisältyy strategian 

kytkeminen sekä kaikkien kehittämishankkeiden että henkilöstö- ja tietojärjestelmäratkaisujen 

suunnitteluun ja budjetointiprosessiin. Näiden strategialähtöisen toteuttamisen organisaation 

normaalin vuosikierron keskeisenä toimintona varmistaa kirjoittajien näkemyksen mukaan 

organisaation toiminnan strategian toteuttamiseksi (Kaplan & Norton 2007; 311-319).

4.6 Balanced scorecard voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä

Kaplan ja Norton ovat erityisesti kirjoissaan (esim. Kaplan & Norton 2000; 2004; 2007) käsitelleet 

balanced scorecardin käyttöä case-tutkimusorganisaatioiden esimerkkien kautta jossain määrin 

myös voittoa tavoittelemattomien toimijoiden, kuten julkisen sektorin organisaatioiden tai 

järjestöjen näkökulmasta. Tähän kenttään Kaplan keskittyy erityisesti vuosituhannen vaihteen 

artikkelissaan (Kaplan 2001).

Kaplan toteaa scorecardin alkuperäisesityksen olevan voittoa tavoittelevan yrityksen näkökulmasta 

laadittu, ja siten kuvaavan yrityksen tulosvastuuta viime kädessä taloudellisessa näkökulmassa, joka 

kuvaa yrityksen omistajille kuuluvan tuloksen muodostumista mittareidensa kautta. Yksityisen 

yrityksen tulosvastuu katsotaan näin kattavasti kuvatuksi, kun taas voittoa tavoittelemattoman 

yhteisön tuloksellisuus muodostuu laajemmasta kokonaisuudesta. Ensimmäiseksi todetaan tällaisen 

organisaation olevan toisaalta tuottamiensa palveluiden osalta tulosvastuussa niiden käyttäjille, 

toisaalta taas toiminnan päämäärien toteutumisen osalta toiminnan rahoittajille. Voittoa 

tavoittelemattoman yhteisön mission tulisi kuvata sen olemassa olon tarkoitus, ja mission
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toteuttamisen olevan yhteisön tuloskortin kärjessä, erityisesti jakautuen rahoittajien ja palveluiden 

käyttäjien näkökulmiin toiminnan onnistumisesta. Kaplan toteaa myös voittoa tavoittelemattomien 

yhteisöjen voivan sijoittaa talouden näkökulman alimmaksi tuloskortin näkökulmista, ja 

asiakasnäkökulman ylimmäksi. (Kaplan 2001, 360, 368-369)

The Mission rather than the financial/shareholder 
objectives drives the organizations strategy.

The Mission

“To achieve our vision, 
how must we look to our 
customers/recipients ?”

“If we succeed, how 
will we look to our 
financial donors?”

“To achieve our vision, how must 
our people team, communicate, 

and work together?"

“To satisfy our customers, 
financial donors, and mission, 

at which business 
processes must we excel?”

Kuva 5 Voittoa tavoittelemattoman organisaation tuloskortin rakenne, Kaplan 2001, s. 361

Toisaalla Kaplan ja Norton (2001a, s. 98-99) arvioivat myös julkisen sektorin voittoa 

tavoittelemattomien yhteisöjen näkökulmasta olevan haastavaa löytää toiminnan tulosmittareita. 

Koko yhteiskunnan ollessa jonkin toiminnan edunsaajana, voi missio olla vaikea kuvata riittävän 

konkreettisesti, että sen toteuttamista koskeva mittaus kattaisi toiminnan eri tuloksellisuuden osa- 

alueet. Tämä väittämä pitää paikkansa julkisia toimijoita laajemminkin julkista tehtävää 

toteuttavissa organisaatioissa.

Kaplan ja Norton esittävät, että julkisen tehtävän toteuttamisen suorituksenarvioinnisa kolme 

tärkeintä ylätason näkökulmaa ovat aiheutetut kustannukset, luotu arvo ja toiminnan legitimiteetti 

rahoittajien silmissä. Aiheutuneisiin kustannuksiin kuuluu toiminnan välittömien 

kustannusvaikutusten lisäksi myös toiminnasta aiheutuneina ulkoisvaikutuksina muille 

yhteiskunnan toimijoille toteutuneet kustannukset, jotka voivat johtua esimerkiksi kansalaisten tai 

ulkopuolisten organisaatioiden tarpeesta uudelleen)ärjestellä toimintaansa julkista tehtävää hoitavan 

organisaation toiminnan johdosta. Luodun arvon, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

kokonaisuudessaan, mittaamisen suuret vaikeudet Kaplan ja Norton myöntävät. He esittävät 

lähimmäs tätä päästävän, kun pyritään mittaamaan organisaation tarkoitusperistä lähtien
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tarkennetulla tavalla toiminnan tuotoksia, mikäli varsinaisia vaikutuksia ei voida mitata. 

Esimerkkinä tuotosten mittaamisesta luodun arvon kuvaajana he pitävät esimerkiksi osuutta 

toiminnan kohdeväestöstä, joka toimintaan osallistuu (mieluummin kuin esimerkiksi vain välittömiä 

toiminnan suoritteita) tai mitattavissa olevia muutoksia väestötason muuttujissa (kuten kuolleisuus 

tai sairastavuus, toisaalta esimerkiksi saastuneisuus). Toiminnan legitimiteetti rahoittajien 

silmissä merkitsee kirjoittajien näkökulman mukaan yllä esitetyn kuvan havainnollistamalla tavalla 

rahoittajien, julkisrahoitteisessa organisaatiossa koko yhteiskunnan, laissa ja säädös- sekä 

mielipideilmastossa asettamia tavoitteita organisaation ja sen toimialan toiminnalle. Näiden 

organisaatiokohtaisesti määrittyvien tavoitteiden täyttämisen kautta julkisessa tehtävässä 

onnistumista voidaan mitata balanced scorecardin viitekehyksessä ja kehittää mittarit muihin 

näkökulmiin. (Kaplan & Norton 2001a, s. 98-99)

Tuloskortin käytön tuloksista Kaplan toteaa, itse kehittämäänsä menetelmää arvioidessaan, että 

suuri osa voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka ovat scorecardin ottaneet käyttöön, ovat 

saavuttaneet sen avulla merkittäviä hyötyjä toimintansa fokusoimisessa ja strategisesti 

merkittävimpien asioiden tehokkaassa toteuttamisessa (Kaplan 2001, s. 368-369). Tältä osin 

esimerkiksi Bielefeld (2006, 395) muistuttaa kuitenkin erityisesti voittoa tavoittelemattomalla 

sektorilla johtamismenetelmiä koskevan kvantitatiivisen tutkimuksen olevan hyvin puutteellista ja 

kohtaavan edellä käsitellyt vaikeudet tutkimusongelmien rajaamisessa ja tulosten mittaamisessa, 

esimerkiksi menetelmien käytön vaikutuksia selvittävässä tutkimuksessa.

Otettaessa voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa käyttöön muunlaiseen ympäristöön 

kehitettyä ohjaus- tai suorituksenarviointijärjestelmää on varmistuttava järjestelmän taustaoletusten 

soveltuvuus voittoa tavoittelemattoman organisaation toimintaympäristöön. Tämän näkemyksen on 

muiden muassa esittänyt esimerkiksi Speckbacher (2003, 267). Hän tukee ajatusta balanced 

scorecardin soveltumisesta sinänsä hyvin myös voittoa tavoittelemattoman organisaation 

suorituksenarviointiin ja johtamisen tueksi, mutta painottaa sen organisaatiokohtaisen 

muokkaamisen merkitystä. Erityisen olennaista hänen näkemyksensä mukaan on huolellisesti 

kuvata scorecardin huipulla, ylimpänä päämääränä, missiosta johdettuna sekä se, mitä organisaatio 

haluaa keskeisiltä sidosryhmiltään, että mitä se katsoo näiden vaativan oman ”suorituksensa” 

antamiseksi (ibid., 278). Organisaatio ei voi pyrkiä täyttämään yhtäaikaisesti kaikkien 

sidosryhmiensä kaikkia mahdollisia odotuksia, vaan sen on olemassaolonsa tarkoituksesta lähtien 

selvitettävä itselleen, mikä on tärkeintä, mitä se voi sidosryhmiltään saada. Vain näin organisaatio 

voi priorisoida moninaisista sidosryhmäodotuksista keskeisimmiksi ne, joiden kautta myös
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organisaation odotusten voidaan odottaa täyttyvän. Speckbacher näkeekin balanced scorecardilla 

erityistä arvoa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden viestinnän välineenä, toisaalta 

organisaation sisällä, toisaalta sidosryhmien suuntaan (ibid., 278-279).

4.7 Tasapainoinen onnistuminen tuloksellisuuden kuvaajana

Suomessa Määtän ja Ojalan (2001) julkaisema ”tasapainoisen onnistumisen strategia” perustuu 

erityisesti suomalaisten julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehitettyyn tuloskorttisovellukseen, 

jossa asiakkaiden, tai eri tavoin ilmaistun vaikuttavuuden, näkökulma on ylimpänä ja talouden 

alimpana. Tuloskortin rooli heidän esityksessään on tarjota erityisesti välineet tasapainoiseen 

tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan rahamääräisiä mittareita paremmin. Aineellisesti tämä esitys 

on hyvin lähellä Kaplanin voittoa tavoittelemattomille organisaatioille kuvailemaa mallia. Määtän 

ja Ojalan mallin mukaisia tai ainakin siihen pohjautuvia tuloskortteja on otettu varsin runsaasti 

käyttöön esimerkiksi suomalaisella kuntasektorilla. (Määttä & Ojala 2001; Kaplan 2001)

Olennaiseksi haasteeksi voittoa tavoittelemattoman yhteisön näkökulmasta tuloskorttia kehitettäessä 

hahmottuu organisaation olemassaolon tarkoituksen kuvaaminen riittävän kattavasti eri 

panoksenhaltij oiden näkökulmista, kuitenkin niin, että riittävän selkeä strateginen tavoitteenasettelu 

voidaan tehdä ja kuvata myös tuloskortissa. Tässä erityisesti taloudellinen tulos periaatteessa hajoaa 

”perustan” myös rahoittajien näkökulmasta muodostavaan tehokkaaseen ja vastuulliselta myös 

näyttävään taloudenpitoon ja toisaalta organisaation oman toiminnan järjestämisen karmalta 

tehokkaat toimintaprosessit mahdollistavaksi toiminnan käyttövoimaksi. Onnistunut taloudenpito 

on siis toisaalta asiakastulos rahoittaja-asiakkaiden näkökulmasta, toisaalta ennakoiva mittari 

oppimisen ja kasvun sekä sisäisten prosessien näkökulmille.

4.8 Balanced scorecardin käyttö ja vaikutuksia

Balanced scorecardin käyttö on yleistynyt laajasti menetelmän kehittämistä seuranneina vuosina. 

Hendricks ym. (2004, s. 1) viittaavat Bain & Corn selvitykseen, jossa tutkittiin erityyppisten 

ohjausjärjestelmien käyttöä yrityksissä eri puolilla maailmaa. Vastanneista 708 yrityksestä balanced 

scorecardia ilmoitti käyttävänsä 62%. He viittaavat myös laajalti esitettynä arviona väitteeseen, 

jonka mukaan Fortune- lehden ylläpitämän Amerikan 1000 suurimman yrityksen ns. ”Fortune 

1000”- listan yrityksistä yli puolet on ainakin käyttänyt scorecardia jossain muodossa.
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Viimeaikaisessa johdon päätöksentekoa tukevien järjestelmien tutkimuksessaan Stenfors ym. 

todensivat balanced scorecardin olevan myös meillä hyvin laajalti käytössä. Heidän tutkimukseensa 

vastasi 182 Suomen 500 suurimmasta yrityksestä. Näistä yrityksistä 104 (57 % vastaajista) mainitsi 

balanced scorecardin niiden työvälineiden joukossa, joita yritys käyttää merkittävien päätösten teon 

ja toiminnan suunnittelun tukemiseen. Vastauksia saaneet menetelmät oli heidän tutkimuksessaan 

luokiteltu 18 pääluokkaan, joista vain SWOT-analyysin (75 %) ja erilaisten 

taulukkolaskentasovellusten käyttö (66 %) saivat enemmän mainintoja kuin balanced scorecard. 

Keskimäärin yritykset ilmoittivat käyttävänsä noin viittä eri menetelmää päätöksenteon tukena. 

(Stenfors et ai. 2007, 932)

Balanced scorecardin käyttöä terveydenhuollon organisaatioissa tutkineet Zelman et ai. (2003) 

käyvät läpi erinäisiä tutkimuksia, joissa havaitaan hyvin erityyppisten terveydenhuoltoalan 

organisaatioiden toteuttaneen toimivia sovelluksia scorecardista. Esimerkit vaihtelevat 

erikoistuneista sairaaloista terveyskeskusten kautta kansallisen tason terveydenhuoltojärjestoihin ja 

julkishallinnon organisaatioihin. Kirjoittajat eivät esitä lukumääräisiä arvioita balanced scorecardin 

käytöstä terveydenhuoltoalalla, mutta toteavat käytön olevan terveydenhuollon eri tasoilla varsin 

laajaa. (Zehman et ai. 2003, s. 1-4)

Yritysjohdon piirissä balanced scorecardin tunnettuus ja jonkinlaiset käyttökokemukset ovat siis 

selvästi valtavirtaa. Se, miten ratkaisevassa roolissa menetelmä on; kuinka aktiivista sen käyttö on 

ja millaisia tuloksia sillä saadaan, on kuitenkin vähemmän tutkittu alue. On oletettavaa, että pelkkä 

scorecardin määrittely ja käyttöönotto ei vielä johda sen aktiiviseen käyttöön merkittävänä osana 

organisaation suorituksenarviointia tai strategisen johtamisen järjestelmää. Esimerkiksi DeBuskinja 

Crabtreen (2006) selvityksessä runsaan tuhannen organisaation joukosta 23% ilmoitti balanced 

scorecardin olevan aktiivisessa käytössä vähintään osassa organisaatiota. Näin vastanneista 88% 

ilmoitti tuloskortin tuottaneen toiminnallisia hyötyjä ja 66% myös taloudellisia. Kirjoittajat 

kuitenkin suhtautuvat varauksellisesti vastaajien valikoitumiseen tutkimuksessaan; negatiivisia 

kokemuksia omaavat eivät välttämättä vastaisi yhtä usein tällaiseen kyselyyn tai eivät enää 

ilmoittautuisi aktiivisten tuloskortin käyttäjien joukkoon. He viittaavat myös toisaalla julkaistuun 

konsulttiarvioon, jonka mukaan jopa 70% balanced scorecard- projekteista olisi ainakin jossain 

määrin epäonnistuneita. (DeBusk & Crabtree 2006, s. 46)
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Hoque ja James (2000) tutkivat balanced scorecardin käyttöä selittäviä tekijöitä sekä niiden ja 

scorecardin käytön vaikutusta yrityksen tuloksellisuuteen. He käyttivät tutkimuksessaan vastaajien 

kokemuksia ja käsityksiä laajempaa määrittelyä sekä scorecardin käytöstä että yrityksen 

tuloksellisuudesta. Scorecardin käyttöä koskeva muuttuja ei perustunut vastaajan ilmoitukseen 

menetelmän käytöstä, vaan laajempaan analyysiin yrityksessä päätöksenteon tukena käytettävistä 

toimintaa koskevista eri osa-alueiden mittareista. Tuloksellisuutta arvioitiin samoin useamman eri 

muuttujan näkökulmasta niin, että näillä nähtiin olevan aineellinen yhteys esimerkiksi balanced 

scorecardissa Kaplanin ja Nortonin esityksen mukaan käytettävien näkökulmien mukaiseen 

tasapainoiseen onnistumiseen. Hoque ja James toteavat tutkimuksessaan toisaalta tiettyjen 

kontingenssitekij öiden (yrityksen koko, tuotteiden elinkaari) selittävän scorecardin runsaampaa 

käyttöä odotusten mukaisesti, mutta toisaalta balanced scorecardin käytön itsessään selittävän 

yrityksen parempaa tuloksellisuutta, riippumatta mainituista taustalla scorecardin käyttöä 

selittävistä tekijöistä. Heidän tutkimuksensa kuitenkin keskittyi valmistusyrityksiin, joten näiden 

tulosten yleistettävyyteen esimerkiksi palveluyrityksiin on suhtauduttava varauksellisesti. (Hoque & 

James 2000, s. 6-9, 11-12)

Balanced scorecardin käytön vaikutuksia organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuteen on näin ollen 

toistaiseksi todennettu suhteellisen rajallisesti (Chenhall & Langefield-Smith 2007, s. 276). 

Olemassa oleva tutkimus keskittyy erityisesti käyttäjäkökemuksiin tai balanced scorecardin 

toteuttamishankkeiden kuvailuun ja analyysiin. Esimerkiksi syitä balanced scorecardin käyttöön, 

hankkeen kehittämistä ja siinä havaittuja vaikeuksia sekä itse menetelmän käytön seurauksia 

kuvataan joko kokemusperäisesti tai muutamien yksittäisten tapausten tai esimerkiksi yksittäisen 

toimialan näkökulmasta. Esimerkiksi Ittner ym. (2003, s. 738-739) toteavat, että balanced 

scorecardin käyttö lisää käyttäjien tyytyväisyyttä suorituksen arviointiin, mutta tämä ei lisääkään 

yrityksen taloudellista menestystä havaittavasti. Heidän puheena oleva tutkimuksensa rajoittui 

kuitenkin Pohjois-Amerikkalaisiin finanssipalveluyrityksiin.

Toisessa esityksessään Ittner ja Larcker (2003a, s. 90-92) tuovat esiin yhteyden balanced 

scorecardin käytön syvyyden ja yrityksen taloudellisen menestyksen välillä. He osoittavat, että vain 

23% tutkimusyrityksistä pyrki jatkuvasti mallintamaan ja tutkimaan syy-seuraussuhteita 

valitsemiensa ei-rahamääräisten mitattavien tavoitteiden välillä. Edelleen näiden yritysten menestys 

mitattuna oman ja sijoitetun pääoman tuotolla oli merkitsevästi parempi kuin niillä tutkituilla 

yrityksillä, jotka eivät vastaavalla tavalla toimineet, vaan esimerkiksi luottivat enemmän 

”tuntumaan” muodostaessaan mittareita arvioitujen syy-seuraussuhteiden pohjalta. Lisäksi
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esimerkiksi Bryant et al. (2004, 121-122, 128-129) vahvistivat, että tiettyjen tuloskorteissa 

säännöllisesti käytettyjen mittareiden kuvaamien muuttujien väliset vaikutukset ovat usein 

luonteeltaan monipolvisia, eikä oletus siitä, että kunkin näkökulman mittarit vaikuttavat vain 

suoraan ylemmän näkökulman mittareihin kuvaa todellisuutta kovinkaan hyvin. On kuitenkin 

pantava merkille se seikka, että myöskään Ittnerin ja Larckerin (2003a) tutkimuksessaan osoittama 

mainittu tilastollinen yhteys ei perustu validoituun syy-seuraussuhteeseen. Ei siis tule osoitetuksi, 

että nimenomaan tämä yrityksen suoritusmittareiden syvällinen syy-seuraussuhteiden selvittäminen 

johtaisi tehokkaampaan ohjaukseen ja parempaan taloudelliseen tulokseen, vaan edelleen voi 

tutkimuksen ulkopuolisilla tekijöillä olla vaikutusta sekä siihen, millaisia ohjausjärjestelmiä, ja 

miten, yrityksessä käytetään, että sen taloudelliseen menestykseen. Saman huomautuksen esittävät 

Bryant et ai. (2004) omaan tutkimukseensa valitsemistaan muuttujista ja niiden välisistä 
yhteyksistä.

Suomessa Malmin (2001) tutkimuksessa todettiin myös balanced scorecardia käyttäneillä yrityksillä 

käytön olevan varsin vaihtelevaa. Osalle yrityksistä scorecardia käytettiin tavoiteohjaukseen, joko 

pääasiallisena, tai muita menetelmiä tukevana tavoitteiden kuvaus- ja seurantajärjestelmänä. 

Joillekin käyttäjille toisaalta scorecard oli nimenomaan yksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaava 

mittaristo vailla selkeästi asetettuja tavoitteita ja vastuita. Erityisesti havaittavissa oli, että 

käytettyjen mittaristojen sisäinen logiikka ei ainakaan vielä tuossa vaiheessa niinkään noudatellut 

Kaplanin & Nortonin teoksissa asteittain kehitettyä strategiakarttamallia, jossa mittarien 

keskinäiseen johdonmukaisuuteen ja syy-seuraussuhteisiin kiinnitetään huomiota, vaan useimmiten 

eri näkökulmien mittarit oli valittu toisistaan irrallaan. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska 

balanced scorecardin alkuperäisesityksessä (Kaplan & Norton 1992) huomio kiinnitettiin kuhunkin 

näkökulmaan erikseen, ja painopiste oli erityisesti eri näkökulmien muodostamassa tasapainoisessa 

kokonaisuudessa tulos- ja ennakoivia mittareita. Myöhemmistä esityksistä löytyy ensin periaate 

mittareiden välisten syy-seuraussuhteiden mallintamisesta ja arvioiden testaamisesta (Kaplan & 

Norton 1996a, 83-84) ja sittemmin pidemmälle systematisoituna strategisen kartoittamisen periaate 

(Kaplan & Norton 2000, 2004). Malmin tutkimuksen haastattelut on toteutettu vuonna 1999 

scorecardia jo käyttäneiden yritysten joukossa, joten ymmärrettävästi tutkitut sovellukset on 
rakennettu merkittävältä osin Kaplanin ja Nortonin varhemmin kuvaamien ratkaisujen ja esitysten 

pohjalta. (Malmi 2001, 210-212)

Ittner ja Larcker (2003a) nostavat tutkimuksensa perusteella esiin sekä keskeisiä virheitä, jotka 

johtavat heikosti toimivaan suorituksenarviointijärjestelmään että keinoja tilanteen välttämiseksi.
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Heidän keskeisin argumentaationsa perustuu mainittuun tarpeeseen jatkuvasti mallintaa ja arvioida 

strategian ja mittariston toteutumista ja syy-seuraussuhteiden paikkansapitävyyttä, sekä perustaa 

mittariston sisäinen logiikka todistetuille/ todennettavissa oleville syy-seuraussuhteille mitattavien 

tekijöiden välillä. He korostavat samoin mm. Kasurisen (2003), Olven et ai. (2004). Papalexandrisin 

et ai. (2005) ja Malmin et ai. (2005) esittämää havaintoa siitä, että kun mittaristoa kasvatetaan eri 

näkökulmien kattavaksi huomioimiseksi tuomalla siihen lisää mittareita, joilla ei ole selkeää 

yhteyttä a) organisaation strategiaan tai b) toisiinsa, ja sitä kautta strategiaan, menetetään 

mahdollisuus luoda mittariston avulla selkeä kuva siitä, mitä tavoitteita pyritään todella johtamaan, 

ja mitkä ovat niiden mukaiset painopisteet.

Osittain syynä mainittuun tuloskortin käytön tuloksellisuutta koskevaan tutkimusvajeeseen on se, 

että balanced scorecard on laajaa, pitkäaikaista käyttöä ajatellen kuitenkin suhteellisen tuore, eikä 

riittävän pitkäkestoista ja kattavaa aineistoa sitä käyttävien ja käyttämättömien organisaatioiden 

suorituseroista olisi tutkimuksen käytettävissä (esim. Tuomela 2005, 296; Bryant et ai. 2004, 129). 

Täten tutkimustiedon yleistettävyyteen on suhtauduttava varovaisesti, onhan balanced scorecardin 

käytössä jo itsessään kyse nimenomaisesti organisaatiokohtaisen mittariston ja/tai 

ohjausjärjestelmän kehittämisestä. Näin ollen käyttöönotto, käyttö ja siitä saatavat tuloksetkin ovat 

väistämättä kontekstisidonnaisia. Riskistä kuvitella suorituksenarviointij ärj estelmän kehittäminen 

ratkaistuksi vain jonkin tietyn menetelmän käyttöönotolla ilman organisaatiokohtaista sisällön ja 

toteutuksen räätälöintiä varoittavat myös mm. Ittner ja Larcker (2003a, s. 90).

Ohjausjärjestelmien tutkimus keskittyy usein ennemmin järjestelmien käyttöön kuin käytön 

vaikutuksiin. Simonsin ohjausjärjestelmien jäsennys on laajalti hyväksytty tutkimuksen 

lähtökohdaksi. Tutkimusta on julkaistu hänen määrittelemässään kehikossa ohjausjärjestelmän 

osien keskinäisistä vaikutuksista (esim. Tuomela 2005; Widener 2007) sekä ohjausjärjestelmän ja 

strategian keskinäisistä yhteyksistä (esim. Chenhall & Langefield-Smith 2003; Chenhall 2003; 
Ittner et ai. 2003; Kober et ai. 2007).

Kober et ai. (2007) tuovat lisävalaistusta strategian ja ohjauksen suhteeseen tutkimuksellaan 

julkisen sektorin terveydenhuoltoalan toimijan ohjausjärjestelmän ja strategian kehityksestä. He 

osoittavat, että erityisesti interaktiiviset ohjausjärjestelmät johtavat myös strategian 

muovautumiseen edelleen. Interaktiivisten kontrollien käyttö nostaa esiin strategian toteutumisen 

kannalta keskeisimpiä alueita ja voimistaa niiden laajapohjaisempaa käsittelyä organisaatiossa, 

mikä taas edistää strategian kehitystä havaittuja mahdollisuuksia ja vahvuuksia hyödyntämään.
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Näin ollen kirjoittajat tukevat aiemmin esitettyjä näkemyksiä siitä, että strategian ja 

ohjausjärjestelmän suhde ei ole yksisuuntainen, vaan ne vaikuttavat toisiinsa ja kehittyvät 

jatkuvassa keskinäisessä suhteessa (Kober et ai. 2007, 425-426, 444-445, 447-448).

Strategian ja ohjauksen linkityksen arvioinnissa ei sinänsä aineellisesti ole kyse mistään, mitä jo 

Simonsin alkuperäisessä luokittelussa ei olisi interaktiivisen ohjausjäijestelmän toiminnasta ja 

tarkoituksesta todettu. Esimerkiksi Simons (1994, 185-187) toteaa, että organisaatioissa on yleistä, 

että ylimmän johdon vaihdostilanteissa strategista muutosta ja ohjausjärjestelmän muutoksia 

tapahtuu jatkuvana ja yhtäjaksoisena, näiden alueiden toisiaan tukevana kehityksenä. Lähinnä kyse 

on näkökulmaerosta siinä, ovatko interaktiiviset ohjausjärjestelmän komponentit välineitä, joilla 

olemassa olevan strategian epävarmuustekijöitä kontrolloidaan, vai käsitelläänkö niitä osana 

strategian päivittämistä ja itse strategiaa. Edellinen klassisempi näkemys pitää strategian ja 

ohjausjärjestelmän kuitenkin toisistaan erillisinä osina, jälkimmäisessä mm. Koberin ym. 

näkemyksen mukaisessa tulkinnassa interaktiivinen ohjaus on yksinkertaisesti hahmotettavissa 

osaksi strategiaa. Tällöin strategia on lähtöj äänkin suunniteltu itseään uudistavaksi 

kokonaisuudeksi, ja itseään myös uudistava ohjausjärjestelmä ohjaa strategian uudistumiseen 

organisaatiossa ja sen toimi ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan. Strateginen suunnitteluja 

ohjausjärjestelmä muodostavat vain keinotekoisesti jaettavissa olevan kokonaisuuden.

4.9 Balanced scorecardin arviointia ohjausjärjestelmänä

David Otley (1999, s. 376) esitti tunnetun kehikon ohj ausj äij estelmien arvioimiseksi siitä 

näkökulmasta, miten niiden toiminta tukee organisaation johtamista tuloksellisesti. Otleyn 

tarkoituksena oli siis luoda arviointikehys sille, miten ohjausjärjestelmä käytössä toteuttaa 

tehtäväänsä, ohjaa organisaatiota suorituksiin. Hänen analyysinsä kohdistuu järjestelmien 

seurantakohteiden määrittelyyn (mitä seurataan), strategioihin ja suunnitelmiin, joilla tavoitteiden 

toteutumiseen pyritään (miten toimitaan), tuloksellisuustavoitteisiin ja niiden asettamiseen (mitkä 

ovat tavoitteet), ohjausjärjestelmän yhteyteen palkitsemisjärjestelmiin (miten suorituksesta 

palkitaan) sekä ohjausjärjestelmän käyttämiin ja toisintamiin informaatiovirtoihin (miten tieto ja 

palaute kulkevat) (Otley 1999, s. 365-366).

Artikkelissaan Otley arvioi budjetoinnin, taloudellisen lisäarvon (EVA) ja balanced scorecardin 

käyttöä ohjausjärjestelmänä. Balanced scorecardin osalta hän katsoo alkuperäisen (Kaplan &
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Norton 1992) esityksen tuovan puhtaimmillaan esille tasapainotetun mittariston, koska eri tavoitteet 

esitetään yhtäaikaisina, tavallaan toisilleen rinnakkaisina, tasapainoisen kokonaisuuden 

onnistumisen mittaamiseen luovina näkökulmina. Hän kuitenkin katsoo strategisen kartoittamisen 

ajatuksen (Kaplan & Norton 1996, 2000 ja 2004) olevan balanced scorecardin merkittävyyden 

kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hän viittaa selkeään yhteyteen balanced scorecardin ja Simonsin 

interaktiivisten ohjausjärjestelmien välillä. Otley katsoo, että balanced scorecard ei yksin voi, eikä 

sen ole tarkoituskaan, toimia organisaation koko ohjausjärjestelmänä, vaan vaatii esimerkiksi 

budjetointia tuekseen. Hänen näkemyksensä mukaan balanced scorecardin vahvuus on erityisesti 

siinä interaktiivisen ohjausjärjestelmän roolissa, jossa se voi toimia nostaen esiin tasapainotetun 

kokonaisuuden ajankohtaisesti strategisesti merkittävimmistä seurattavista näkökulmista ja niiden 

osatekijöistä. (Otley 1999, 374-377)

Voidaan katsoa Otleyn esittävän scorecardin muokkautuneen kattavasta diagnostisesta 

ohjausjärjestelmästä erityisesti interaktiivisessa ohjauksessa toimivaksi jäsennykseksi. Jossain 

määrin kritiikkiä Otley kohdistaa siihen, että scorecardin esityksessä ei kuvata syy-seuraussuhteiden 

kartoittamista, tavoitetasojen määrittämistä, palkitsemisjäijestelmiä ja tiedon kulun järjestämistä 

ohjauskäyttöä tukevasti (Otley 1999, 377). Osaan näistä alueista Kaplan ja Norton (esim. 2000, 

2004) ovat tuoneet lisää työvälineitä myöhemmässä kirjallisuudessa. Kuitenkin esimerkiksi 

strategian kartoittamisessa kuvattujen syy-seuraussuhteiden validiteettia on pidetty kirjallisuudessa 

osin kyseenalaisena, kun mittarien väliset yhteydet johdetaan jossain määrin scorecardin 

kehittämiseen osallistuvien henkilökohtaisten näkemysten mukaisessa tärkeys- ja 

seurausjärjestyksessä. Esimerkiksi Nørreklit (2003, s. 616) toistaa kritiikkinsä scorecardin 

oletettujen syy-seuraussuhteiden uskomusluonteesta. Hän esittää, että Kaplanin ja Nortonin 

olettaman suuntaista suhdetta esimerkiksi asiakkaan tyytyväisyyden ja uskollisuuden välillä ei ole 

universaalina totuutena olemassa, vaan uskollinen asiakas usein on tyytyväinen asiakas, mikä 

selittää korrelaatiota.

Balanced scorecardia koskevaa kritiikkiä voi pitää aiheellisena siltä osin, kuin kriitikko olettaa eri 

näkökulmien mittareiden välisen syy-seuraussuhteen esitettävän todistettuna faktana. Missään 

balanced scorecardin kehittämisen tai käyttöönoton esityksissä ei esitetä systemaattista mallia 

tutkimusasetelmista, joilla menetelmän osana todistetaan kulloisenkin syy-seuraussuhteen (kuten 

parempi asiakaspalveluprosessi -> tyytyväisempi asiakas -> enemmän myyntiä) faktaperusteisuus.
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Bessire ja Baker taas (2005, esim. s. 647-649, 652-653) kritisoivat mm. balanced scorecardia siitä, 

että sen tasapainoiseksi mainittu jäsennys on kuitenkin pohjimmiltaan taloushallinnollinen näkemys 

tasapainosta, ja jättää poliittis-strategiset näkökulmat ulkopuolisiksi. Lisäksi he viittaavat 

scorecardin teoriataustan ohuuteen; kirjoittajien näkemyksen mukaan ei ole niinkään kyse 

menetelmän vahvasta teoriapohjasta kuin siitä, miten asioiden uskotaan johdonmukaisesti olevan.

4.10 Balanced scorecard- hankkeen toteuttaminen

Balanced scorecardin perusajatus on varsin yksinkertainen. Tästä johtuen onkin luonnollista että 

organisaatioilla voi olla kiusaus ajatella ottavansa menetelmän käyttöön ikään kuin ”valmiina”. 

Kirjallisuudessa korostetaan kuitenkin laajalti, että pelkkä menetelmä ei sinänsä tee mitään, vaan 

tuloskortin täytyy yhtä aikaa sekä olla käytössä toimintaan todella vaikuttavana järjestelmänä, että 

olla organisaatiokohtaisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla rakennettu. Balanced scorecardin 

käyttöön ottoon liittyviä projektimalleja on kirjallisuudessa esitetty useampiakin, esimerkkeinä 

kehittäjiensä nimillä kulkevat Malmin et ai. (2005) esittelemä Suomen oloihin kehitetty ns. 

Toivasen projektimalli (alkup. Toivanen 2001) ja Olven et ai. (1998) projektimalli. Kaplan ja 

Norton käyvät luonnollisesti erityisesti kirjoina julkaistuissa töissään laajasti läpi balanced 

scorecard- hankkeen toteuttamista.

Eri mallit kiinnittävät erityistä huomiota projektin eri vaiheisiin. Tämän työn tarpeisiin on katsottu 

perusesityksessään Toivasen projektimallin kuvaavan prosessin pääpiirteitä riittävän 

yksinkertaisesti ja kattavasti, joten mallia käytetään tutkimuksen case- osiossa arvioitaessa 

organisaation aiempaa tuloskorttihanketta että sen kehittämistarpeita nykytilassa. Tässä yhteydessä 

todetaan lyhyesti Toivasen projektimallin pääkohdat. Mallia ja sen toimivuuden edellytyksiä 

sovelletaan ja käydään laajemmin läpi tutkielman lopun case-osassa. Projektimallin ositus on 

seuraava (Malmi et ai. 2005 mukaan):

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen

3. Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen

6. Organisaation sitouttaminen

7. Mittariston karsinta ja täydentäminen
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8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin

9. Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella

4.10.1 Mittariston rakentamisen perusteista

Mittariston rakentaminen vision ja strategian pohjalta perustuu strategisen arvojärjestyksen ja sitä 

vastaavien tavoitteiden valintaan. Papalexandris et ai. (2005) listaavat neljä kriteeriä, jotka 

mittaristoon seurattaviksi päätyvien tavoitteiden tulisi läpäistä. Nämä ovat strateginen merkittävyys, 

kehittämismahdollisuudet, käytettävyys ja yhteensopivuus muiden strategisten tavoitteiden kanssa. 

Tämän listan perusteella on kriittisesti tarkasteltava organisaation tavoitteet ja laadittava perusteltu 

tärkeysjärjestys niistä tavoitteista joiden pohjalta mittaristo muokataan. Tämän vaiheen 

tarkoituksena on riittävän varhaisessa vaiheessa varmistaa mittariston keskittyminen olennaisiin 

asioihin.

Kirjallisuudessa käsitellään laajasti tuloskortin käyttöönottohankkeissa kohdattuja vaikeuksia. Eräs 

keskeinen ongelma on ollut mittariston laajuus ja erillisten mittareiden liian suuri määrä (esim. 

Malmi et ai. 2005, 103; Papalexandris et ai. 2005, 218-219). Mittariston laatimistyössä kohdataan 

useita eri näkökulmia siitä, mitä erilaisia mittareita tulisi tuloskorttiin liittää, joten systemaattinen ja 

dokumentoitu eri mittareiden analyysi hyväksyttävän listan perusteella on epäilemättä myös 

tulevaisuudessa valittua mittaristoa organisaation sisällä perusteltaessa erittäin olennainen 

kommunikaation osa-alue. Papalexandris et ai. (2005) toteavat myös, että mittariston 

rakennusvaiheessa joudutaan väistämättä mittaristoa tiivistämään niin, että joitakin hyvin 

perusteltuja ja kannatusta saaneita tavoitteita kuvaavat mittarit jätetään lopullisesta tuloskortista 

pois. Näin ollen tämä peruskriteereiden kautta tapahtuva tavoitteiden tarkastelu on erittäin 

merkittävä vaihe projektin onnistumisen kannalta.

Tavoitteiden valintaa ja alustavien mittareiden hahmottelua varten on kehitetty strategiakarttamalli, 

jossa varsinaisia strategisia tavoitteita kuvaavien mittareiden ja alemman tason ennakoivien 

mittareiden välille luodaan syy-seuraussuhteita kuvaava strategiakartta. Strategiakartta on alkujaan 

Kaplanin ja Nortonin (1993) kehittämä käsite, jota sittemmin on tuloskorttia koskevassa 

kirjallisuudessa sovellettu laajalti ja erilaisista näkökulmista. Strategiakartan rakentamista Kaplan ja 

Norton itse käsittelevät kahdessa keskeisessä teoksessaan (Kaplan & Norton 1996; Kaplan & 

Norton 2004).
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4.10.2. Toimivan suorituksenarviointijärjestelmän edellytyksiä

Kennerley ja Neely (2003) käsittelevät artikkelissaan suorituksenarviointijäijestelmien onnistuneen 

käytön edellytyksiä prosessinäkökulmasta; miten varmistetaan järjestelmän toimivuus myös 

ympäristön muuttuessa. Artikkeli pohjautuu seitsemän case-organisaation arviointijärjestelmien 

uudistamisen onnistuneisuuden arviointitutkimukseen.

Yleisenä havaintonaan eri tyyppisten järjestelmien toimivuuden edellytyksistä Kennerley ja Neely 

tuovat esiin neljä seikkaa. Keskeiset osatekijät ovat itse arviointiprosessin määrittäminen, 

henkilöstön osallistuminen oikealla tavalla, arviointia tukevat tietojärjestelmät ja arvioinnin asema 

osana organisaation kulttuuria, (ibid., 216)

Toimivuuden ensimmäinen edellytys on, että arvioinnin toteuttaminen systematisoidaan 

suunnitelmalliseksi arviointiprosessiksi. Prosessin tulee koostua selkeästi linjatuista ja ajoitetuista 

toiminnoista itse suorituksen arvioimiseksi, toteutetun arvioinnin oikeellisuuden ja arvioinnin 

sisällön ajanmukaisuuden arvioimiseksi, tarvittaessa määreiden muuttamiseksi ja uusien 

arviointimääreiden käyttöön ottamiseksi, (ibid., 217)

Henkilöstön karmalta olennaista on, että arvioinnin toteuttamisen kannalta tarpeellisen osaamisen ja 

muiden resurssien varaaminen koskee kaikkia olennaisia tahoja. Henkilöstölle on tarjottava 

tarpeellinen koulutus arvioinnin toteuttamiseen, ja itse arviointiin on osoitettava tarpeellisissa 

määrin työaikaa. Arviointiin osallistuvien henkilöiden välille on otollista muodostaa toimiva 

asiantuntijaverkosto, joka mahdollistaa parhaiden käytäntöjen levittämisen ja tukee arvioinnin 

pysymistä ajantasaisena. Tällaisen verkostoitumisen tukeminen on organisaation vastuulla, (ibid.)

Nykyaikaiset tietojärjestelmät tukevat tehokkaasti arvioinnin toteuttamista. Tarvittava tieto on usein 

yhdisteltävissä varsinaista toimintaa tukevista tietojärjestelmistä, eikä itse arvioinnin toteuttaminen 

välttämättä, ja toivottavasti, vaadi erillistä raskasta tiedonkeruuvaihetta. Tämä on luonnollisesti 

myös haaste, koska tietojäijestelmien sisältämän tiedon määrä on valtava. Mikäli itse arviointiin 

tarvittavia tietoja ei kuvata tarpeeksi selkeästi ja johdonmukaisesti, on riskinä, että arvioinnin 

toteuttaminen muuttuu ”vain järjestelmän ymmärrettäväksi” prosessiksi, jossa erilliseen laskentaan 

syötetään valtaisa määrä lukuja useiden toisiinsa vaikuttavien mittareiden konstruoimiseksi, eikä
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varsinaisille käyttäjille ole enää selvää, miten lopullinen mittaustulos itse asiassa muodostuu. 

Tietojärjestelmien kehittämisestä ja suorituksen arvioinnin suunnittelusta vastaavien tahojen 

tulisikin olla tiiviissä yhteistyössä keskenään, jotta mitattavat asiat ja mittauksen toteuttaminen 

käytännössä suunnitellaan alun alkaenkin toimivaksi kokonaisuudeksi. Yritystasolla tämä edellyttää 

tietohallinnolle erikseen osoitettavaa resursointia suorituksen arvioinnin tukitoimintojen 

kehittämiseen sekä sitä, että tietohallinnon ja operatiivisen toiminnan tavoitteita ja resursseja 

suunnitellaan yhteisenä kokonaisuutena. Kehitys toimivaa arviointia kohti toimii käytettävissä 

olevien tietojen määrän kasvattamisena siten, että erillisen raportoinnin tarvetta ja erillisten 

raporttien määrää pyritään samanaikaisesti minimoimaan, (ibid. 216-217)

Neljäs mahdollistava tekijä toimivan suorituksenarviointijäijestelmän taustalla on arviointia tukeva 

organisaatiokulttuuri. Tämän tekijän merkitystä ei ole varaa vähätellä. Viime kädessä arvioinnilla 

tavoiteltavat ohjausvaikutukset ovat saavutettavissa juuri siinä määrin, kuin niillä organisaation 

kulttuurissa on tilaa toteutua. Kulttuurinen hyväksyntä on ensimmäinen edellytys. Tämä edellyttää 

sekä johdon vahvaa (ja kommunikoitua) sitoutumista että henkilöstön näkemystä siitä, että 

arvioinnilla on todella merkitystä organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta, eikä kyseessä 

ole vain lisää vaivaa tuova ylimääräinen toiminto. Tämä taas edellyttää tehokasta viestintää 

arvioinnin sisällöstä ja sen tavoitteista hyväksyttyjä medioita käyttäen, arvioinnin liittämistä 

strategiaan, arvioinnin perusteella todella toteutuvia toimia sekä avoimuutta ja selkeyttä itse 

arvioinnin toteuttamisvaiheessa (ibid.).

Käytännössä suorituksenarviointimenetelmän kehittäminen muuttaa aina organisaatiossa aiemmin 

vallinnutta tilannetta tavoitteiden asetannan ja arvioinnin osalta. Tämän vuoksi uuden järjestelmän 

kehittämisen on muodostuttava johdonmukaiseksi prosessiksi, jossa kuvataan olemassa olevat 

arviointimenettelyt ja niiden perustellut muutostarpeet, suunnitellaan järjestelmän muuttaminen 

yhteensopivaksi organisaation tilanteen ja tarpeiden kanssa sekä otetaan muutettu järjestelmä 

käyttöön siten, että sitä todella voidaan käyttää organisaation suorituksen arvioinnissa ja 

johtamisessa.

Keskeisenä ongelmana useissa käytettävissä suorituksenarviointijärjestelmissä on juuri epäselvä 

yhteys käytäntöön ja toiminnan johtamiseen; liian harvoille, jos kenellekään, on selvää, miten 

uuden mittariston ja arviointikäytäntöjen pohjalta todella toimintaa ohjataan ja työtä tehdään. Tästä 

Malmi (2005, 18), Kasurinen (2003, 21, 30-31), Määttä ja Ojala (2001, 44-49). Erityisen 

ongelmallinen on budjettien, jotka kaikesta huolimatta usein ”todella ohjaavat toimintaa”, ja
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strategian toteuttamiseen liittyvien mittaamis- ja ohjausjärjestelmien yhteistoiminta. Jälkimmäisten 

yhteys käytännön toimintaan jää helposti epäselväksi, ellei mittaristón ja arviointikäytännön 

käyttöön oton yhteydessä asiaan kiinnitetä erityistä huomiota.

Wong-On-Wing et ai. (2006, 369, 372, 374-376) ovat tutkimuksessaan todenneet, että myös 

balanced scorecardilla toteutettavassa suorituksenarvioinnissa syntyy merkitsevästi erilaista 

tulkintaa arvioinnin sisällöstä, mikäli mittariston strategiayhteyttä ja strategian arviointia ei 

korosteta. Arvioinnin tulee koskea myös strategian sisältöä ja päivittymistä sinänsä, muussa 

tapauksessa heidän tutkimuksensa mukaan ylinjohto ei arvioi strategian toimivuutta osana arviota, 

ja tällöin arvioi arvioitavien suoriutumista huomattavasti näitä itseään kriittisemmin. 

Strategiayhteyden korostaminen mittaamisessa ja mittaristossa neutraloi tätä arviointitulosten 
harhaisuutta.

Ittnerin ja Larckerin (2003a, s. 94-95) esityksessä keinoina välttää suorituksenmittausjärjestelmän 

ongelmia tuodaan esiin ensimmäisenä askeleena edellä käsitelty syy-seuraussuhteet todistetusti 

havainnollistavan mallin luominen organisaation strategisen suunnitelman toteuttamisesta. 

Seuraavaksi on kiinnitettävä huomiota organisaation jo keräämiin ja kerättävissä oleviin 

tietovarantoihin toiminnastaan niin, että käytettävät tiedot myös ymmärretään samalla tapaa ja 

merkitsevät samoja asioita organisaation eri osissa. Tietojen huolellinen analysointi 

merkityksellisen tiedon hahmottamiseksi, jatkuva mallin parantaminen, toimintojen tekeminen 

havaintojen perusteella sekä tulosten arviointi ovat loput heidän mainitsemistaan toimivan 

suorituksenarviointiprosessin vaiheista.

Tuomela (2005) on analysoinut Simonsin ohjausjärjestelmien tyypittelyn viitekehyksessä 

suorituksenarviointij ärj estelmän kehitystä usean vuoden mittaisessa hankkeessa. Hän toteaa, 

aiempia tutkimushavaintoj a vahvistaen, että suorituksenarviointij ärj estelmän toteutus ja käyttö ovat 

yhtä lailla merkittäviä saatavien vaikutusten kannalta, kuin itse järjestelmän konkreettinen sisältö 

sinänsä. Eri tyyppiset kontrollit, joita järjestelmän toimeenpanossa käytetään, vaikuttavat 

voimakkaasti siihen, minkälaisia hyötyjä järjestelmästä voidaan saada (Tuomela 2005, 314).

Hall (2008, s. 143-144) käy läpi suorituksenarviointij ärj estelmiä koskevaa kirjallisuutta. Hänen 

esityksessään kokonaisvaltaisella suorituksenarviointij ärj estelmällä (comprehensive performance 

measurement system) tarkoitetaan kattavaan kuvaan organisaation toiminnan onnistumisesta 

pyrkiviä järjestelmiä. Ollakseen kokonaisvaltainen, järjestelmän tulisi kuvata onnistumista kaikissa
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keskeisissä organisaation toiminta-alueissa, kattavasti tuoden esiin toiminnan yhteydet strategiaan ja 

organisaation toiminnan vaikuttavuuteen sekä eri toimintojen väliset yhteydet, sekä 

poikittaissuuntaisesti funktionaalisten rajojen yli että pitkittäin eri arvoketjun vaiheissa.

Tällaisen kokonaisvaltaisen suorituksenarviointij äij estelmän tunnusmerkit Hall esityksessään 

katsoo balanced scorecardin täyttävän määritelmän mukaisesti hyvin. Kuitenkin, Hall korostaa, että 

pelkästään käytetyn menetelmän nimi ei vielä kerro paljoa siitä, miten käytännössä esimerkiksi 

tuloskortin mittareita koskeva tieto liikkuu organisaatiossa ja miten sitä käytetään. Tämä 

luonnollisesti vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen ja sen vaikutuksiin. Esimerkiksi Chenhall (2005) 

on korostanut informaatiokäytäntöj en merkitystä suorituksenmittausj äij estelmän käytöstä saataviin 

vaikutuksiin, kuten myös Ittner ja Larcker (mm. 2003a). Hall (2008) esittää taustakatsauksessaan 

suorituksenmittausjärjestelmän kokonaisvaltaisuuden olevan erityisen merkittävää, kun ajatellaan 

organisaation johtajien roolin selkeyttä ja heidän toimintaedellytyksiään psykologisen 

valtaistumisen näkökulmasta. Hall käsittelee tutkimuksessaan kokonaisvaltaisen

suorituksenmittausj ärj estelmän käyttöä strategisten tulosyksiköiden johtajien näkökulmasta, ja 

osoittaa määritelmän täyttävän järjestelmän olevan positiivisessa yhteydessä koettuun roolin 

selkeyteen, valtaistumiseen ja todentaa edelleen näiden lisäävän johtajan työn tuloksellisuutta 

(tuloksellisuuden arvio tutkimuksessa perustuu itsearviointiin strukturoidussa yhdeksän mittarin 

kyselyssä). Johtajan työn tuloksellisuuden yhteys suorituksenmittausj ärj estelmään oli välillinen, eli 

pelkkä järjestelmä sinänsä ei lisännyt tuloksellisuutta, vaan vaikutus toteutui nimenomaan 

mitatuista asioista roolin selkeyden ja valtaistumisen kautta . (Hall 2008, s. 143, 151-157)

4.11 Julkisen, puolijulkisen ja yksityisen toimijan erityispiirteet
suorituksen arvioinnin näkökulmasta

Julkisen ja yksityisen toimijan edunsaajaryhmät ovat jossain määrin erilaiset. Yksityisen toimijan 

on ensisijaisesti pystyttävä täyttämään välittömien asiakkaidensa, palveluiden käyttäjien, toiveet, 

jotta toimintaa voidaan jatkaa. Julkisen toimijan asiakkaana ollessa edellä käsiteltyyn tapaan koko 

yhteiskunta, on myös edellytysten täyttämisen arviointi monitahoisempaa. Julkisen toimijan 

toiminnan laadukkuuden ja hyväksyttävyyden mittareita on tarkasteltava Hyyrysen (2004) 

esittämällä tavalla allokatiivisen ja teknisen tehokkuuden näkökulmasta. Toiminnan on oltava sekä 

toimintojen tasolla tehokasta että jakautua ja kohdentua yhteiskunnassa säädettyjen normistojen 

mukaisesti koko yhteiskunnan hyväksi.
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Voidaan oikeastaan katsoa, että voittoa tavoittelemattoman ja voittoa tavoittelevan toimijan on 

molempien mahdollista hyötyä paljonkin moniulotteisemman mittariston käytöstä suorituksen 

mittaamiseen. Näkökulma näillä molemmilla on lähtökohtiensa mukaan tietysti hieman erilainen; 

taloudelliseen tulokseen tähtäävässä yrityksessä mittariston lopullisena päämääränä on 

rahamääräisenä mitattava voitto; mittaristoa voidaan käyttää toisaalta niiden strategisten päämäärien 

tavoittamisen arviointiin ja johtamiseen, joiden uskotaan vaikuttavan taloudelliseen tulokseen 

pitkällä aikavälillä (tilinpitolähtöinen arvio), ja toisaalta ympäristöön, sidosryhmien odotuksiin 

laajasti ymmärrettynä, sopivuuden varmistamiseen (päämäärälähtöinen arvio). Asioiden 

mittaaminen ja raportointi on keskeinen viesti markkinalähtöisesti toimivalta organisaatiolta siitä, 

että se on kiinnostunut toimimaan myös muiden tavoitteiden kuin rahamääräisten saavuttamiseksi, 

ja myös tekee niin. Tällä tavallaan varmistetaan sitä päämäärää, että yrityksen toimintaedellytykset 

yleensä ottaen säilyvät, tai jopa paranevat, ja mahdollisuus tulevaisuuteen säilytetään. Tämä 

edellyttää riittävää ulkoisten, useimmiten ei-rahamääräisten odotusten täyttämistä.

Voittoa tavoittelemattoman organisaation on samalla tapaa voidakseen toimia 

toimintaympäristössään oltava kiinnostunut sekä rahamääräisistä että ei-rahamääräisistä mittareista. 

Asetelma on vain päinvastainen voittoa tavoittelevaan nähden; taloudellinen tehokkuus ja 

tuloksellisuus ovatkin huomattavasti suuremmalta osin päämäärälähtöisesti käsitettäviä, välillisiä 

tavoitteita. Niillä varmistetaan toki myös perustoiminnan ”raamissa pysyminen”; se, että suunniteltu 

toiminta saadaan siihen käytettävissä olevilla resursseilla toteutetuksi, mutta strategisessa 

suunnittelussa taloudellinen tehokkuus palvelee erityisesti rahoittajatahojen odotuksia, 

organisaation sopeutumista ympäristöönsä (Ks. esim Kaplan 2001, 354, 360). Toisaalta taas ei- 

rahamääräiset suureet, joilla usein voidaan mitata esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

alaan kuuluvia tekijöitä, ns. yhteistä hyvää, muuttuvatkin ikään kuin tilinpidollisesta näkökulmasta 

tarkasteltaviksi suureiksi. Niitä täytyisi saada mahdollisimman paljon, jotta organisaatio erottuisi 

muista suorista ja epäsuorista kilpailijoistaan, ensisijaisesti saman toimialan, mutta viime kädessä 

kaikista muista osin tai täysin julkisen rahoituksen varassa toimivista organisaatioista.

Simonsin (1995) näkökulmaa soveltaen tämä tarkoittaa sitä, että nimenomaan rajoitejärjestelmiin 

tulee kiinnittää erityistä huomiota huomioiden organisaation toiminnan tarkoitus. Taloudellista 

tulosta tavoittelevalla toimijalla rajoittavia järjestelmiä tarvitaan laajaan valikoimaan toiminnan 

mahdollisia ulkoisvaikutuksia, joilla voidaan hyvässä tai pahassa nähdä olevan merkitystä myös 

yrityksen toimintaedellytysten kannalta. Voittoa tavoittelemattoman organisaation toiminnan
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raj oitej ärj estelmän on taas turvattava tarvittava, usein ulkoisiin vaatimuksiin perustuva, 

taloudellinen tehokkuus, jotta organisaation toimintaedellytykset säilytetään.

Mikäli taloudelliset raj oitej ärj estelmät saavat voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa liian 

keskeisen aseman ohjausjäij este Imien kokonaisuudessa, on riskinä, että muun kaltaisille tavoitteille 

ei löydykään riittävästi tilaa. Tällaista arviota tukevat havainnot siitä, että usein uudet moniulotteiset 

mittaus- tai ohjausjärjestelmät ovatkin jääneet täysin toissijaiseen asemaan, mikäli käytännössä 

toimintaa on edelleen ohjattu totuttuun tapaan varsin yksityiskohtaisten budjettien avulla. 

Toimintamahdollisuudet moniulotteisempien tavoitteiden saavuttamiseksi ovat varsin rajalliset, 

mikäli tarkalla talousohjauksella on jo etukäteen määritetty, mihin toimintoihin rahaa voi olla 

käytettävissä.

4.12 Yhteenveto: Balanced scorecard suorituksenarviomnm ja 
strategisen johtamisen välineenä

Kirjallisuudessa vallitsee varsin suuri yksimielisyys siitä, että pelkkiä taloudellisia tunnuslukuja 

laajemmalla tuloksen tarkastelulla sekä sisäisessä laskennassa että ulkoisessa raportoinnissa on 

tärkeä rooli kaikissa organisaatioissa. Erityisesti voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa 

tuloksellisuuden arvioinnin on jo organisaation määritelmän mukaan oltava pelkkää taloudellista 

tehokkuutta moniulotteisempaa. Balanced scorecardin näkökulmat tarjoavat käyttökelpoisen ja 

tunnetun jäsennyksen eritasoisten tulosten arvioinnille ja raportoinnille, vaikka myös useita muita 

jäsennystapoja on esitetty.

Erilaisia sidosryhmiä organisaatioilla on myös useita, ja niiden merkitys on voittoa 

tavoittelemattomalle organisaatiolle suuri, koska toiminnan legitimiteetti ja edellytykset perustuvat 

useiden eri tahojen hyväksynnälle. Tällaisessa ympäristössä tuloksellisuuden kuvaaminen on myös 

kyettävä tekemään useampien keskeisten sidosryhmien näkökulmista.

Balanced scorecard voidaan kehittää kuvaamaan organisaation toiminnan tuloksellisuutta niin, että 

se kuvaa visiotilan tavoittamista ja mission toteuttamista, samanaikaisesti yhdistäen lyhyen ja 

pitkän aikavälin onnistumisen keskeisten sidosryhmien näkökulmista. Tämä edellyttää tuloskortin 

laatimista nimenomaan strategialähtöisesti yrityskohtaiset erityispiirteet tunnistaen. Mitään valmista 

ratkaisua ei sellaisenaan tulisi ottaa käyttöön, koska tällöin raportointi ei todennäköisesti kohdistu 

organisaation kannalta onnistumista parhaiten kuvaaviin asioihin.
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Suorituksenarviointiinkin liittyen, mutta erityisesti strategisena johtamisjärjestelmänä käyttöä 

koskien, kritiikkiä tuloskorttia kohtaan on myös esitetty. Eräs useimmin esiintyvä kritisointikohde 

ovat oletetut syy-seuraussuhteet tuloskortin eri näkökulmien mittareiden välillä. Näiden laatimiseen 

tulee erityisesti kiinnittää huomiota muistaen, että ne kuvaavat kulloistakin organisaation johdon 

käsitystä organisaation strategian toteuttamisesta. Tavoitteiden väliset yhteydet ja mahdollisesti 

löydettävät paremmin kuvattuja päämääriä toteuttavat mittarit on asetettava säännöllisen arvioinnin 

kohteeksi ja päivitettävä strategisia tavoitteita ja tuloskorttia säännöllisesti osana tuloskorttiin 

kytkettyä seuranta- ja suunnitteluprosessia, mikäli tuloskorttia pyritään myös johtamisjärjestelmänä 

käyttämään. Mittareiden välinen syy-yhteys voidaan useissa tapauksissa tutkimuksen menetelmin 

testata, mutta testituloksesta riippumatta yhteys on sidoksissa ympäristöön ja aikaan. Mahdollisista 

tieteellisistä menetelmistä huolimatta tarkastikaan laadittu tuloskortti ei siis voi kuvastaa pysyvää 

mallia organisaation toiminnan onnistumisen arvioinnista.

Kirjoittajan näkemyksen mukaan balanced scorecard on toimiva viitekehys organisaation strategian 

kommunikointiin ja johtamiseen sekä voittoa tavoittelevissa että tavoittelemattomissa 

organisaatioissa. Käytettävää menetelmää tärkeämpää on kuitenkin käyttö itsessään; pelkkä 

tuloskortti on helppo uskoa koetun eri organisaatioissa joko tarpeettomaksi tai tarpeettoman 

raskaaksi, mikäli siihen liittyvä strategisen johtamisen prosessi ei ole riittävän selkeä ja toisaalta 

yksinkertainen, tai se jää käytännössä toissijaiseksi perinteisiin ohjausjärjestelmiin verrattuna. Liian 

yksityiskohtaisilla tai useilla mittareilla, joiden yhteys strategiaan jää epäselväksi, luodaan lähinnä 

rasite organisaatiolle.
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5. Terveydenhuollon tuottavuuden arviointi

5.1 Tuottavuus

Tuottavuus käsitteenä tarkoittaa saadun tuotoksen suhdetta käytettyihin tuotantopanoksiin. 

Yksinkertaisimmillaan tuottavuuden arviointi on silloin, kun saatu tuotos koostuu 

standardimuotoisista tuotteista. Tällöin tuotettujen yksiköiden määrä voidaan 

ilmoittaa esimerkiksi suhteutettuna kaikkien tuotannossa käytettyjen resurssien hankkimiseen 

käytettyihin euroihin tai työntekijöiden työaikaan. Tuottavuus merkitsee kuitenkin erilaisia asioita 

riippuen siitä, mitä suuretta nimittäjänä käytetään. Esimerkiksi käsin koottavien esineiden 

tuotantolinjan tuottavuus koottuina tuotteina käytettyä euroa kohti paranee joko työtä nopeuttamalla 

tai palkkakustannuksia työtuntia kohden pienentämällä niin, että työtä tehdään samalla nopeudella. 

Saman linjan tuottavuus työtuntia kohti taas paranee vain mikäli työteho suoritteina tuntia kohti 

paranee; tällöin ei kuitenkaan oteta kantaa palkkakustannuksiin. Tuottavuuden voidaan tällaisella 

mittarilla olettaa paranevan, mikäli peruspalkan lisäksi jokaisesta valmiista suoritteesta työntekijän 

ansiot paranevat.

Tuottavuuskeskustelussa todetaan usein, että kaikkea ei suinkaan voida rahamääräisesti mitata, 

mutta olemassa olevista keinoista tuottavuuden arviointi suhteessa käytettyyn rahaan on kuitenkin 

yksinkertaisin vaihtoehto.

5.1.1 Palveluiden tuottavuus

Palveluiden laadun ja tuottavuuden arviointi on aina haasteellista. Palvelutuote on aineeton, palvelu 

tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan paikan päällä tuottajan ja kuluttajan yhteisessä 

vuorovaikutusprosessissa, palvelua ei voi varastoida eikä toteutuneen palvelun arviointi jälkikäteen 

ole yksiselitteistä, koska palvelutuote ei käytön jälkeen ole palautettavissa, eivätkä kaksi ”saman” 

palvelun tuotantotapahtumaa ole useinkaan keskenään samanlaisia. Kattavan katsauksen useimpien 

palveluiden yhteisiin peruspiirteisiin esittää esimerkiksi Grönroos (2001, s. 80-84).

Koska palvelutuotantoa arvioitaessa on haastavaa edes lähes yksikäsitteisesti arvioida prosessin 

tuloksia, on tuottavuuden ilmaiseminen panosten ja tuotosten suhdelukuna vaikeaa. Yksilöityjen 

palvelusuoritteiden määrä esimerkiksi käytettyä euroa tai työaikayksikköä kohden voidaan kyllä
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ilmoittaa, mutta suoritteet eivät välttämättä ole läheskään samanarvoisia keskenään. Tästä Grönroos 

toteaa mm. että palveluorganisaatiossa tuottavuutta ja palveluiden koettua laatua on mahdotonta 

erottaa toisistaan. Lähes vakiomuotoiseen suoritetuotantoon teollisuuslähtöiset tuottavuuskäsitteet 

voivat sopia tapauskohtaisin varauksin, mutta kokonaisten laajempien palveluprosessien 

arvioinnissa ne ovat yleensä lähinnä harhaanjohtavia. (Grönroos 2001, s. 278-287)

Terveydenhuolto on edellä kuvatussa mielessä selvästi vaikea arvioinnin kohde, jota koskevat 

tyypilliset palveluiden laadun ja tuottavuuden arvioinnin vaikeudet. Koko palveluprosessissa sekä 

tuotosten että myös panosten (asiakkaan ja hoitoa toteuttavan organisaation) arviointi on jo 

lähtökohtaisesti vaikeaa. Toisaalta aineellisina tuloksina terveyspalveluille voidaan jossain määrin 

pitää havaittavissa olevia muutoksia hoitoa saaneen potilaan tilassa tai sen jatkokehityksessä. 

Näiden osalta on kuitenkin haasteellista arvioida, missä määrin yksittäisenä tarkasteltavassa 

tapauksessa käytetyllä terveyspalvelulla; tehdyillä toimenpiteillä, lääkityksellä, neuvonnalla ja 

mahdollisella jatkohoitoon ohjaamisella; on ollut merkitystä potilaan tilan kehityksen kannalta. Ts. 

on mahdoton varmuudella selvittää, mikä potilaan tila olisi ilman hoitoa tai toisella tapaa toteutetun 

hoidon jälkeen.

5.2 Terveydenhuollon kehittämissuunnista

Lillrank ym. (2004, s. 24-26) jäsentävät suomalaisen terveydenhuollon erityispiirteet viiteen osaan. 

Terveydenhuoltojärjestelmämme on suurimmaksi osin julkisrahoitteinen ja perustuu vahvasti 

julkisesti hallinnoituun palveluiden tuotantoon. Terveydenhuolto toimialana keskittyy 

palvelutuotantoon, terveydenhuollon tuotteet ovat erilaisia kuin palvelutuotteet yleensä, ja 

terveydenhuolto lähtökohdiltaan on asiantuntijapalvelua. Yksikään näistä piirteistä ei ole uniikki 

vain suomalaiselle järjestelmälle, ja osa koskee kaikkea terveydenhuollon toimintaa yleensä. Näiden 

viiden ulottuvuuden yhdistelmä määrittelee kuitenkin heidän näkemyksensä mukaan erityisesti 

suomalaista j ärj estelmää.

Terveydenhuollon palvelutuotanto yleensä perustuu tietopohjaltaan palvelun käyttäjää vahvemman 

asiantuntijan toimintaan. Toiminnanohjaus ei voi olla puhtaan asiakaslähtöistä, koska on oletettava, 

että asiakkaan syvällinen ymmärrys omista tarpeistaan on usein palvelun toteuttajaa matalampi. 

Palvelutuotantoon yleisesti liittyy jo edellä käsitellyt palveluiden varastoimattomuuden ja 

aineettomuuden ongelmat. Lisäksi terveyspalvelut kohdistuvat usein ihmisen
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perustavanlaatuisimpiin, hengissä säilymiseen ja toimintakykyyn liittyviin tarpeisiin. Palvelun 

käyttäjän suhtautuminen omaan tai läheistensä palveluntarpeeseen on usein voimakkaan 

tunnepohjainen, (ibid.)

Terveydenhuollon vaikutus ihmisen elämään on fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti huomattavasti itse palveluntuotantotapahtumaa laajempi, ulottuen kaikille 

elämänalueille. Kun lisäksi palveluiden suunnitteluun ja järjestämiseen lisäksi, erityisesti julkisella, 

mutta myös osittain julkisrahoitteisellakin, sektorilla osallistuu terveysalan ammattilaisten ja 

viranhaltijoiden lisäksi eri hallinnon tasojen luottamushenkilöitä, on selvää, että terveydenhuollosta 

käytävässä keskustelussa joudutaan rinnakkaisina käsittelemään hyvin vaikeasti yhteismitallisia 

asioita moninaisen panoksenhaltij oiden joukon näkökulmista. Esimerkiksi kunnallinen 

luottamushenkilö edustaa yhtälailla palvelun käyttäjäasiakkaita ja kunnan työntekijöitä 

terveydenhuollossa, kuin kunnan budj ettivastuullista kokonaissuunnitteluakin.

Julkiset palvelut on suunnattu kansalaisten käytettäviksi, ja niiden perusrahoitus hoidetaan 

verovaroista. Palveluita suoraan käyttäviltä asiakkailta kerättävä osuus palvelutuotannon 

kustannuksista vaihtelee palveluittain. Maksujen rooli on kahtalainen; niillä pyritään sekä 

rajoittamaan että ohjaamaan palveluiden käyttöä ja toisaalta tuottamaan osuus palveluiden 

tuotantoon tarvittavasta rahoituksesta suoraan palveluiden käyttäjiltä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2005, mm. 79-80). Terveydenhuollon rahoituksesta asiakasmaksujen osuus Suomessa oli vuonna 

2006 kansallisen tilastoinnin mukaan noin 19 prosenttia (Valtioneuvoston kanslia 2007, 13-14).

Vuonna 2005 terveydenhuollon kustannukset osuutena bruttokansantuotteesta olivat Suomessa 
7,5%; kun OECD:n terveydenhuoltoraportissa vertailluissa 26 maassa1 vastaava osuus oli 

keskimäärin 9,0%. Saman OECD-vertailun mukaan vuonna 2005 julkinen rahoitus kattoi Suomessa 

77,8% terveydenhuollon kokonaismenoista, kun saman vertailujoukon julkisen rahoituksen 

keskiarvo oli 72,7% (OECD 2007). OECD.n ja Suomen tilastointiperusteet poikennevat hiukan 

toisistaan, mutta voidaan havaita, että OECD:n tilastossa Suomessa julkisen rahoituksen osuus on 

ainakin 2000-luvulla ollut keskiarvon yläpuolella, ja yksityinen rahoitus vastaavasti keskiarvon 

alapuolella. Toisaalta terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat OECD-vertailussa olleet 

verraten maltillisella tasolla suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Eduskunnassa terveydenhuollon

1 Vertailussa mukana vuoden 2005 tiedot seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Kanada, Tsekki, Tanska, Suomi, Ranska, 
Saksa, Islanti, Irlanti, Italia, Korea, Luxemburg, Meksiko, Uusi Seelanti, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Espanja, 
Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Yhdistynyt Kuningaskunta, Yhdysvallat.
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rahoituksen kehittämisestä ja palveluiden turvaamisesta käydyssä keskustelussa on yhtä kaikki 

tiuhaan argumentoitu suorien asiakasmaksujen olevan tällä hetkellä Suomessa OECD-maiden 

joukossa vertailtuna suhteellisen korkealla tasolla.

Terveydenhuollon kustannuspaineet ovat joka tapauksessa jo lähitulevaisuudessa kovat, koska myös 

Suomessa ikärakenne on vanheneva. Ikäluokkien koko on pienentynyt 50-luvulta 1990-luvulle niin, 

että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ovat merkittävästi 

työelämään siirtyvien nuorten ikäluokkia suurempia (Tilastokeskus 2007). Samanaikaisesti 

terveydenhuollon kehitys luo uusia hoitomuotoja ja kehittyneempiä palveluja, joiden toteuttaminen 

vastaavasti vaatii investointeja ja osaltaan lisää käyttökustannuksia. Näin ollen on kehitys johtaa 

tällä hetkellä siihen suuntaan, että yhä pienenevä veronmaksajajoukko rahoittaa oman palveluiden 

käyttönsä lisäksi suurimman osan yhä suurenevan kallistuvia palveluita käyttävän joukon julkisista 

palveluista, kuten terveydenhuollosta. Tämä on luonut lisääntyvää mielenkiintoa kiinnittää 

huomiota palveluiden tuottavuuden tarkasteluun, rahoitusmahdollisuuksien ja palveluiden laadun 

turvaamiseksi tulevaisuudessa. On käynnistetty mm. erityinen valtiohallinnon tuottavuusohjelma, 

jolla tähdätään kaikkien julkisen vallan hallinnonalojen tuottavuuden tarkastelun kehittämiseen 

(Valtiovarainministeriö 2003).

Erityisesti terveydenhuollon kehittämistarpeiden selvittämiseksi Suomessa toteutettiin alkujaan 

vuosina 2001-2003 Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, nk. 

Kansallinen terveysprojekti, jossa paneuduttiin terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta keskeisiin 

haasteisiin. Sittemmin hankkeessa syntyneitä toimintoja jatkettiin vuoden 2007 loppuun, jolloin 

pidettiin hankkeen päätösseminaari.

Valtioneuvosto nimitti hankkeen johtoryhmän ja hankkeeseen muodostettiin useita työryhmiä, jotka 

lisäksi pyysivät useita selvityksiä mm. kunnallisilta ja muilta toimijoilta. Hankkeen tuloksena 

julkaistiin työryhmämuistioita, joiden tavoitteena on muodostaa suunnitelmat ja toimeenpano- 

ohjelma, jolla mahdollistetaan laadukkaan terveydenhuollon toteuttaminen myös tulevaisuuden 

Suomessa. Erityistä painoa hankkeessa saivat omina kokonaisuuksinaan mm. terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän toiminnallisten ja hallinnollisten rakenteiden uudistaminen, tehokkuuden ja 

tuottavuuden lisääminen; terveydenhuollon rahoitus; julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin 

toimijoiden yhteistyö sekä hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, hoidon saatavuuden parantaminen ja 

uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöön oton arviointi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008b)
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Menemättä tässä vaiheessa syvemmin ohjelmien ja toimintaohjelman sisältöön, on selvää, että 

julkinen sektori, erityisesti kaikkea terveydenhuoltoalan toimintaa valvova sosiaali- ja 

terveysministeriö on tarkentanut ja yksityiskohtaistanut alan valvontaa ja ohjausta niin, että tarve 

tuottaa vertailukelpoista ja mitattavissa olevaa tietoa kaikesta terveydenhuollon toiminnasta on 

entistä suurempi. Tällaisissa asiakiijoissa julkistettavilla mittareilla ja tavoitteilla on oletettavasti 

suuri painoarvo kaikessa terveydenhuollon arvioinnissa myös tulevaisuudessa. Julkistettuihin 

asiakiijoihin viitataan tehtävissä arvioinneissa ja niissä julkaistuja kriteeristöjä käytetään 

toiminnalle asetettavien laatutavoitteiden pohjana.

Itsestään selvästi tällainen selvityksiin, raportteihin ja ohjelmiin perustuva ministeriön informaatio- 

ohjaus koskee julkisia toimijoita. Koska on pidettävä mielessä, että julkisella rahoituksella on 

vähintään olennainen merkitys suurelle osalle myös yksityisistä ja kolmannen sektorin toimijoista, 

voidaan pitää selvänä, että ministeriön julkaisemia käsityksiä laadusta ja toiminnan edellytyksistä 

käytetään myös näihin.

5.2.1 New public management

Hyyryläinen (2004) käsittelee laajasti ns. New public management (NPM)- doktriinia. Tällä 

viitataan julkisen toiminnan uudenlaiseen johtamiseen, käytännössä toistaiseksi erityisesti julkisten 

palveluiden tilaamisen ja tuotannon erottamiseen. Tällaisella tilaaja- tuottajamallilla on pyritty 

priorisoimaan julkisen sektorin toiminnaksi erityisesti palveluiden olemassaolosta vastaaminen, 

jolloin toisaalta tuotantoa voidaan tehdä julkisena, yksityisenä, kolmannen sektorin toimintana, tai 

joidenkin näistä yhteistyönä.

Hyyryläisen tutkimuksessa erityistä painoa annetaan sopimuksellisuuden käsitteen 

määrittelemiseen. Käsillä olevan tutkielman aihepiirin kannalta on relevanttia se, että NPM- 

käsitteen alle niputettavilla käytännöillä määritellään myös se, miten julkisrahoitteista toimintaa 

ohjataan silloin, kun palveluiden tuotannosta vastaavat julkishallinnon ulkopuolella toimivat 

organisaatiot. Hyyryläinen käsittelee NPM-ajattelun perustavia edellytyksiä sopimuksenvaraisille 

toimintatavoille. Tällaisina hän tuo esiin tehokkuusperiaatteen, julkisen yrittäjyyden ja tulosvastuun 

(ibid., s. 75-77).
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NPM:n vaikuttimina olevat tehokkuusperiaatteet Hyyryläinen toteaa jaettavan allokatiiviseen ja 

tekniseen tehokkuuteen. Allokatiivisella tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että julkiset palvelut 

jakautuvat yhteiskunnassa tasapuolisesti äärettömän tehokkaasti, teknisellä tehokkuudella taas sitä, 

että mallin käytön perusteella julkiset palvelut tuotetaan yhteiskunnassa mahdollisimman 

tehokkaasti (ibid.,s. 76). Lähtökohtaisesti julkinen valta sopijatahona edellyttää molempia 

tehokkuuden lajeja palvelutuotannon kokonaisuudelta, mutta tällä on suorat vaikutukset myös 

yksittäisten palveluntuottajien sopimusohjaukseen. Jokaiselta palveluntuottajalta edellytetään 

palveluntuotannon teknistä tehokkuutta ja sen raportointia, ja toisaalta palveluiden tasapuolisen 

jakautumisen turvaamiseksi esimerkiksi sitoutumista hoitotakuulainsäädäntöön oman toimialueensa 

piirissä.

Hoitotakuun rinnastuksella tilaajasta tuottajaan käytännössä siirretään lakisääteisesti kunnille 

kuuluvaa palveluiden järjestämisvastuuta jossain määrin myös tuottajataholle; palveluntuottajan on 

resursoitava palvelua siinä määrin riittävästi, että palvelut voidaan sovitussa ajassa tuottaa myös 

kysynnän mahdollisesti voimakkaasti vaihdellessa. Nämä kysymykset ovat tulleet ajankohtaisiksi 

kun esimerkiksi kokonaisten terveyskeskusten palvelutoiminta on siirrytty oman kunnallisen 

tuotannon sijaan tilaamaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tällöin on mm. päädytty sopimuksen 

tulkintaan, jossa katsotaan toiminnan kohdistuvan perusterveydenhuollon palveluiden tuotantoon, 

huomattavasti laajemmin kuin vain työvoiman välityksenä. Kuitenkin ”perusvastuu” 

terveyspalveluiden tuottamisesta on edelleen kaupungilla (Etelä-Suomen lääninhallitus, 2004).

5.2.2 Julkisen terveydenhuollon strateginen ohjaus

Porter ja Teisberg (2006) katsovat samoin julkisen terveydenhuollon olevan tällä hetkellä 

heikkenevän palvelun ja lisääntyvien kustannusten kriisissä. Heidän teoksensa rakentuu ajatukselle 

siitä, että tällä hetkellä terveydenhuollossa kiinnitetään liikaa erityishuomiota yksittäisten 

toimenpiteiden kustannuksiin, ja siirrellään vastuita koko yhteiskunnan tasolla edestakaisin. Näin 

ollen huomion kiinnittäminen terveydenhuollon tuottavuuteen erityisesti vaikuttavuudella mitattuna 

helposti unohtuu, ja tuloksina saadaan paljon yksikköhinnoiltaan maltillista, huonosti vaikuttavaa 

hoitoa, joka johtaa optimaalista selvästi heikompiin terveyshyötyihin ja suuriin virheellisen tai 

puutteellisen hoidon jälkikustannuksiin. Sama koskee ylipäänsä ennaltaehkäisevän 

terveydenhuollon laiminlyömistä kustannuspaineissa, kun vain kiireellisin hoito toteutetaan. Tällöin 

usein varsinaiset ongelmat jäävät edellä mainitusta kustannuskilpailusta johtuen huolella hoitamatta,
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ja vain välittömimpään, syvemmällä olevasta ongelmasta seur aavaan, vaivaan saadaan (useasti 

lyhytaikainen) apu. Porterin ja Teisbergin käsittelemät esimerkit koskevat Yhdysvaltain 

vakuutusperusteista terveydenhuoltojärjestelmää, mutta tehdyt päätelmät ovat laajalta osin 

yleistettävissä terveydenhuoltoon laajemminkin. Myös suomalaisessa terveydenhuoltokeskustelussa 

on hyvin tuttu puheenparsi keskittymisestä ”tulipalojen sammuttamiseen” vaivojen tuottoisan 

ennaltaehkäisyn sijaan.

Porterin ja Teisbergin ehdottamat ratkaisut tilanteeseen rakentuvat yleisemmälle näkökulman 

vaihdokselle; siirtymiselle arvoperusteiselle kilpailulle niin terveydenhuollon tuottamisessa, 

tilaamisessa kuin kuluttamisessakin. Porterilainen arvolähtöisyys tässä yhteydessä tarkoittaa 

käytännössä huomion kiinnittämistä nimenomaan kokonaisvaikuttavuuteen yksittäisten 

kustannusten sijasta ja panostamista ennaltaehkäisyyn. Heidän puheenvuoronsa on ymmärrettävä 

erityisesti kannanottona amerikkalaisen järjestelmän kehitystarpeisiin. Kehitysajatukset suhtautuvat 

sairauskuluvakuutuksille perustuvaan malliin, mutta sisältävät muutamia terveydenhuollon 

tuottavuuskeskustelun karmalta olennaisia ajatuksia kokonaistehokkuuden mittaamisesta, (ibid., s. 

381-385)

Porter ja Teisberg katsovat, että terveydenhuollon tilaajan asemassa toimivien organisaatioiden 

(ibid., S.242) ja tuottajien (ibid., s. 203-206) tulisi kiinnittää huomiota sekä potilaiden saaman 

informaation että ymmärryksen lisäämiseen palveluiden käyttäjinä, ja ”kouluttaa” heitä arvioimaan 

erityisesti saamansa hoidon lääketieteellistä vaikuttavuutta. Usein terveydenhuollon 

asiakastyytyväisyystutkimuksissa kiinnitetään laajalti huomiota asioimiskokemukseen yleensä, 

mutta tätä vähemmän varsinaisiin lääketieteellisiin tuloksiin, koska potilaan arvioidaan olevan niitä 

asiantuntijaa vaikeampi arvioida. Näin myös kiinnitetään arvioijan ja arvioon tutustuvien 

henkilöiden huomiota terveydenhuollon kuluttajana toimimiseen, ja hoidon todellinen vaikuttavuus 

voi hämärtyä.

Palveluntuottajien oppimisen ja kasvun näkökulman mittaamiseen Porter ja Teisberg (ibid., s. Hi

ll?) ottavat myös kantaa. Heidän näkemyksensä mukaan selkeämmin erikoistuen saavutetaan 

huomattavia hyötyjä osaamisen karttuessa nimenomaan tiettyjen vaivojen hoidosta. Yksittäisen 

organisaation sisällä tämä tarkoittaa henkilöiden erikoistumista, ja organisaatioiden välillä nykyistä 

selkeämpää organisaatioiden välisen työnjaon kehittämistä. He esittävät, että palveluja tuottavien 

tahojen kokemusta erikseen arvioitaisiin rekisteröimällä yksittäisten vaivojen tasolla kumulatiivisia
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summatietoja hoidetuista tapauksista, ja tämä tieto yhdistettäisiin kokonaisvaltaisempiin arvioihin 

toimintavolyymin kautta saatavista skaalaeduista.

Myös suomalaisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota keskittymisen tuottamiin 

hoito tuloksellisiin ja taloudellisiin hyötyihin. Esimerkiksi valtioneuvoston kanslian selvitys (VNK 

2005, s. 70-74) toteaa tekonivelkirurgiaan keskittyneen Coxa Oy:n sairaalan saavuttaneen yhteen 

erikoisalaan keskittymällä merkittäviä laadullisia parannuksia toiminnassa perustamisestaan lähtien; 

tekonivelleikkausten toipumisaika on lyhentynyt, uusintaleikkausten tarve vähentynyt ja yhtenäisen, 

erikoistuneen tietojärjestelmän mahdollistamina prosessihyötyinä on voitu karsia ylimääräisiä 

tiedonkulun väliportaita ja automatisoida välittömään hoitoon kuulumattomia tukitoimia. Sosiaali- 

ja terveysministeriö on myös vuonna 2008 edellyttänyt sairaanhoitopiirejä tarkentamaan 

suunnitelmiaan erikoissairaanhoidon tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen johdonmukaisista 

keskittämistoimista. Ministeriö huomauttaa OECD:n vuosina 1998 ja 2004 tekemissä arvioinneissa 

todetun suomalainen erikoissairaanhoito liian hajautuneeksi, ja painottaa erityisesti erikoistumisella 

saavutettavina hyötyinä osaamisen ja parhaan mahdollisen teknologian hallintaa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008)

5.3 Laatunäkökulma terveydenhuollossa

Laatuajattelu on saanut varsin vahvan sijan terveydenhuollon sisäisessä keskustelussa. Usein 

keskustelussa jopa esitetään jossain määrin toisilleen vastakkaisina laadukas hoito ja taloudellinen 

tehokkuus, johon viitataan erityisesti kustannussäästöjen tavoittelun synonyyminä. Grönroos (2001, 

s. 278) katsoo tämän yleensä palveluita koskevassa keskustelussa perustuvan siihen, että 

tuottavuutta lähestytään nimenomaan suoritekohtaisten kustannusten arvioimisen näkökulmasta 

unohtaen, tai ainakin puutteellisesti argumentoiden, koettuun laatuun liittyviä näkökulmia.

Tällaiseen vastakkainasetteluun on selkeä riski olemassa erityisesti aloilla, joilla laadukkaan 

toiminnan määreet ovat moniulotteiset eivätkä muodosta yhteismitallista rakennetta. Tällöin 

erilaisia laadullisia näkemyksiä ei lähtökohtaisesti ole helppoa vertailla keskenään, vaan käsitys 

toiminnan laadukkuudesta riippuu valitusta näkökulmasta ja siitä, miten tämän näkökulman 

painottamat laadun edellytykset täyttyvät.
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Tiina Mäki (2004) käsittelee väitöskirjassaan eri näkökulmia terveydenhuollon laadun arviointiin. 

Erillisinä näkökulmina Mäen analyysissä ovat asiakaskeskeinen laatunäkemys, ”yksilön hyvä”, 

suunnittelukeskeinen laatunäkemys, ”tehdään oikeita asioita”, tuotantokeskeinen laatunäkemys, 

”tehdään asiat oikein” ja yhteiskunta-ja systeemikeskeinen laatunäkemys, ”yhteinen hyvä”. Lisäksi 

Mäki tarkastelee erikseen johtamisen ja työyhteisökysymysten merkitystä laadun edellytyksenä.

Asiakaskeskeisellä laatunäkemyksellä tarkoitetaan arviota, jossa palvelun laadun määrittää se, 

millaiseksi tarkasteltava palvelun käyttäjä palvelun kokee. Tällöin arvioidaan sekä käyttäjän 

mahdollisimman objektiivisesti arvioidun ”tarpeen” vastaavuutta tarjotun palvelun sisällössä, että 

asiakkaan kokemusta siitä, miten hoito vastaa hänen tarpeitaan. Nämä voivat usein olla 

voimakkaassakin ristiriidassa, jos asiakas katsoo tarvitsevansa sellaisia palveluita, joita hoidosta 

vastaavat henkilöt eivät katso hänen tarvitsevan. Tietyssä mielessä aina hoidon tarpeen arvioinnissa 

on kyse jonkinlaisesta konfliktista asiakaskeskeisesti arvioidun laadun kanssa; mikäli asiakas hakee 

hoitoa vaivaan, jota kiireisempiä arvioidaan olevan myös hoitoa odottamassa, ja joutuu tämän 

vuoksi odottamaan pitkään tai ei saa hoitoa lainkaan, on hänen laatukokemuksensa usein heikko, 

vaikka lääketieteellisin perustein arvioituna tehdyt päätökset olisivatkin olleet ”parhaita 

mahdollisia”.

Asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluita koskevien tutkimusten, kuten 

asiakastyytyväisyystutkimusten, on todettu usein antavan kuvan lähinnä palvelun toiminnallisesta 
laadusta, kuten asiakkaan kohtelusta. Tällaiset tutkimukset tuottavat erityisesti tietoa siitä, miten 

toteutunut palveluja asiakkaan odotukset ovat kohdanneet; asiakkaan asiantuntemus ei kuitenkaan 

usein riitä arvioimaan palvelun laatua esimerkiksi lääketieteellisin perustein. Odotusten ja tulosten 

välisiä ongelmia voi syntyä sekä matalien tulosten että korkeiden odotusten johdosta. 

Asiakaskeskeisen laatunäkemyksen kannalta palvelutason ja odotusten kohtaantoa on pyritty 

parantamaan sekä asiakkaan positiiviseen palvelukokemukseen panostamalla, että madaltamalla 

asiakkaiden odotustasoa esimerkiksi lisäämällä tiedotusta asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista 

palveluiden käyttäjänä, ts. siitä, mitä on kohtuudella ”lupa odottaa”. (Mäki 2004,139-141)

Suunnittelukeskeinen laatunäkemys perustuu asiantuntemuksen ja asiantuntijan näkemyksen 

painottamiseen. Tästä laadun näkökulmasta käsin katsotaan, että suurin osa terveydenhuollon 

toiminnasta on jossain määrin standardoitavissa, ts. etukäteen voidaan suunnitella tietyt 

suuntaviivat, joiden mukaan toiminta onnistuu parhaiten. Näin ajatellen erinomainen suunnittelu 

tuottaa erinomaista toimintaa yksilöllisestä vaihtelusta huolimatta kaikkein tehokkaimmin.
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Käytännön esimerkki suunnittelukeskeisestä laatunäkemyksestä on terveydenhuollossa vallalla 

oleva näyttöön perustuvan lääketieteen/hoidon painottaminen. (Mäki 2004, 142) Mm. suomalaisten 

lääkärijärjestöjen Käypä Hoito- hankkeessa pyritään luomaan käytännönläheiset viimeisimmän 

lääketieteellisen tiedon pohjalta sellaisiin aiheisiin, joiden hoitokäytännöt vaihtelevat, tai uuden 

tiedon merkitys muuten on suuri (Duodecim 2008). Suositusten avulla pyritään parantamaan hoidon 

laatua ja vähentämään hoitokäytäntöjen vaihtelua.

Suunnittelukeskeisen laadun parantaminen perustuu lähtökohtaisesti siihen, että on olemassa ne 

asiantuntijat, jotka näitä eri alojen ”parhaita käytäntöjä” ylipäänsä suunnittelevat. Nämä 

asiantuntijat voivat olla joko organisaation omia asiantuntijoita tai, kuten edeltävässä esimerkissä, 

muita toimialan asiantuntijoita. Alan sisäisen kontrollin täytyy tällöin myös olla riittävä siihen, että 

hyvät suunnitelmat tulevat riittävän kritiikin valossa arvioiduiksi, ja muodostuu riittävän luotettava 

käsitys siitä, mikä on parasta ”suunniteltua laatua”. Yksittäisen organisaation ja sen toimijoiden 

näkökulmasta suunnittelukeskeisen laadun parantaminen tarkoittaa tällaisessa tapauksessa sitä, että 

näihin olemassa oleviin asiantunteviin suunnitelmiin sitoudutaan, ja kehitetään koko organisaation 

asiantuntemusta tuntemaan yleisesti tunnustetut ”parhaat käytännöt” myös silloin, kun niiden 

suunnittelu vain oman organisaation tuottamaan tietoon perustuen ei ole tehokkainta tai riittävää.

Terveydenhuollon alalla perinteeseen kuuluu ammattikuntien vahva sisäinen kontrolli oman alan 

asiantuntemuksen kehittämiseen ja hallintaan. Tällöin katsotaan, että ammattikunta itse on, 

tieteellisten tutkimusten tuottaman tiedon perusteella, vahvin tekemään toimivat suunnitelmat 

parhaisiin tulokseen johtavan hoidon teoreettisista perusteista ja käytännöistä - ammattilaiset itse 

ovat tässä katsantokannassa myös parhaita oman työnsä laadun arvioijia (Mäki 2004, 143).

Vahvojen ammattiryhmien asema on terveydenhuoltoalan organisaatioissa johtanut myös toisistaan 

erillään työtä suunnittelevien ammattiryhmittäisten työryhmien ja tiimien muodostumiseen 
(esimerkiksi lääkärit ja hoitajat omissa ryhmissään). Osaltaan tämä on viime vuosien kehitystyössä 

havaittu myös kynnyksinä eri ammattiryhmien välisen työn koordinointiin uudenlaisten 

moniammatillisten yhteistyömuotojen kautta (ibid., 148). Käytännössä tilanne on myös johtanut 

jonkinasteisiin erimielisyyksiin terveydenhuoltoalaa koskevassa uudistus- ja kehitystyössä, mm. 

tuottavuuden mittaamisessa. Tekniseen tai taloudelliseen tehokkuuteen liittyvän näkemyksen on 

katsottu voivan olla ristiriidassa ammattilaisten arvioimien hoidon laatuedellytysten kanssa. Tämä 

näkemysero korostuu myös yhteiskuntakeskeisen laatunäkemyksen arvioinnissa jäljempänä.
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Asiantuntemuskeskeisen ”suunnitellun” laadun toteutuminen asiantuntemukseen perustuvalla alalla 

toisaalta edellyttää myös sitä, että henkilöstö kokee hallitsevansa omaa tehtäväänsä ja olevansa 

myös oman asiantuntemuksensa osalta arvostettua. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 

(HUS) tehdyssä tutkimuksessa todettiin johtajuuteen ja oman työn hallintaan liittyvien erinäisten 

käytäntöjen olevan voimakkaasti yhteydessä luottamuksen ja epäluottamuksen syntyyn 

työyhteisöissä. Tällaisina tekijöinä positiivisia seikkoja olivat mm. työn arvostus ja tasapuolinen 

kohtelu, kun taas eniten epäluottamusta luovina johtamiseen liittyvinä piirteinä nähtiin mm. 

ennakoimattomuus ja epäjohdonmukaisuus, muutosten liiallisuus ja välinpitämättömyys (Harisalo 

et ai. 2006c, 4851). Kirjoittajat toteavat myös luottamuksen kulttuurin yhteisössä aivan keskeiseksi 

toiminnan onnistumisen kannalta (Harisalo et ai. 2006a, 4611-4612).

Tuotantokeskeinen laatunäkemys keskittyy asioiden tekemiseen oikein, ts. siihen, että se, mitä 

oltiin tekemässä, toteutettiin oikein. Liitettynä edellä esiteltyyn suunnittelukeskeiseen laatuun kyse 

voisi olla siitä, että toiminnot on tuotantokeskeisesti laadukkaasti onnistuttu toteuttamaan täysin 

suunnitelmien mukaan. Käytännössä näiden kahden laatunäkökulman synteesi liittyy vahvasti 

esimerkiksi tuotantokoneen metaforaan; on suunniteltu valmistettavaksi ”täydellinen” tuote, joita 

kone tuottaa liukuhihnalta täysin virheettömästi. Koska kuitenkin palvelutuote on aina yksilöllinen, 

ja esimerkiksi terveydenhuoltoalan asiantuntijan vastuulla on väistämättä paljon diagnostiikkaan ja 

hoitopäätösten tekoon liittyviä asioita, kuuluu myös näiden ”oikea” suorittaminen tuotannon 

laatuun.

Tuotantokeskeisellä laatunäkemyksellä terveydenhuollossa viitataan sekä tarkkaan kuvattujen 

asioiden suorittamiseen kuvausten mukaisesti, että toiminnan yleistä säännönmukaisuutta. Yleiset 

toimintaperiaatteet on alalla perinteisesti kuvattu myös suotavan vaihtelun osalta; missä rajoissa 

voidaan eri tilanteissa ja toiminnoissa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden toteuttamiseksi toimia. 

Hyvän suunnittelun piiriin organisaation näkökulmasta kuuluu se, että varmistetaan riittävän ja 

oikean suunnittelutaustan käyttö kaikessa toiminnassa, ja tuotantokeskeiseen laatuun se, että myös 

yksittäiset henkilöt toimivat ja kykenevät toimimaan näiden toimintasuositusten ja -rajausten 

mukaan. (Mäki 2004, 149-151)

Yhteiskunta- ja systeemikeskeinen laatunäkemys siirtää tarkastelun painopisteen yksittäistä 

palvelun käyttäjää koskevasta toiminnasta siihen, kuinka palvelutoiminta kokonaisuudessaan vastaa 

yhteiskunnan, so. kaikkien sen jäsenten, arvioitua tarvetta kokonaisuutena. Pitkälle vietyjä 

esimerkkejä on terveystaloustieteen puolella, jossa kehitetään analyyttisiä menetelmiä mm.
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terveydenhuollon toimintapäätösten optimaaliseksi kohdentamiseksi. Pyrkimällä 

yhteismitallistamaan terveydenhoitosektorin toiminnan tuotokset ja panokset (miten suuri hyöty 

yksittäiselle potilaalle hoidosta yleensä, tai tietystä hoitotoimenpiteestä on saatavissa, ja mitä se 

maksaa) tavoitellaan mittaristoja, joilla voitaisiin kaikkien yksittäisten potilaiden joukosta 

summaamalla laatia jonkinlainen mitattava arvo tuotetulle ”hyvälle”. Mittaus- ja tietojärjestelmien 

kehitys on helpottanut merkittävästi tällaista data-analyysiä ja laskentaa ja madaltanut sen 

kustannuksia. Näin ollen viime vuosikymmeninä tämä näkökulma on saanut huomattavasti lisää 

merkitystä, kun erityisesti terveydenhuollon rahoituspäätöksiä tekevät tahot joutuvat 

budjettirajoitteen voimassa ollessa säännönmukaisesti perustelemaan tehtäviä määrärahojen lisäys- 

ja leikkauspäätöksiä sillä, mihin suunnattavat varat tuottavat ”tehokkaimmin” hyötyä yhteiskunnalle 

kokonaisuutena (ks. esim. Kanniainen 2002).

Yhteiskuntakeskeinen, nk. yhteisen hyvän arviointi on äärimmäisen monimutkainen kysymys, ja 

sen tulkinnassa korostuu erityisesti vanha toteamus ”sitä saat mitä mittaat”. Toistaiseksi ei ole 

olemassa ensimmäistäkään edes liki riidatonta tapaa yhteismitallisesti arvostaa käytettyjen 

rahavarojen tuottoa silloin, kun vaikutukset näkyvät esimerkiksi korkeintaan välillisesti ja 
jälkikäteen mitattavissa olevina väestön sairastavuuden vähenemisenä, sairausjaksojen 

keskimääräisen keston lyhenemisenä, keskimääräisten elinvuosien lisääntymisenä ja eritoten 

rahamääräiseen mittaamiseen hyvin heikosti sovitettavissa olevina ihmisten koetun hyvinvoinnin ja 

onnellisuuden lisääntymisenä. Lienee myös selvää, että tällaisten tekijöiden osalta on 

taloustieteellistä menetelmää yli vuosien käytettäessä suuresti tingittävä menetelmän perusteisiin 

olennaisesti kuuluvasta ceteris paribus- olettamasta, kaikkien muiden asiaan vaikuttavien seikkojen 

pysymisestä ennallaan. Yksittäisten muutosten on mahdotonta varmuudella osoittaa johtuvan 

yksinomaan jostain tietystä tehdystä toimenpiteestä, koska ei voida todistaa, ettei muilla ajanjakson 

aikana tapahtuneilla tapahtumilla ole vaikutusta mitattuun asiaan.

5.4. Yhteenveto terveydenhuollon tuottavuuden arvioinnista

Käytettyjen mittarien valinta on terveydenhuollon tuottavuuden arvioinnissa kiinni näkökulmasta, ja 

tämä on myös laajalti johtanut mittarien käyttöön politiikan teon välineenä. Terveydenhuollon 

ratkaiseva asema yhteiskunnallisessa toiminnassa johtaa helposti sitä koskevan keskustelun 

politisoitumiseen. Micheli et ai. (2005) käsittelevät artikkelissaan Britannian julkisen 

terveydenhuollon tuotoksia ja tuottavuutta mittaavien julkisin varoin toteutettujen raporttien sisältöä 

ja niitä seurannutta keskustelua. Raporttien toimeksiantajat ja osaksi myös toteuttajat ovat
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paikallinen tilastoviranomainen ja valtiovarainministeriö (Office for National Statistics 2004 & 

2005, HM Treasury 2004). Raporttien ollessa tässä esillä vain taustoittavassa tarkoituksessa, emme 

mene niihin sen tarkemmin. Lyhyesti, kukin kyseessä olevista raporteista toteaa terveydenhuollon 

tuottavuuden mittaamisen äärettömän vaikeaksi, suorasanaisesti pääosin kiistää käyttämänsä 

metodologian validiteetin, mutta esittää kuitenkin tiettyjä yksinkertaistettuja tunnuslukuja 

terveydenhuollon suoritekohtaisen tuottavuuden kehityksestä. Artikkelissaan kirjoittajat korostavat 

kuhunkin raporttiin sisältyviä varaumia ja rajauksia käyttää laskettuja suureita missään 

konkreettisessa arvioinnissa terveydenhuollon tuottavuutta koskien. Toisaalta he tuovat esiin po. 

raportteja koskevan uutisoinnin ja julkisen keskustelun raporttien julkaisun jälkeen, joka 

kiijoittajien käsityksen mukaan on varaumista huolimatta koskenut yksipuolisesti vain näitä, 

kuitenkin julkaistuja, tehokkuuslukuja. Kirjoittajat katsovat, että lukuja on käytetty irrallaan 

kontekstistaan ja useissa uutisoinneissa lähinnä poliittisin tarkoitusperin osoituksena Labour- 

hallituspuolueen kehnosta taloudenpidosta (Micheli et ai. 2005, 69-71). Kirjoittajien näkökulma on 

luonnollisesti myös heidän oman ajattelunsa tulosta, kuten heidän viittaamansa keskustelu siihen 

osallistuneiden.

Suomessa keskustelu mittarien tasolla terveydenhuollon tuottavuudesta on pysynyt verraten 

systeemikeskeisenä; julkinen valta rahoitusta kanavoivana tahona on mm. tuottavuusohjelmien ja 

terveysprojektin kautta pyrkinyt kehittämään mittaristoja tuottavuuden arviointiin ja edellyttänyt 

lisääntyvässä määrin näiden käyttöä julkisen ja julkisrahoitteisen toiminnan raportoinnissa. 

Tuottavuuskeskustelua käydään myös vertaillessa yksityisten ja julkisten palveluntuotantotapojen 

tehokkuutta, (esim. Lillrank et ai. 2004)

Yksittäisten panos- tai tuotosmittarien sisällön tasolle suurin keskustelu ei kuitenkaan ole 

merkittävästi edennyt, koska viranomaisvalmistelussa ja sitä koskevassa keskustelussa käsitellään 

suuremmalla painoarvolla kokonaisvaltaisempia kysymyksiä, kuten eri järjestämistapojen käyttöä 

yleensä ottaen ja kuntarakenteen muutoksiin liittyen palveluiden järjestämisvastuiden keskittymistä 

ja sisältöä. Tässä yhteydessä käytetyt tuottavuusmittarit ovat yleisesti olleet perustasoisia, 

esimerkiksi käyntejä ja muita suoritteita käytettyyn euroon tai henkilötyövuoteen suhteutettuina. 

Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suosituksessa kunnallisten 

palveluiden arvioinnista vuodelta 2000 kunnallisten palvelujen tuloksellisuuden osa-alueet ovat: 

vaikuttavuus toiminnallisena ja kustannusvaikuttavuutena, asiakaspalvelun laatu, prosessien 

sujuvuus, taloudellisuus ja tuottavuus sekä henkilöstön aikaansaannoskyky (Kunnallinen 

työmarkkinalaitos 2000).
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Esimerkiksi Sitran julkaisema varsin laaja MAISEMA- hankkeen kymmenen kunnan osaprojekti 

selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Raportoinnissa ja uutisoinnissa konkreettinen 

huomio luonnollisesti kiinnittyy käytetyillä mittareilla saatuihin tuloksiin kustannuseroista eri 

kunnissa ja käytetyissä malleissa. Mittarit ovat pääosin tuttuja, mm. asukaskohtaisia 

kokonaiskustannuksia euroina ja käyntejä/ terveydenhuollon henkilötyövuosi kuvaavia. 

Selvityksessä todetaan laatuongelmiksi mm. laatumittareiden puute, osin heikohko tilastoitujen 

kustannusten (vaikkakin valtakunnallisesti arvioiden hyvä) vertailukelpoisuus, kustannusten 

arvioinnin irrallisuus vaikuttavuudesta ja tehokkuuden puutteellinen mittaaminen. (Sitra 2007, esim. 
s. 9,12,106)

Havaitaan siis myös Suomessa ajankohtaiseksi edeltävä Michelin et ai. Britanniaa koskeva havainto 

siitä, että laajempien ja kokonaisvaltaisempien mittareiden puuttuessa arviointia ja vertailua tehdään 

niillä mittareilla, jotka voidaan koostaa. Esitetyistä puutteista huolimatta kiinnostus luonnollisesti 

kohdistuu raportoitaviin tietoihin ja vertailulukuihin. Näihin mittareihin perustuen arvioitaneen 

myös jatkossa tavalla tai toisella kaikkea edes osin julkisrahoitteista toimintaa. Toisaalta 

itsearviointia voitaneen pitää jossain määrin edellytyksenä vastuulliseksi katsottavalle toiminnalle.

5.5 Voittoa tavoittelemattoman terveydenhuolto-organisaation 
toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen

Terveydenhuollon niin yhteiskunnallista kuin asiakaskohtaistakin vaikuttavuutta koskeva 

laadunarviointi on edellä puhutusti merkittävien muutosten kohteena, eikä ole oletettavaa, että 

kattavia ja yleisesti hyväksyttyjä laatumittareita aivan lähiaikoina voitaisiin saada käyttöön. 

Toisaalta yksittäisen organisaation on omilla mittareillaan varsin haastavaa pyrkiä osoittamaan 

toimintansa vaikuttavuutta kovin luotettavasti. Käytännössä tuottavuuden ja tehokkuuden, 

erityisesti niiden kehityksen seuraaminen on kuitenkin ainakin edes jossain määrin julkisen 

rahoituksen piirissä oleville toimijoille välttämätöntä. Vaikka absoluuttisia määreitä ei mittareilla 

olisikaan järkevää tavoitella, on selvää, että palveluiden käyttäjät ja rahoittajat suhtautuvat eri 

tavoilla käytössä olevilla, millä tahansa, tehokkuusmittareilla vertailuryhmissään eri ääripäihin 

sijoittuviin toimijoihin.

Julkisessa keskustelussa vaikuttavuuden arviointi nostetaan usein kärkipäähän tuloksellisuuden 

arvioinnin kehittämistarpeiden joukossa. Lilford et ai. (2007, 648-650) arvioivat British Medical



66

Journalin artikkelissaan terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamisen organisaatiotasolla, 

tuottavuuden osana, kannattamattomaksi. Tämä perustuu siihen, että yksittäisen organisaation 

tasolla jo sattuman vaikutus potilasaineksen valikoitumisessa ja hoitotoimenpiteiden 

tuloksellisuudessa ottaen huomioon kaikki muut yksittäisen potilaan tilaan vaikuttavat tekijät on 

liian suuri. Koska minkään kustannuksiltaan järkevän mittausasetelman tarkkuudella ei näistä 

taustatekijöistä saada kyllin tarkkaa tietoa, jotta voitaisiin arvioida valitun hoidon vaikutusta 

potilaan tilaan verrattuna muihin hoitoihin tai siihen ettei hoitoa olisi tarjottu lainkaan, ei sen 

tarkastelu tällä tasolla ole kirjoittajien näkemyksen mukaan mielekästä. He katsovat, että 

vaikuttavuuden tutkimusta tulee tehdä laajempien aineistojen osalta, organisaatioiden ja 

maantieteen rajat ylittäen. Yksittäisten organisaatioiden tasolla he pitävät parhaana vaikuttavaa 

hoitoa kuvaavana mittarina sellaista, joka kuvaa niiden hoitoprosessien ja -toimenpiteiden käyttöä, 

jotka on laajemmissa tutkimuksissa voitu todeta vaikuttaviksi. Tällaisten käytäntöjen arviointiin ja 

muodostumiseen tähtäävät myös mm. aiemmin käsitellyt Käypä /го/Yo-suositukset.

Yksittäisen terveydenhuoltoalan toimijan näkökulmasta on siis olennaisen tärkeää kyetä 

hahmottamaan oikein toimintansa kannalta keskeisten sidosryhmien odotukset organisaatiota 

kohtaan, jotta sen toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida. Organisaation palveluita käyttävät 

asiakkaat muodostavat luonnollisesti keskeisen sidosryhmän, jonka kannalta tuloksia ovat sekä sen 

itse hahmottama palvelun koettu laatu, että mahdollisesti osin huomaamattomaksikin jäävä palvelun 

kliinisesti arvioitavissa olevaa tarvetta vastaavuus. Voittoa tavoittelemattomalla organisaatiolla 

keskeisiä sidosryhmäodotuksia on myös yhteiskunnalla toimintaa rahoittavana ja siitä etua saavana 

tahona. Nämä odotukset liittyvät toisaalta asiakkaille tuotettuihin hyötyihin toiminnan 

tarpeellisuutena, toisaalta organisaation käytettävissä olevien resurssien tehokkaaseen ja 

luotettavaan käyttöön.
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6 CASE YTHS: Balanced scorecard organisaation strategian 
toteuttamisen välineeksi

Case-tutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) johtamisjärjestelmän kehittämisestä 

muodostaa tutkielman empiirisen osion. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata säätiön nykyinen 

johtamisjärjestelmä ja sen kehittämistyön suuntaviivoja sekä tuottaa malli tuloskortin kehittämiseksi 

selkeämmin strategisen ohjauksen välineenä käytettäväksi johtamisjärjestelmän osaksi.

Case-tutkimus pyrkii tutkielman asetelman mukaisesti tuottamaan vastauksen kysymykseen Kuinka 

balanced scorecard voi toimia toiminnan laatua kehittävänä strategisen ohjauksen välineenä 

terveydenhuoltoalalla toimivassa asiantuntijaorganisaatiossa?

Alustavaksi empiirisessä osassa testattavaksi hypoteesiksi rakennetaan taustateorian perusteella 
seuraavat väittämät:

Organisaation visiosta ja strategiasta strategiakartaksi johdettujen kärkitavoitteiden määrittämisen 

pohjalta rakennettu mittaristo soveltuu terveydenhuoltoalan organisaation strategian 

tasapainoiseen toteuttamiseen ohjaavaksi käytännön työvälineeksi.

Toimiva mittaristo huomioi organisaatiokohtaisesti kriittiset menestystekijät organisaation, 

toimialan sidosryhmien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Strategisen ohjauksen välineenä käytettävän balanced scorecardin tulee muutospaineisessa 

toimintaympäristössä olla erityisesti interaktiivisesti käytettävä ohjausjärjestelmän osa.

Tutkimusaineistona käytetään organisaation johtoryhmän haastatteluita, organisaation tuottamia 

dokumentteja ja arkistolähteitä sekä hallituksen osalta osallistuvaa havainnointia. Osallistuvan 

havainnoinnin tutkija on toteuttanut esittelemällä kehitysvaiheessa ollutta strategiakarttaa ja 

tuloskortin käyttöä strategisen ohjauksen välineenä ja käymällä hallituksen ja johtoryhmän kanssa 

keskustelun aiheesta evästykseksi jatkotyölle. Dokumentteina ja arkistolähteinä toimivat mm. 

säätiön toimintasuunnitelmat ja talousarviot viime vuosilta, asiakastyytyväisyystutkimukset, 

henkilöstön työtyytyväisyystutkimus, laatukäsikirja ja strategiatyön materiaalipaketti hallituksen
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seminaaria varten. Lisäksi tutustutaan erinäisiin hallituksen johtoryhmän tuottamiin 

suunnitteluasiakiijoihin ja pöytäkirjoihin.

Haastatteluaineisto on kerätty johtoryhmän jäsenten puolistrukturo ituina teemahaastatteluina Joissa 

käytiin läpi säätiön ohjausjärjestelmää ja sen aiempaa kehitystä, tuloskortin käytön tavoitteita ja 

tarkemmin mittariston laatimisen pohjaksi säätiön toiminnan tarkoitusta, tehtävää ja strategista 

visiota. Haastatteluissa on pyritty muodostamaan näkemystä strategian toteuttamisesta ja toiminnan 

tuloksellisuuden muodostumisesta yksittäisten mittareiden tasolle saakka.

Aineiston analyysi on toteutettu litteroimalla haastattelut nauhoitteista ja lähestymällä tämän jälkeen 

kaikkea kirjalliseen muotoon saatettua aineistoa toiminnan ohjauksen ja tuloksellisuuden arvioinnin 

näkökulmasta taustateorian valossa. Tulkintaa on syvennetty teemoittelemalla aineistoa ja 

muodostamalla alustavia työhypoteeseja tuloskortin käytöstä ja mittariston eri näkökulmien osa- 

alueista aineiston ja taustateorian pohjalta. Tämän jälkeen analyysiä on jatkettu tarkentamalla 

käyttöä ja mittariston osa-alueita koskevia työhypoteeseja aineistoa läpilukemalla asteittain kohti 

niiden lopullista muotoa, missä ne esitetään säätiön tuloskorttia ja sen käyttöä koskevina 

suosituksina.

Esitettävä strategiakartta ja mittaristo on hyväksytty muodossa, jossa sen katsotaan täyttävän 

aineistosta nousevat organisaatio- ja toimialakohtaiset edellytykset käyttökelpoiselle mittaristolle 

samoin kuin taustateorian edellytykset.

Raportti koostuu säätiön taustoittavasta yleiskuvauksesta, tarkemmasta nykyisen johtamis- ja 

ohjausjärjestelmän sekä niiden kehittämistarpeiden kuvauksesta, Toivasen projektimallin 

viitekehyksessä tarkasteltavasta aiemman tuloskortin kehittymisen arvioinnista ja 

strategiakartoituksen avulla (esim. Kaplan & Norton 2004) uuden tuloskortin kehittämisestä. 

Kuvailevan osion jälkeen pohdinta- ja yhteenvetoluvuissa laaditaan keskeiset suositukset säätiön 

ohjausjärjestelmän kehittämiseksi strategisen ohjauksen välineenä käytettävän tuloskortin roolia 

kehittäen.

Raportissa on esitetty viittaukset havaintoaineistoihin pääosin tekstin sisällä kuvaillen. 

Haastattelulainaukset esitetään anonyymeinä. Suorat lainaukset haastatteluaineistosta on erotettu 

tekstistä kursivoituina ja sisennettyinä.
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б. 1 Tausta: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

YTHS on yliopisto-opiskelijoille terveydenhoitopalveluja tuottava säätiömuotoinen yhteisö, joka 

toimii kaikilla yliopistojen päätoimipaikkojen paikkakunnilla sekä joidenkin suurempien 

yliopistojen sivutoimipisteiden yhteydessä. Säätiöllä on kaikkiaan 18 toimipistettä, 

terveyspalveluyksikköä.

Säätiön ovat perustaneet opiskelijat vuonna 1954 ja sen hallinnossa opiskelijoilla on edustus 

kaikilla tasoilla. Suomen ylioppilaskuntien liitolla on varsin laaja nimeämisvaltuus säätiön 

valtuuskuntaan ja hallitukseen.

YTHS toimii nykyisessä mallissaan organisaatiorakenteen puolesta matriisiorganisaationa siten, että 

keskushallinnon kolmen linjajohtajan alaisuudessa toimivat suun terveydenhuollon, terveyden- ja 

sairaanhoidon sekä mielenterveyden toimintalinjat. Säätiön johtoryhmän muodostavat 

toimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, linjajohtajat sekä pysyvinä asiantuntijoina 

henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Jokaisella terveyspalveluyksiköllä on oma hallinnollinen 

vastuuhenkilö, ja terveyspalveluyksiköt toimivat resurssiohjauksen puitteissa itseohjautuvina 

yksiköinä. Terveyspalveluyksiköt on järjestetty hallinnollisesti kymmenen johtokunnan alaisuuteen; 

kunkin johtokunnan vastuualueena on yksi tai useampi toimipiste.

Säätiön toimielimistä ylimpänä toimii valtuuskunta, joka valitsee hallituksen kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan säännöissä määriteltyjen kiintiöiden pohjalta, eli käytännössä vahvistaa sen, ja päättää 

talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kuten myös tilinpäätöksen hyväksymisestä. Hallitus vastaa 

säätiön toiminnasta.

Säätiön koko henkilöstön määrä vuonna 2006 oli 607, henkilötyövuosina mitattuna noin 500. 

Henkilöstön keski-ikä oli tuolloin 48,3 vuotta.

Säätiön talousarvion loppusumma vuodelle 2008 on vajaa 39 miljoonaa euroa. Säätiön rahoituksesta 

talousarviossa Kelan osuus on noin 62%, kaupunkien 11%, opiskelijoiden 18%, opetusministeriön 

8% ja muiden tuottojen vajaa 1%. Säätiön toimintamenoista noin 63% on palkkoja tai palkkioita 

sivukuluineen, minkä lisäksi osa toiminnasta toteutetaan ostopalveluina, mitkä kustannukset eivät 

sisälly näihin henkilöstökuluihin.
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6.2 Säätiön nykyiset ohjausjärjestelmät

Säätiön johtamisjärjestelmä perustuu käytännössä voimakkaasti resurssiohjaukseen, jossa 

määritetään mihin asioihin varoja voi käyttää ja kuinka paljon. Budjetoinnin ytimenä ovat vuotuiset 

asemakohtaiset tulos- ja tavoiteneuvottelut. Näissä on käytännössä hyvin pitkälle määritelty ne 

raamit, joiden puitteissa terveyspalveluyksiköt ovat toimineet itseohjautuvasti.

Laatukäsikirjassa puhutaan tulosohjauksesta, mikä ei luo riittävää kuvaa tilanteesta. Yksiköillä ei 

käytännössä ole mahdollisuus vaikuttaa tuloihinsa, koska rahoituksesta n. 95% toteutuu muiden 

kuin välittömien asiakasmaksujen kautta (asiakasmaksuista 75% kertyy vuosimaksuista, ja koko 

rahoituksesta 80% muista kuin asiakasmaksuista, mikä osuus myös kanavoidaan suoraan 

keskushallinnon kautta). Käytännön mahdollisuudet toiminnan uudenlaiseen suuntaamiseen ovat 

kustannuksia tuottavalta osin näin varsin rajalliset, ja ohjaus käytännössä resurssiohj austa.

Että kyllä meillä on liian yksityiskohtainen tili - ja kustannuspaikkakohtainen 

budjetointi. Itse näen että tasapainoiseen tulokseen päästään niin että tarkastellaan 

mitä toiminnot maksavat eikä nyt meidän kirjanpito sitä tue... Asemilla pitäisi sitten 

olla sen hyväksytyn budjettinsa puitteissa kesken toimintakauden mahdollisuus siellä 

hyväksyttyjä toimintoja käyttäen muuttaa niitä.

2000-luvulle tultaessa säätiölle laadittiin laatukäsikirja ja tuloskortti. Laatukäsikirjaan koottiin 

erinäisiä säätiön toiminnanohjausasiakirjoja ja toimintaperiaatteita; skaala on laaja, yksittäisistä 

toimintaohjeista laajempiin alastrategia-asiakiijoihin. Tuloskorttiin listattiin varsin suuri määrä 

asiakas-, talous-, henkilöstö- ja prosessinäkökulman mittareita. Tuloskortin osista osa on enemmän 

tavoitteen luontoisia, osa varsinaisia mittareita. Tuloskortti ei ole juurikaan ollut aktiivisessa 

käytössä johtamisen välineenä, lähinnä roolina on ollut jaotella eritasoisilla konkretian asteilla 

toiminnan tavoitteita ja nostaa esiin joitakin erillisillä selvityksillä seurattavia asioita. Laatukäsikirja 

on toiminut enemmän käytännönläheisenä ”ohjekirjana”, jota on henkilöstä riippuen sovellettu eri 

tavoin ja määrin.

Säätiön toimitusjohtaja vaihtui loppuvuonna 2004 ja mm. talous- ja hallintojohtaja sekä 

johtajaylilääkäri vuonna 2005. Henkilöstövaihdokset johtuivat pääosin eläkkeelle siirtymisistä. 

Uuden toimitusjohtajan kaudella on käynnistetty kehittämishanke, jossa mm. laatukäsikirjan ja 

tuloskortin kehittämisen kautta on tavoitteena uudistaa säätiön johtamisjärjestelmää mm. siten, että
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säätiötason, toimintalinjojen omien sekä yksikkökohtaisten (jatkossa myös henkilökohtaisten) 

tuloskorttien rooli johtamisjärjestelmässä muuttuisi aiempaa merkittävästi suuremmaksi. Tämä 

hanke on vielä varsin valmisteluasteella, ja vuoden 2008 toiminnan suunnittelu toteutettiin 

pääsääntöisesti edeltävien vuosien tapaan, merkittävältä osin tulos- ja tavoiteneuvotteluissa 

sovittujen tili- ja kustannuspaikkakohtaisten budjettimäärärahojen tasolle.

Käytössä olevaan johtamisjärjestelmään eri elementtien yhteen nivominen ei toistaiseksi ole 

tapahtunut ongelmattomasti. Haastatteluista kirjallisiin materiaaleihin vertaillen saadun kuvan 

mukaan tällä hetkellä vallitsee jossain määrin epäselvyyttä siitä, mikä järjestelmän eri osien rooli on 

käytännön toiminnan kannalta, ja missä yhteyksissä kunkin eri osan ohjausta käytetään.

Minä olisin kirjoittanut laatukäsikirjan päinvastoin eli ensin prosessit ja sitten 

katsotaan miten niitä johdetaan mutta meillä tehtiin ensin johto ja sitten ruvetaan 

miettimään prosesseja.

Semmoinen asia josta mä olen käynyt jatkuvaa polemiikkia on se että tässä 

matriisimallissa... prosessin johtaminen on vaikeaa kun ei meillä ole 

matriisiorganisaatiota

Säätiön nykyisessä toiminnanohjauskäytännössä tuloskortin voi perustellusti todeta olevan jossain 

määrin vajaakäytössä. Mm. säätiön toimintasuunnitelman tasolla tuloskortti mainitaan selvästi 

osana säätiön johtamisjärjestelmää, eikä yksinomaan toteutunutta toimintaa kuvaavana mittaristona. 

Laatukäsikirjassa todetaan YTHS:n johtamisjärjestelmäksi ”laatujohtaminen yhdistettynä 

tasapainotettuun tuloskorttiin”.

6.3 Ohjausjärjestelmän kehittämisen tarve ja laatutyö

Kohdeorganisaatio päätti lähteä toteuttamaan balanced scorecardia alun perin osana laatutyöryhmän 

hanketta. Kokonaisuudessaan kyse oli johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Organisaatio määritteli 

tavoitteekseen toteuttaa laatujohtamista yhdistettynä tasapainoiseen tuloskorttiin. Laatujohtamista 

ryhdyttiin toteuttamaan EFQM (Euroopan laatupalkinto)- viitekehyksessä.
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Laatutyön yhteenveto tapahtuu organisaation laatukäsikirjassa. Käsikirjaa kehitettiin EFQM- 

kehyksessä käytännössä lähinnä siten, että EFQM- jaottelun otsikkotaso muodosti myös 

laatukäsikirjan otsikkotason, ja erillinen laatutyöryhmä valmisteli organisaation näkökulmasta 

kunkin osa-alueen alustavat tekstit. Laatukäsikirjan ensimmäinen versio valmistui työryhmästä 

vuonna 2000. Tämän jälkeen käsikirjaa käsiteltiin säätiön johtoryhmässä ja hallituksessa, ja 

päivitetty versio hyväksyttiin vuonna 2001.

Laatukäsikirjan tultua hyväksytyksi jalkautettiin laatutyö siten, että kullakin säätiön toimipaikalla 

nimettiin laatuvastaava, joista merkittävä osa oli laatutyöryhmän jäseniä. Laatuvastaavien vastuulle 

osoitettiin käsikirjan määrittelemien toiminta- ja seurantaperiaatteiden vakiinnuttaminen osaksi 

toimipaikan toimintaa. Konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin, että jokainen säätiöläinen tutustuisi 

laatukäsikirjaan ja määrittelisi sen merkityksen omalle toiminnalleen. Käytännössä tätä edistettäisiin 

mm. kehityskeskusteluissa, jotka kaikki kävisivät säännöllisesti. Laatutyöryhmä jatkoi työtä 

käsikirjan toimintakäytäntöjen konkreettisten sovellusten kehittämiseksi ja valmisteli säännöllisin 

väliajoin ajankohtaisia päivityksiä käsikirjan sisältöön.

Tähän mennessä laatukäsikirjasta on tullut varsin kattava kokoelma kuhunkin aihealueeseen 

liittyviä säätiön dokumentteja. Kokonaisuudessaan laatukäsikirja ei kulje enää kirjallisessa 

muodossa, vaan suuri osa dokumenteista on linkitetty sähköiseen säätiön intranetissä käytettävissä 

olevaan laatukäsikirjaversioon. Kirjallisena jaettava käsikirja ei näitä liitteitä sisällä.

6.4 Balanced scorecard säätiössä

Ensimmäinen säätiön tuloskortti laadittiin alkuun käsikirjan pohjalta. Laatukäsikirjassa käsitellyt 

osa-alueet jaoteltiin asiakas-, talous-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmiin. Eri näkökulmiin 

muodostui 5-10 eri otsikkotasoista tavoitealuetta kuhunkin, ja näistä kunkin sisälle 1-5 eritasoista 

seurattavaa asiaa. Näistä asioista osa oli numeromääräisesti mitattavissa olevia, osa puhtaasti 

laadullisesti arvioitavia, tavoitteena esim. ”toimii hyvin”. Joka tapauksessa kaikki seurattavat asiat 

olivat ikään kuin tuloskortin mittareita, eikä tuloskortin sisällä ollut erillisiä määriteltyjä painotuksia 

tai hierarkioita osa-alueiden välillä. Kaiken kaikkiaan eri seurattavia asioita tuloskortissa oli 47. 

Näistä kuudelletoista ei ollut määritelty varsinaisia tavoitteita, vaan todettiin vain mittaria 

seurattavan osana tuloskorttia.
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Säätiön johtamisjäqestelmän täytyy varmistaa se, että pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan. 

Tämän vuoksi myös nämä tavoitteet tulisi kyetä esittämään sellaisina väli- ja päätavoitteina, joiden 

toteutumista voidaan seurata. Tämän lisäksi on luonnollisesti edelleen johdettava jatkuvaa toimintaa 

niin, että jokaisen työntekijän päivittäisessä työssä onnistumisen edellytykset ja tulokset pysyvät 

oikeassa uomassa.

Lyhyt-ja pitkäkestoisten tavoitteiden jakamisesta on tuloskortissakin ollut kyse. Jotta kaikki aika ei 

kulu kaiken mahdollisen mittaamiseen ja arvioimiseen, on johtamisjärjestelmän osaksi pyritty 

kehitettävä yksinkertainen, eri onnistumisen osatekijät tasapainoisesti kokoava mittaristo. 

Tuloskortin on olemassaolonsa lisäksi myös toteutettava tehtävänsä, eli tuotettava sellaista tietoa, 

jolla on käytännön työssä merkitystä. Keskittyminen on paras kohdistaa niihin asioihin, jotka ovat 

sekä tärkeitä että vaikutettavissa. Tästä johtuen tuloskortti ei saa olla liian laaja. Jos jokin, tärkeäkin, 

asia on sellainen, että sitä mittaamalla saatujen tulosten perusteella ei voida tehdä merkittäviä 

päätöksiä toiminnan kehittämiseksi, ei sen paikka ole tuloskortissa (laatukäsikirja, pöytäkirjat).

Käydään siis hieman tarkemmin läpi säätiön nykyisen tuloskortin käyttöä ja sen käyttöön liittyviä 

kokemuksia. Balanced scorecardin rakentamista ja soveltamista käsitellään Malmin et ai. (2005) 

teoksessa nk. Toivasen Balanced scorecard- projektimallilla hahmotettuna. Säätiön vanhan 

tuloskortin kehittymistä tarkastellaan seuraavassa Toivasen mallin viitekehyksessä. Malli on 

katsottu sopivimmaksi analyysin kehykseksi, koska se perustuu kriittisten menestystekijöiden 

määrittämiselle ja niiden mittaroinnille. Säätiön tuloskortissa ei kriittisten menestystekijöiden 

määrittämisen osalta ole noudatettu mallin mukaista logiikkaa. Prosessinäkökulmasta hanke on 

kuitenkin edennyt samantapaisesti, koska mittareiden pohjaksi on määritetty runsaslukuinen joukko 

strategisia painopisteitä ja muita tavoitteita pääosin laatutyön osana.

Seuraavassa pohditaan lyhyesti Toivasen projektimallin kymmenkohtaisen osituksen näkökulmasta 

säätiön tähänastisia kokemuksia tuloskortin kehittämisestä. Ensin todetaan mallin mukainen vaiheen 

ydinsisältö ja sen jälkeen arvioidaan säätiön aiempaa toimintaa tässä suhteessa.

Vaihe 1: Selkeä päätös Balanced Scorecard- projektin käynnistämisestä
Hankkeen käynnistämispäätöksen tulee sisältää kerralla sekä motivaatio ja mahdollisuus eli syyt 

hankkeeseen lähtemiseen ja sille osoitettavat resurssit (Malmi et ai. 2005, s. 95-96).
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Säätiössä on tehty päätös laatia tasapainoinen tuloskortti osana laatutyötä, jota on mm. 

laatukäsikirjan ympärillä tehty 1990-luvun lopulta lähtien. Tuloskortin käyttöönoton motiiveiksi on 

esitetty kehitysvaiheen hallintoelinten pöytäkirjoissa yleisesti myös muussa julkisessa 

keskusteluissa esillä olleita teemoja, kuten tasapainoinen eri näkemysten sovittaminen toiminnan 

ohjaamisen tueksi, riittävä huomion kiinnittäminen nykyhetkellä ja tulevaisuudessa olennaisten 

asioiden kehitykseen laaja-alaisesti tarkasteltuna sekä toiminnan seurannan ja johtamisjärjestelmän 

parantaminen. Kehitysvaiheen pöytäkirjoissa ei kuitenkaan ole konkreettisesti käsitelty 

nimenomaan tuloskortin aiottua roolia osana johtamisjärjestelmää. Pikemminkin bsc on ollut yksi 

osa laajaa säätiön toiminnan ja ohjauksen kehittämishanketta, joka konkretisoituu mm. 

laatukäsikirjassa. Projektin laajuutta ja sille suunnattavia resursseja ei näin ollen ole yksilöidysti 

määritelty. Samoin hankkeen toteuttamisella tavoitellut hyödyt ja haitat ovat lähinnä 

yleisluontoiseen ”toiminnan parantamiseen” liittyviä, eivätkä jäsenny konkreettisiin toimintoihin 

kovinkaan merkittävästi.

Vaihe 2: Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen
Projektin onnistuminen edellyttää johdon sitoutuvan siihen. Strateginen johtaminen on 

organisaation johdon asia, ja balanced scorecardin todellinen käyttö johtamisen työkaluna sisältää 

implisiittisesti edellytyksen johdon sitoutumisesta (Malmi et ai. 2005, 97-98).

Säätiön toimiva johto ja hallitus ovat tukeneet tuloskortin käyttöönottoa ja osallistuneet siihen 

varsin laajasti eri vaiheissa. Työ on edennyt laatutyön yhteydessä, ja kehitteillä olleita asiakirjoja on 

eri vaiheissa käsitelty johtoryhmässä ja hallituksessa, joiden kommenttien pohjalta niitä on myös 

muokattu. Osaltaan tuloskortille suunnitellun konkreettisen roolin puuttuminen luonnollisesti 

välittyy myös johdon sitoutumisesta; johto on kyllä sitoutunut siihen, että tuloskortti toteutetaan ja 

otetaan käyttöön, mutta konkreettista sitoutumista siihen, mihin korttia tullaan käyttämään, ei ole 

lyöty lukkoon myöskään johdon tasolla.

Vaihe 3: Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen
Jotta scorecardiin voidaan visiolähtöisesti määrittää tavoitteet, ja myös kommunikoida ne koko 

organisaation sisällä, on varmistuttava siitä, että visio ja strategiset valinnat todella kuvaavat sitä, 

minne ja miten organisaatio on menossa (Malmi et ai. 2005, s. 98).

Säätiön laatutyön osana on käyty verraten laajapohjaista keskustelua visiosta ja missiosta, jotka 

uudistettiin samassa yhteydessä. Säätiön visio on kiteytetty iskulauseeseen Opiskelijan terveydeksi
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kehityksen kärjessä. Tätä seuraa ajatusta hieman avaava osa "YTHS on vetovoimainen ja 

korkeatasoinen asiantuntijayhteisö, joka tuottaa kustannustehokasta sekä vaikuttavaa terveyshyötyä 

korkeakouluopiskelijoille. ” Kentältä saadun palautteen perusteella on katsottava, että sinänsä vision 

katsotaan varsin hyvin kuvaavan säätiötä ja sopivan sen toimintaa kuvaamaan. Ymmärrettävästi 

kuitenkin vision yleisluontoisuus ei vielä luo laajaa yleistä näkemystä siitä, mihin konkreettisiin 

asiakokonaisuuksiin säätiön tulevaisuutta koskeva tavoitteellinen toiminta tähtää, ja minkälaisia 

valintoja tavoitetilojen osalta on tehty.

Opiskelijan terveydeksi- osan vision alussa voidaan katsoa kommunikoivan säätiön toiminnan 

tarkoitusta ja olemassaolon tavoitetta. Opiskelijat ovat laajasti edustettuna säätiön hallinnossa 

kaikilla tasoilla, ja asiakaspalautteen keräämiselle toimintaan osallistuvilta on olemassa toimiva 

perinne. Koska säätiön asiakaskunta toisaalta sääntömääräisestikin koostuu pelkästään 

opiskelijoista, ei visio sinänsä sisällä sääntöjen tulkintaa syventävää arvovalintaa siitä, mihin 

toiminnan painopiste suuntautuu. Yleensä ottaen jo terveydenhuollon toteuttamisen voidaan katsoa 

tähtäävän hoidettavina olevien olojen parantamiseen, joten ei ole sinänsä yllättävää, että vision 

alkuosan katsotaan kuvaavan toimintaa kohtalaisesti. Ei kuitenkaan ole selvää, että tällaisen vision 

kommunikoiminen sinänsä vielä selvittää kuulijoille muita valintoja kuin sen, että säätiö on 

ylipäänsä päätetty perustaa ja toteuttaa sen sääntömääräistä toimintaa. Joka tapauksessa alkuosa 

henkii vähintään yleistasoista asiakaslähtöisyyttä

Kehityksen kärjessä - loppuosa tulkittuna kertoo tehdyistä valinnoista sen, että pyritään 

noudattamaan edistyneitä toimintatapoja ja tietyllä tapaa myös luomaan uusia toimintamalleja, 

näyttämään suuntaa myös muille alan toimijoille. Terveydenhuoltoalalla tämä tarkoittaa esimerkiksi 

tieteellisesti toimiviksi todistettujen toimintamallien käyttöä, osallistumista tutkimustoimintaan ja 

terveydenhuoltoalan tai monitieteelliseen yhteistyöhön kansallisesti ja/tai kansainvälisellä tasolla.

Voidaan katsoa, että visio kuvastaa tältä osin varsin hyvin jo säätiössä tehtyjä arvovalintoja. Säätiö 

on koko olemassa olonsa ajan tukenut oman henkilöstön osallistumista tutkimustoimintaan, 

rahoittanut tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä toteuttanut suhteellisen aktiivista 

julkaisutoimintaa. Laatutyön kautta perustetut ja nimetyt laatutyöryhmät ovat selkeä indikaatio siitä, 

että aikaa ja resursseja käytetään toiminnan kehittämiseen.

Ulkopuolisessa tulkinnassa visiosta kiinnittäisin huomiota kahteen seikkaan; ulkopuoliselle lukijalle 

visio kuvastaa lähinnä sitä, mitä säätiö tekee, ja millä tavalla se pyrkii toimintaansa toteuttamaan.
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Se ei kuvasta konkreettista muutosta johonkin olemassa olevaan asiaintilaan, vaan lähinnä tavoitetta 

jatkaa toimintaa myös tulevaisuudessa, mielenkiinto kehitystyöhön suunnattuna.

Säätiön omalle henkilöstölle visio on saadun palautteenkin perusteella oletettavasti varsin hyvin 

hyväksyttävissä tavoitteena toteuttaa laadukasta terveydenhuoltotyötä. Tietyssä mielessä visio 

kuvaa niitä asioita, joita jo nykyisessä toiminnassa on keskustelu- ja kehittämistyössä pidetty 

hyvinä. Vision voisi tulkita tietyllä tapaa viittaavan myös siihen, että nykyhetkellä tehty työ on 

hyvää ja arvostettua, ja pääpiirteittäin sitä halutaan jatkaa ”samaan malliin”. Vision loppuosan 

”vetovoimainen ja korkeatasoinen asiantuntijayhteisö’’’ luonnollisesti viittaa nykyisen ja 

potentiaalisen henkilöstön kokemaan vetovoimaan säätiötä kohtaan, ja siten tavoitetilana velvoittaa 

kehittämään ja ylläpitämään työskentelyolosuhteita ja säätiön julkista kuvaa osaavien terveysalan 

ammattilaisten näkökulmasta sellaisina, että säätiöllä halutaan pysyä ja sinne halutaan hakeutua 

töihin. Tämä on strateginen tavoitteenasettelu tilanteessa, jossa nähdään lisääntyvä tarve terveysalan 

ammattilaisista väestön ikääntyessä, eläkkeelle jäävien ikäluokkien myös terveysalalla kasvaessa ja 

esimerkiksi säätiön oman ikärakenteen ollessa verraten korkea.

Säätiön missio kuuluu seuraavasti: ”YTHS.n jatkuvasti kehittyvä, asiantuntijuuteen pohjautuva 

palvelujärjestelmä ja erinomainen maine takaavat omaleimaisen opiskeluterveydenhuollon 

onnistuneen toteuttamisen”. Näin nimettynä missiota voi pitää tietyllä tapaa laajennuksena siitä, 

mitä jo visiolla tarkoitetaan. Voitaneen katsoa, että yhdessä missio ja visio muodostavat 

kokonaisuuden, joka kuvaa säätiön toiminnan tavoitetta ja toimintaperiaatteita ja jossain määrin 

keskeisiä arvovalintoja. Niiden samankaltaisuus myös viittaa siihen, että niitä laadittaessa on 

katsottu senhetkisen toiminnan luovan ne puitteet ja linjat joiden mukaan toimintaa myös 

tulevaisuudessa halutaan toteuttaa, osaamista ja terveydenhuoltoalaa samalla kehittäen. Vision ja 

mission muodostamana säätiön tavoitteenasetanta tähtää keskeisesti siihen, että säätiö on ylipäänsä 

olemassa, säilyttää omat toimintaedellytyksensä (”vetovoimainen ja korkeatasoinen 

asiantuntijayhteisö”), ja että kohdeyleisölle terveyshyötyjä tuotettaessa huomioidaan 

kustannustehokkuus ja vaikuttavuus hyvän toiminnan määreinä.

Vaihe 4: Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen
Vision toteuttamisen edellytyksien tarkempi analyysi edellyttää organisaation vahvuuksien, 

heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien määrittelyä esimerkiksi SWOT-analyysin keinoin. 

Näiden pohjalta voidaan määritellä organisaatiolle kriittiset menestystekijät ja verrata niitä
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toimialalla yleisemmin tarvittaviin. Olennaista on myös priorisoida tekijät niiden arvioidun 

merkittävyyden pohjalta (Malmi et ai. 2005, s. 98-100).

Varsinaisia kriittisiä menestystekijöitä ei mittaristón taustaksi eritelty. Näiden sijaan on vahvistettu 

toiminnan vuotuiset strategiset painopisteet, taustana mm. johdon ja organisaation 

kehittämispäivillä käydyt keskustelut, osin myös henkilöstön laajemmin osallistuma SWOT- työ 

valmisteltujen painopisteiden pohjalta eri vuosina. Näistä painopisteistä ovat hieman eri 

muodoissaan olleet mukana palvelurakenne, henkilöstö, tutkimus ja kehittämistoiminta, 

organisaatio, strategiaprosessi ja muutoksen hallinta.

Painopisteet on kirjattu toimintasuunnitelmiin hieman eri muodossa eri vuosina, mutta pääosin nyt 

käsillä olevat tekijät ovat olleet mukana joka vuosi tuloskorttityöskentelyn alusta lähtien. Erillistä 

tärkeysjärjestystä näiden tekijöiden välille ei ole haluttu määrittää minään vuonna. Johtoryhmän 

viimeisimmän SWOT-työskentelyn pohjalta painopisteiden tarkempaa kuvausta päivitettiin hieman. 

Kuvaukset esitetään lyhyesti seuraavassa ja arvioidaan samalla näiden kuvailujen sisältämiä 

mahdollisesti kriittisenä menestystekijänä

Palvelurakenne

Mukana tavoitteina olivat palvelutarjonnan laajuuden arviointi ja yhdenmukaistaminen eri 

terveyspalveluyksiköissä, rakenteen kehittäminen tarpeiden ja rahoitusnäkymien pohjalta sekä 

toiminnan kustannustehokkuus. Painopisteen sisällä kuvataan lähinnä toimintoja, menestystekijäksi 

käännettynä näistä voidaan hahmottaa tavoiteltavan tarpeisiin vastaavaa tasapainoista 

palvelurakennetta, jota arvioidaan myös rahoituksen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Henkilöstö

Tämän painopisteen sisällöksi on määritelty tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne, 

pitkäjänteinen henkilöstöresurssien kehittäminen ja oppimissuunnitelma, voimavarojen 

vapauttaminen ammattilaisen työhön, johtamisen kehittäminen sekä työaikajärjestelyt. Tässä on 

samoin tavoitteita ja toimintoja määritelty rinnakkain; menestystekijää määritelmässä vastaa 

henkilöstön osaaminen ja kehittyminen, joustavuus esimerkiksi työajoissa sekä rakenteen ja 

toiminnan vastaavuus.
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Tutkimus-ja kehittämistoiminta
Tavoitteeksi on asetettu tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimintaohjeen luominen, jatkuvan ja 

uusiutuvan rahoituksen varmistaminen toiminnalle ja innovatiivisuuden hyödyntäminen. 

Menestystekijää vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuus; tämä yhdistää sekä riittävät 

resurssit toiminnalle että innovatiivisuuden tuottamat tulokset.

Organisaatio
Organisaatiota koskevat tavoitteet ovat erityisesti valmiiksi kirjoitettuja toimintoja. Näitä ovat 

organisaatiorakenteen selkeyttäminen, johtamisen kehittäminen, toimintavaltuuksien ja vastuiden 

tasapainoisuus, keskittämisen ja hajauttamisen hyötyjen arviointi ja vaikuttavuuden lisääminen sekä 

hankintatoiminnan kehittäminen. Varsinaista menestystekijää näistä ei hahmotu; vaikuttavuus toki 

itsessään on sellainen, mutta pelkkä organisaatio ei todennäköisesti synnytä vaikuttavuutta, joten 

sen tarkastelu on syytä siirtää toisaalle.

Strategiaprosessi
Painopisteenä strategiaprosessissa on kyse myös käytännön toimista, näiksi on mainittu 

strategiaprosessin jatkuva kehittäminen ja toiminnan jalkauttaminen linjoille ja yksiköihin, 

strategisen liikkumavaran määrittely ja joustava käyttö sekä tuloskortin käyttöönotto kaikilla 

organisaatiotasoilla.

Muutoksen hallinta
Muutoksen hallintaa koskeva osio on yleinen periaatetavoite; painopiste konkretisoidaan 

jaottelemalla aktiiviseksi otteeksi terveydenhuollon muutoksen hallintaan, 

opiskelijaterveydenhuollon tulevaisuuden kehityksen ennakointiin ja toimintaan sisällyttämiseen, 

toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja toimintaan sisällyttämiseen sekä organisaation 

sisäisiin muutoksiin. Käytännössä näissä kaikissa on kyse ennakoinnin ja strategian jatkuvan 

tarkastelun kehittämisestä. Tämän ja edeltävän painopisteen voidaan katsoa lähinnä hahmottelevan 

interaktiivisten ohjauselementtien (Simons 1995) käyttöä ennakoinnin varmistamiseksi, eikä 

varsinaisia kriittisiä menestystekijöitä.

Vaihe 5: Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen
Näkökulmien valinnassa Toivasen mallissa suositetaan Kaplanin ja Nortonin (1993 ym.) 

ehdottamia, mutta todetaan myös muita voitavan valita tarvittaessa. Mittariston taso suositellaan 

valittavaksi johdonmukaisesti organisaatiotason mukaan, niin että esimerkiksi ylimmän johdon
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käyttämässä koko organisaation mittaristossa korostuvat pidemmän aikavälin moniulotteiset 

mittarit. Mittaristón tasapainotusvaiheessa varmistetaan eri tavoitteiden keskinäinen tasapaino ja 

yhteys strategiaan ja visioon. (Malmi et ai. 2005, s. 100-102)

Säätiön mittariston näkökulmiksi on valittu asiakkaat, rahoittajat (ja kumppanit), toiminta ja 

henkilöstö. Samoin tai samaan tapaan nimetyt näkökulmat ovat käytössä varsin monissa 

suomalaisissa voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä, valinta on myös lähellä mm. Kaplanin 

(2001) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille suosittamaa.

Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen on tapahtunut varsin monivaiheisena 

yhteistyönä sykleittäni; laatutyöryhmä on käsitellyt näkökulmia ja listannut niihin sisältyviä tärkeitä 

asioita, johtoryhmä ja hallitus ovat näitä käsitelleet, ja vuosikierron mukaan keskustelu on 

arvioivassa mielessä avattu säännöllisesti uudelleen toimintasuunnitelmia ja laatukäsikirjaa 

päivitettäessä. Yleensä keskustelu ei ole johtanut listattujen asioiden poistamiseen listalta; jossain 

määrin on toisaalta tuotu eri näkökulmiin ja niiden ”mittareihin” lisää materiaalia. Mittareita ei ole 

johdettu strategiasta eikä kovin konkreettisesti arvioitu niiden yhteensopivuutta strategiakuvausten 

kanssa.

Myös mittariston teknisen käytettävyyden kannalta keskeiset ongelmat ja kehittymistarpeet 

sisältyvät tähän alakohtaan. Mittaristoa ei ole laadittu mittaamisen ja mitattavissa olevien 

tavoitteiden asettamisen näkökulmasta. Osa mittareista on otsikkotasoisia ”tavoitteita”, joille ei ole 

esitetty juuri mitään selkeästi mitattavissa olevaa konkreettista sisältöä. Esimerkkejä 

”moniammatillisen työn kehittäminen”, ”innovatiivisuus”, ”kehittämishankkeet”, ”työsuojelu”, 

”oikein kohdennetut palvelut”, ”toiminnan hyvä organisointi”.

Osalle mittareista on esitetty jokin seurattava asia, jolle voidaan määrittää numeromääräinen arvo. 

Lähtötason ja tavoitteiden määrittäminen on kuitenkin myös näiden mittareiden osalta suurelta osin 

keskeneräinen.

Erityistä huomiota mittariston strategialähtöisyyden, mittareiden määrän ja asioiden mitattavuuden 

lisäksi olisi kiinnitettävä siihen, missä määrin seurattavat asiat yleisesti ottaen kuvaavat tavoitteen 

mukaisen toiminnan kehittymistä, eli mittareiden validiteettiin.
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YTHS:n vanha tuloskortti. Lähde: laatukäsikirja
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Vaihe 6: Organisaation sitouttaminen
Koko organisaation sitouttaminen perustuu sekä projektin tarpeellisuuden että konkreettisen käytön 

kommunikoimiseen koko organisaatioon perustellusti ja ymmärrettävästi. Selväksi tulisi koko 

henkilöstölle tulla, mitä muuttuu käytännössä ja mitä henkilöstöltä odotetaan, mistä kukakin on 

vastuussa. Hyödyksi olisi myös osoittaa mitä kiitosta tai hyötyä henkilöstölle voidaan menetelmän 

käytöllä saada. (Malmi et ai. 2005, 102-103)

YTHS:n organisaatio on lähtökohtaisesti sitoutettu myös tasapainoisen tuloskortin olemassa oloon 

yhtenä laatutyön mukanaan tuomista uudistuksista. Kuten jo aiemmin todettiin, tuloskortin rooli on 

kuitenkin ollut selkeytymätön. Sitouttamista on tehty erityisesti siihen, että tällainen kortti luodaan 

ja otetaan käyttöön, sekä siihen, että mittaristoksi koetut asiat ovat yhteisesti hyviksi ja tärkeiksi 

havaittuja. Käytännön tasolla itse mittarin käyttöä toiminnan ohjauksen välineenä, konkreettisten 

tavoitteiden asettamista ja seurantaa ei ole kattavasti yksilöity. Voidaan katsoa, että tuloskortin 

tunnustettuja kommunikoitu asema osana säätiön toiminnan suunnittelua ja johtamista, kuitenkin 

niin, ettei käytännön toimintaan kytkettyjä toimintoja ole merkittävässä määrin ollut, on de facto 

seitsemän vuoden aikana käytännössä sitouttanut organisaation pitämään tuloskorttia enemmän 

ohjelmallisena julistuksena tärkeistä asioista kuin toiminnanohjausjäijestelmän käytännön 

merkitystä omaavana osana.

Vaihe 7: Mittariston karsinta ja täydentäminen

Toivasen projektimallin osituksessa todetaan organisaatioiden BSC-projektien yleiseksi ongelmaksi 

mittareiden liian suuri määrä; uusia mittareita ja alamittareita luodaan hankkeen kestäessä, mutta 

aiempia ei karsita pois. Karsinta on kuitenkin välttämätöntä ja tulee toteuttaa johdonmukaisesti 

mittarikohtaisten ominaisuuksien arvioinnin ja tuloskortin suunnitellun käyttötarkoituksen 
perusteella. (Malmi et ai. 2005, 103-104).

Tämä havainto koskee myös säätiön tuloskorttia; joitakin uusia alakohtia on eri mittareihin luotu, 

mutta karsintaa ei ole tehty. Mittariston validiteetin arvioinnin ja mittauskohteiden tosiasiallisen 

mitattavuuden toissijaisuus on olennaisin puute mittariston taustalla ajatellen 

toiminnanohjaustarkoitusta, joten keskeiseksi asiaksi tulevan mittariston kannalta nousee juuri 

mittauskohteiden ja mittareiden kriittinen tarkasteluja karsinta.
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Vaihe 8: Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin

Mittaristón ylätason tavoitteiden taustalla olevien vaikuttavien tekijöiden purkaminen selkeiksi 

kaavioiksi havainnollistaa henkilöstölle, miten tavoitteiden saavuttamiseen voidaan vaikuttaa. Se 

mahdollistaa myös yksikkökohtaisen mittaroinnin ko. yksikön vaikutusmahdollisuuksien rajoissa 
olevia asioita mittaavalla tavalla. (Malmi 2005, s. 104-106)

Mittarista on laadittu koko organisaation tasolle, mutta tarkoitus on ollut aggregoida mittariston 

koko organisaatiota kuvaavat tunnusluvut mitattavissa asioissa mittarista riippuen koko 

organisaation kaikkien terveyspalveluyksiköiden keskiarvona (yleisin), vaihteluväleinä tai otantaan 

perustuen. Tällöin on käytännössä luotu koko organisaation tason mittarista, joissa osa asioista on 

selkeästi ylimmän johdon toimintaan kuuluvia, terveyspalveluyksiköiden vaikutusmahdollisuuksien 

ulkopuolella. Osa taas koostuu terveyspalveluyksikkötason toiminnan arvioinnin 

keskiarvottamisesta, jolloin mahdollisesti koko organisaation tason mittariksi ko. asia onkin liian 

yksityiskohtainen, eikä keskiarvon käyttö tunnuslukuna millään tapaa anna kattavaa kuvaa 

erilaisista olosuhteista ja tuloksista eri terveyspalveluyksiköissä.

Säätiötasolla lasketaan nyt yhteen hampaita ja mielentervettä ja somaattista terveyttä 

että kyllä nämä pitäisi pystyä sektoroimaan että mitkä ne on ne tavoitteet. Että 
yhteisten tavoitteiden löytyminen voi olla melko vaikeaa.

Vaihe 9: Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
Tuloskortin tulee olla kiinteässä yhteydessä organisaation toimintasuunnitelmien laadintaan. 

Tuloskortin tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä tulisi laatia suunnitelma, jossa 

määritellään myös resurssit ja vastuut (Malmi et ai. 2005, s. 106)

Tämä vaihe on myös säätiön tuloskortin mitattavuusongeImien ja mittareiden suuren määrän 

johdosta jossain määrin jäänyt keskeneräiseksi; organisaation toimintasuunnitelmat on vuosittain 

luotu lähtökohtaisesti irrallaan tuloskortista. Sinänsä samoja asioita nämä suunnitelmat usein 

käsittelevät, mutta tuloskorttia ei ole utilisoitu tavoitteen saavuttamisen keinoksi niin, että olisi 

asetettu mitattavissa olevia tavoitteita, joita seurataan tuloskorttikierrossa. Usein yksittäisen yksikön 

tai toimintalinjan toimintasuunnitelmassa listataan samanlaisia asioita perusteluksi esim. jonkin 

kehittämishankkeen toteuttamiselle, mutta hankkeelle ei ole olemassa selkeätä mitattavissa olevaa 
tavoitetta.
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Vaihe 10: Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella
Mittariston käyttöä ja sen vaikutuksia on seurattava. Toivasen mallissa suositetaan myös palaute-ja 

palkitsemisjärjestelmän kytkemistä korttiin, kun sen toimivuudesta ja luotettavuudesta on ensin 

jonkin aikaa kerätty kokemusta. Mittariston ja strategian tulisi kehittyä jatkuvassa prosessissa osana 
organisaation toimintaa (Malmi et ai. 2005, 107)

Säätiön mittariston kehittäminen on liittynyt erityisesti suunnittelutasoiseen tavoitteiden ja 

alatavoitteiden laadulliseen kuvaamiseen. Tätä on tehty sekä tuloskortin ilmiasun sisällä että siitä 

erillään mm. toimintasuunnitelmissa päivittäen strategisia painopistealueita. Koska itse mittaristo ei 

ole ollut aktiivisessa käytössä, ei voida katsoa tehtyjen uudistusten perustuvan myöskään 

menetelmän käyttöön, tulosten arviointiin ja sitä seuraavaan toimintaan

6.5 Tuloskortin kehittäminen

6.5.1 Tuloskortin rooli ja käyttö
Koko strategiaprosessin onnistumisen kannalta olennaista on tarkentaa vielä nykyisestä tuloskortin 

roolia osana strategista johtamisjärjestelmää: mitä tuloskortilta halutaan, ja mikä sen tehtävä on 
muiden järjestelmän osien joukossa.

Toimivana johtamisjärjestelmän osana tuloskortissa täytyy keskittyä mittareihin, joita sekä voidaan 

seurata että määrittää niille tavoitteet. Tällöin yleisesti seurattavista asioista voidaan muodostaa 

johdettavia tavoitteita, ja tuloskortistakin seuranta- tai tietojärjestelmää laajempi 

johtamisjärjestelmän osa. Tällä hetkellä tuloskortin käyttäjäkokemukset ovat johdossakin 

jokseenkin vähäiset. Haastatteluiden perusteella ei jää epäselväksi, että vielä vähemmän käytännön 

vaikutusta tuloskortilla on ollut terveyspalveluyksiköiden johtajuuteen ja henkilöstön käytännön 

työhön.

...se tuloskortti mikä täällä on ollut käytössä niin se ei ainakaan ole palvellut paljon 

kun ei ole ollut käytössä vielä juuri missään... Ollaan oltu paljon sen varassa että 

mitä meidän tilastonikkarit on tuottanut ja mitä me sitten tuolta tilastoista saadaan 

niin niiden kanssa on oltu. ... Että varmasti lukee ihan hyviä asioita siinä tuloskortissa 

en sitä mitenkään kritisoi, mutta että ei ole paljon käytetty.
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... ftuloskortin) pitää olla sellainen että sen voi vastuuttaa...

On tarpeen määritellä varsin tarkasti tuloskortin toimintaa ja sen osaa säätiön vuosikierrossa. Eri 

ohjauselementtien välillä täytyy myös olla tasapaino, jotta on selkeää, mikä asia vaikuttaa mihinkin 

ja miten niiden sisältö ja vaikutukset määräytyvät. Haastavimmalta vaikuttaa tällä hetkellä 

strategialähtöisen tuloskortin esimerkiksi toimintasuunnitelmatasoinen päivittäminen ja siitä 

toistaiseksi hieman irrallaan toteutettavien tulos- ja tavoiteneuvottelujen suhde. Resurssiohjauksen 

konkretisoituessa tilikohtaisiksi talousarvioiksi on paikallaan kysyä, kuinka paljon ohjausvoimaa 

tuloskorttiin liittyville tavoitteille todellisuudessa jää, ja miten keskeisiä ne voivat olla, kun 

resurssien kohdentaminen on kuitenkin jo vuodeksi sovittu verraten tarkasti, ja yksittäisistä 

tuhannen- muutaman tuhannen euron kehittämistoimistakin sovitaan koko säätiön budjetin tasolla.

Johtoryhmän haastatteluissa nousi esiin se näkökulma, että tuloskortin roolin määrityksessä tulisi 

ottaa selkeämpi askel tulosjohtamisen suuntaan; terveyspalveluyksiköillä olisi oltava nykyistä 

laajemmat toimintamahdollisuudet päättää strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamastaan 

toiminnasta.

Pitää sen vaikuttaa ftuloskortin terveyspalveluyksiköiden toimintavapauksiin). 

Budjettia ei voi rakentaa keskushallinnossa ja talousjohdossa vain, eli siellä täytyy 

olla mahdollisuus toteuttajilla valita ne keinot ja tavoitteet ja osata kertoa se mitä se 

merkitsee siellä heidän yksikössään, että mitkä on ne resurssit millä he voi omalta 

osaltaan nämä tavoitteet toteuttaa. Sitten keskushallinnon täytyy voida arvioida se 

että miten yksiköiden välillä jaetaan ja neuvotella siitä tasapainottamisesta.

Toisaalta käyttäjänäkökulmasta tuloskortin roolin arvioidaan silti olevan hieman epäselvä niin 

kauan, kuin sillä ei ole mitään yhteyttä säätiön palkitsemisj ärj estelmään. Tämä havainto viittaa 

edelleen siihen, että tuloskorttia on aiemmin kehitetyn version pohjalta totuttu pitämään 

ensisijaisesti ylimääräisenä mittaamistyönä, jossa määritellyillä tavoitteilla ei ole selkeää vaikutusta 

työn sisältöön.

Mikäli palkitsevuus kohdistuisi nimenomaan asemaan niin se kannustaisi siihen 

hyvään johtajuuteen.
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Aseman johdon ja johtoryhmän mielenkiinto tällaisiin järjestelmiin on ilman sitä 

varsin mahdollisimman yksinkertainen tuloskortti. Siihen pitää sitten jollain 

aikavälillä liittää se palkitsevuus. Hyvin väljät ja yleisluontoiset tavoitteet monessa 

asiassa ovat johtaneet siihen, että on rönsyilty ja tullut mitätön rooli sille.

6.5.2 Tuloskortin sisältö
Tuloskortin sisällön kehittämisessä ensisijaisiksi tehtäväksi muodostuu selkeä ja kantaa ottava 

riittävän rajallisen määrän päätavoitteita määrittäminen. Näiden tavoitteiden pohjalta 

muodostettavien mittareiden tulee olla välittömästi strategian toteutumista kuvaavia.

(Olennaista,) Tuloskortin ja mittareiden elämän kannalta on se, että niitä painopisteitä 

oikeasti arvioidaan kriittisesti. Olen jo sitä mieltä että osa näistä olisi kipattavissa 

ulos. Että jos jo kolme vuotta on organisaatiorakennetta selkiytetty niin ei se kyllä ole 

sitten ollut mikään painopiste.

6.5.2.1 Asiakas- ja edunsaajanäkökulmista
Mäen (2004) terveydenhuollon laatunäkökulmien analyysistä voi tehdä kaksi säätiön tilanteeseen 

soveltuvaa havaintoa; Mäki katsoo julkisen terveydenhuollon arvioinnissa toiminnan oikeutuksen 

kannalta tasapuolisuuden ja yhteisen hyvän näkökulmat välttämättömiksi, kun taas yksityisen 

toimijan kannalta yhteiskunnallinen vaikuttavuus voikin olla toissijainen yksilökohtaiseen, 

asiakaslähtöiseen laatunäkökulmaan verrattuna. Mikäli maksava asiakas ei koe saavansa 

odotuksiaan vastaavaa palvelua, voi hän siirtyä hankkimaan sitä muualta.

YTHS:n tapauksessa toiminnan rahoituksesta suurin osuus tulee valtiolta Kelan kautta, merkittävä 

osuus myös yliopistokaupungeilta. Nämä tahot edellyttävät, että säätiö osoittaa raportoinnissaan 

toimintansa täyttävän myös julkisilta toimijoilta edellytettävät kriteerit.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuusvaade koskee julkisen sektorin toimijaa konkreettisesti jokaisen 

yksittäisen organisaation tasollakin, kun taas suhteessa yksityisiin toimijoihin julkinen valta arvioi 

terveydenhuoltojärjestelmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta kaikkia julkisia, puolijulkisia ja 

yksityisiä toimijoita koskevana kokonaisuutena. Tällöin yksittäisen yksityisen organisaation 

toimintavapaudet ovat merkittävästi julkisia suuremmat, kunhan toimintaa valvova ministeriö viime
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kädessä pitää terveydenhuoltojärjestelmää kokonaisuutena riittävän tasapainoisena, 

yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisena ja vaikuttavana.

Säätiön näkökulmasta tässäkin korostuu toiminta yksityisen ja julkisen välimaastossa. Toiminnan 

julkisten edellytysten täyttyminen lakisääteisenä toimijana edellyttää hoidon tasapuolista ja 

tarpeenmukaista tarjontaa, hoitotakuun noudattamista ym. konkreettisesti yhteisön tasolla. Toisaalta 

jokainen yksittäinen palvelun käyttäjä on yksilönä jäsenenä ylioppilaskunnassa ja suorittaa 

jäsenmaksun, jonka perusteella oikeutettu myös YTHS:n palveluiden käyttöön. Jäsenyys perustuu 

tällä hetkellä yliopistolain säädökseen yliopisto-opiskelijoiden automaattij äsenyydestä 

ylioppilaskunnassaan, eikä sinänsä ole välittömästi kilpailulle altis. Järjestelmän mielekkyyden ja 

uskottavuuden vuoksi kuitenkin luonnollisesti sekä opiskelijajärjestöille että YTHSdle on 

merkittävää, kokevatko opiskelijat koko ylioppilaskuntajäsenyyden yleensä vastaavan odotuksiaan, 

ja saavatko sille vastinetta. Useiden eri ylioppilaskuntien epävirallisissa jäsenkyselyissä YTHS:n 

palvelut ovat olleet kärkijoukossa, elleivät ensimmäisiä, kun opiskelijoilta on tiedusteltu heidän 

käsitystään siitä, mitä ylioppilaskunnan jäsenyydestä hyötyy.

Opiskelijoiden terveydenhuolto perustuu kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n säädöksiin siitä, että 

opiskelijoiden kuuluu saada opiskeluterveydenhuollon palvelut opiskelupaikkakunnallaan 

riippumatta siitä, missä kunnassa on kirjoilla. Yliopisto-opiskelijoiden osalta tämä palvelu 

järjestetään lakisääteisesti YTHS:n kautta. Kuitenkin, myös ilman säätiön olemassa oloa olisi 

opiskelijoilla oikeus saman säädöksen perusteella opiskeluterveydenhuoltoon 

opiskelupaikkakunnallaan ja kaikkeen julkiseen terveydenhuoltoon normaalisti kotikunnassaan. 

Näin ollen on varsin perusteltua opiskelijoiden odottaa saavansa YTHSdle suorittamansa 

vuosimaksun vastineeksi jotain lisää, jollain tavalla paremmat, laajemmat tai helpommin saatavilla 

olevat palvelut, kuin mihin muun julkisen järjestelmänkin kautta olisi oikeus. Tähän olennaisena 

tekijänä liittyy säätiön erikoistuminen juuri opiskelijoiden terveydenhuoltoon, sijainti usein 

yliopistojen läheisyydessä sekä opiskelijoiden parissa yhteisötasolla tehtävä hyvinvoinnin 

kehittämistyö ja ongelmia ennalta ehkäisemään tähtäävä terveydenhuoltotyö.

Tällaisessa käyttäjän odotusten toteutumisen arvioinnissa on yhtä kaikki subjektiivisilla mielikuvilla 

suuri merkitys. Palvelun käyttäjän odotustaso voi lähentyä yksityisen terveydenhuollon ”maksavan 

asiakkaan” näkökulmaa siitä, että asiakkaalla on kohtuullisen suuri oikeus vaatia haluamaansa 

hoitoa, vaikka vuosimaksu sinänsä onkin yksityisen terveydenhuollon asiakasmaksutasoon 

verrattuna matala (35 euroa vuotta kohti vuonna 2007). Vaikutelmaa lisää se, että ylioppilaskunnat



87

palvelutarjoomaansa opiskelijoille esitellessään tuovat myös osaltaan asialistan kärkipäässä esiin 

oman terveydenhoitosäätiön palvelut.

6.S.2.2 Strategian toteuttamisesta
Johdon strategian kartoittamisen otteella toteutettujen haastatteluiden perusteella hahmottuivat 

säätiön perustehtävää suoraan palveleviksi usein visiosta johdettaessa toistuneet osa-alueet

vaikuttavuus, terveyden edistäminen, prosessien toimivuus, asiakastyytyväisyys, henkilöstön 
hyvinvointi, julkisuuskuva sekä toiminnan tehokkuus.

Vaikuttavuus/ kohdeväestön keskeisten terveysongelmien tavoittaminen

Vaikuttavuuden ja suorien terveyshyötyjen mittaamisen ollessa varsin monimutkaista ja toisaalta 

tulkinnanvaraista, muodostuu seurattavissa olevaksi menestystekijäksi se, kuinka hyvin voidaan 

arvioida säätiön toiminnan keskittyvän kohdeväestön kannalta keskeisiin osa-alueisiin, joita voidaan 

omassa kohdejoukossa arvioida mm. säätiössä nelivuosittain toteutettavien opiskelijoiden 

terveystutkimusten perusteella. Näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen osalta voidaan sitten 

vähintään olettaa toiminta vaikuttavaksi, kuten terveydenhuollon laatunäkemyksiä koskevassa 

teorialuvussa todettiin. Tällaista ratkaisumallia esittävät vahvasti mm. Lilford et ai (2007) 

todetessaan, ettei yksittäisen organisaation tasolla vaikuttavuuden mittaaminen ole luotettavaa eikä 

kannattavaa. Kaplan ja Norton (2001a) katsovat, että julkista tehtävää hoitava organisaatio joutuu 

usein mittaamaan jossain määrin tuotoksia tavoitellessaan vaikuttavuuden arviointia. Esimerkkinä 

tällaisesta käytettiin palvelua käyttäneiden osuutta sitä tarvinneista.

Mahdoton ajatus että tällainen palveluntuotanto-organisaatio voisi jokaisen potilaan 
kohdalla mitata että oliko hoito vaikuttavaa vai ei...

Yhteisöterveys, terveyden edistämisen onnistuminen

Hieman ongelmallinen edelleen; yksilöllisen terveyden edistämisen mittaamisen ohelle yhteisöllisen 

terveyden edistämisen vaikuttavuuden mittaaminen on välttämätöntä. Tästä pitäisi kuitenkin päästä 

hieman resurssiorientoitunutta näkökulmaa (paljonko käytetty työaikaa/ rahaa?) pidemmälle 

sisältöjen arviointiin. Jonkinlaista osviittaa tavoittavuudesta voidaan saada mm. terveysneuvonnan 

nettisivujen sivulatauksien ym. kautta, mutta erillistä ”asiakastilastointia” ei myöskään ole järkevää 
sen työläyden vuoksi ryhtyä tekemään.
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Prosessien toimivuus ja potilasohjaus

Prosessien kuvaamisessa ja kehittämisessä on tehty paljon työtä. Prosessien mukaan organisoidun 

toiminnan onnistumista voidaan mitata toisaalta kuvattuihin prosesseihin organisoidun työn 

osuutena kaikesta työstä, prosessikuvausten kattavalla laatimisella sekä prosessikohtaisesti 

määriteltyjen mittareiden tavoitteiden toteutumisena. Laatukäsikirjan kautta on entistäkin parempi 

mahdollisuus nostaa prosessiajattelu toiminnan ytimeen koko säätiön tasolla. Yhtenä osana yleisesti 

prosessien toimivuuteen tulisi arvioida hoitotakuun mukaisten ensiarvioiden osuvuutta, eli osuutta 

potilaista jotka ohjautuvat mahdollisimman oikeaan paikkaan ensikontaktista. Osaltaan tähän liittyy 

myös automatisoidun prosessin, eli sähköisen terveysneuvonnan ja verkko/puhelinpalveluiden 

mahdollisuudet toisaalta vähentää käyntien tarvetta, toisaalta mahdollisesti johtaa keskimääräisten 

käyntien pitenemiseen kun aiempaa vähemmän hoidetaan ”helppoja” tapauksia.

... hahmotetaan ne avainprosessit ja arvioidaan niiden vaikuttavauus. Ja sitten 

pannaan niille tulostavoitteet

...meidänkin linjalla käyttäjämääriltään isoja . niin pitäisi olla prosessit 

mahdollisimman sujuvat niin sitten säästetään resurssia ja aikaa niin voidaan 
keskittyä siihen laatuun.

vois ajatella että jos (nettipalvelut yms.) toimivat niin vois tarve muille vähän 

vähentyä mutta että sitten jos tulee aina vaikeampia ja vaikeampia tapauksia sisään, 

niin sehän tietysti sitten. Jos helpommat hoidetaan netti- ja puhelinneuvonnalla niin 

vaikka se kuulostaa miten järkevältä niin toisaalta sitten aiheuttaa sen että käynnit on 

raskaampia... nousee kustannukset per käynti ja käynnit laskee.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on yksi osa kokonaisuutta; onnistumista ei luonnollisesti jätetä siitä 

riippuvaiseksi, katsooko asiakas saavansa säätiöstä kaiken mitä haluaa. Tärkeämpää on se, että 

annettava hoito vastaa asiakkaan tarvetta. Asiakastyytyväisyyden osalta voidaan tarkentaa mm. 

potilaan kohtaamista, kuulluksi tulemista ja hoito tapahtuman onnistumista kuvaavista 

indikaattoreista arvio henkilökohtaisen kohtaamisen onnistumisesta, keskeisten terveysongelmien 

tavoittaminen kuvaa mahdollisesti jatkossa vielä paremmin vaikuttavuutta.
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Henkilöstön hyvinvointi

Pitkäjänteinen oman työn kehittäminen ja suoraan hoitotapahtumaan vaikuttava tyytyväisyys omaan 

työhön ovat avainasemassa onnistuneessa toiminnassa. Henkilöstön työviihtyvyyskyselyn osa- 

alueista erityisesti vaikutusmahdollisuudet oman työn järjestelyjen ja ajankäytön hallinnan suhteen, 

tyytyväisyys oman esimiehen toimintaan ja johtamisjärjestelmään yhteensä sekä oman kehittymisen 

mahdollisuudet ovat nousseet arvioinneissa merkittäviksi. Muutamasta kyselyn osa-alueesta 

voidaan tarkentaa hyvinvoinnin osalta erityisesti työhön sitoutumista kuvaava mittari. Tähän 

viittaavia tuloksia ovat antaneet mm. HUS-sairaaloissa toteutetut tutkimukset, joita käsiteltiin 

terveydenhuollon laatunäkemysten yhteydessä (Harisalo et ai. 2006a, 2006b ja 2006c).

... tietysti on ammattiylpeä väki joka tekee sitä työtä mutta että aivan keskeinen on 

että pitää saada itse vaikuttaa siihen työhön ja aikatauluun... mutta täytyy kanssa 

henkilökunnan todella saada olla siinä mukana että miten työtä suunnitellaan.

Erittäin olennainen osa henkilöstön hyvinvointia tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta on 

myös tulevan henkilöstön hyvinvointi ja halukkuus työskennellä säätiössä. Tulevaisuuden 

eläkkeelle jäämiset tulevat pakottamaan hyvin toimivaan rekrytointipolitiikkaan ja -toimintaan, 

jotta vapautuvat tehtävät saadaan hyvin täytettyä. Tilanteen ollessa suurin piirtein samanlainen 

useissa muissakin terveysalan organisaatioissa, on tämä näkökulma pidettävä mukana tuloskortissa. 

Mittaroitävään suuntaan tekijää voi kehittää arvioiden sijaisuuksien täyttöastetta,

Toiminnan tehokkuus
Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden mittarit kuuluvat tehokkaan toimintaperustan osaan. 

Säätiön hallituksessa on hyväksytty toiminnan tuottavuutta kuvaaviksi mittareiksi mm. käynteinä 

mitattavien suoritteiden ja käytetyn rahan / henkilötyövuosien suhde. Keskeinen syy 

tuottavuusmittareiden nousuun säätiön toiminnan ohjauksessa ovat ympäröivän yhteiskunnan 

paineet terveydenhuollon tuottavuuden kehittämiseen tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien 

turvaamiseksi. Aiemmin käsitellysti tällaisten mittareiden kehittäminen toiminnan sisältöä riittävästi 

huomioivaksi on kesken, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa tästä huolimatta seurataan mm. 

suoriteperusteista tuottavuutta parempien mittareiden puuttuessa. Osa toiminnan ulkoa tarkasteltua 

legitimiteettiä on yhteiskunnassa yleisesti vastaavanlaiselta toiminnalta edellytettävien kriteerien 

täyttäminen. Kyse tuottavuuden omaehtoisessa seurannassa ja vähintään minimi edellytysten 

täyttämisessä on tällöin Simonsin (1995) kuvaamalla tavalla rajoitejäijestelmästä.
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Julkisuuskuva / yhteiskunnallinen asema
Säätiön yhteiskuntasuhteet ovat avainasemassa toimintaympäristön muutoksissa ja vakaan 

toiminnan turvaamisessa tilanteista riippumatta. Taloudellisen tehokkuuden lisäksi tähän kuuluu 

yleisluontoisempi julkisuuskuva, jolla voidaan toisaalta nähdä merkitystä myös henkilöstön ja 

asiakkaiden hyvinvointiin. Mediaseurannalla voidaan tavoittaa yksi osa julkisuuskuvasta, 

esimerkiksi johtokuntatyöhön opiskelijajärjestöjen ja kaupunkien sitoutumisen kautta toinen; muilta 

osin ollaan vielä tilanteessa, että arviointi tuntuu olevan väistämättä jokseenkin subjektiivista 

suhdetoiminnan onnistumisen arvioimista. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös eri 

kumppanuustoimintojen onnistuminen, varhainen tiedonsaanti mm. toimintaympäristöä koskevista 

säädösmuutoksista ym. Koska säätiö seuraa mm. asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmassa 

barometrityyppisiä kyselypohjaisia mittareita, olisi johdonmukaista kehittää kohtuullisen kevyesti 

hallinnoitavissa oleva sidosryhmämittari kuvaamaan julkisuuskuvaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 

Kuten henkilöstön ja asiakkaidenkin näkökulmissa, on tällöin kyse erityisesti muutosten 

seuraamisesta interaktiivisen ohjauksen välineenä (Simons 1995), eikä tietyn tason saavuttamisesta 

subjektiivisesti arvioitavassa mittarissa. Erityisesti interaktiivinen komponentti välittyy verratessa 

eri sidosryhmien tyytyväisyysindeksien muutoksia toisiinsa.

6.6 Strategian kartoittaminen
Haastatteluissa ja taustakeskusteluissa käsiteltiin laajalti strategisen kartoittamisen ideaa mittareiden 

johtamisesta ylätason tavoitteista alaspäin eri näkökulmiin. Lisäksi aihetta käsiteltiin hallituksen ja 

johtoryhmän kokouksessa tuloskortin kehittämisen linjavalintana. Johdon strategiaseminaarissa 

tämän jälkeen johtoryhmä muodosti oman näkemyksensä säätiön luonnosteltavaa strategiaa vuosille 

2009-2012 kuvaavasta kartasta (kuva 6)
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Säätiön strategia 2009 - 2012

ASIAKAS
- vaikuttavuus

-Tutkimustulosten hyödyntäminen 
hoitotyössä

- Näyttöön perustuva toiminta

- Opiskelijoiden keskeisten sairauksien 
ehkäisy ja hoito

- Yhteisöterveyden edistäminen

- Palvelujen saanti hyväksyttävissä 
määräajoissa

- Palveluknteerien tarkistus
- Asiakastyytyväisyys

palvelutaijonta

TOIMINTA
- rakenteet ja 

prosessit - Toimintalinjayhteistyön 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

- Vuoropuhelu yhteistyö
kumppaneiden kanssa

- Riskienhallintasuunnitelman 
käynnistäminen

- Strategisen johtamisen selkeyt
täminen ja vahvistaminen

- Strategian päivittäminen ja 
jatkuva kehittäminen

- Kysynnän ja tarjonnan tasa
painottaminen

- Työprosessien päivittäminen
- Laatutyön syventäminen

Yhteistyön toimivuusRiskienhallinta PP

Toimintaympäristön 
muutoksiin reagointi

Voimavarojen
kohdentaminen

Tutkimus-ja kehittämis
toimintaan kannustaminen

Palvelujen tuotanto-ja PP 
hankintatapojen optimointi

Kustannuskehityksen hallinta

Palvelutason varmistaminen PP Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
hyödyntäminen ____________

Terveysongelmien ehkäisy ja hoito

TALOUS JA 
RAHOITUS
- taloudelliset 

resurssit ja 
mahdollisuudet

Palveluprosessin sujuvuus PP Johtajuus ja esimiestyö

- Kustannustehokkuuden, 
tuottavuuden ja vaikuttavuuden 
arviointi

- Resurssien optimaalinen 
kohdentaminen ja käyttö

- Ostopalvelutoiminnan 
arviointi

- Ennakointi
- Rahoituksen varmistaminen
- Vuoropuhelu sidosryhmien 

kanssa

HENKILÖSTÖ
- henkilöstön 
työhyvinvointi 
ja osaaminen - Osaamiskartoitukset

- Ammatillisen osaamisen 
varmistaminen

Osaamisen 
varmistaminen PP

- Rekrytoinnin onnistuminen
- Hallittu henkilöstön vaihtuvuus
- T yöhyvinvointikyselyjen

Työnantajamaineen vahvistaminen

hyödyntäminen

- Henkilöstön työhyvinvointi „ Tukeminen
- Motivaation lisääminen
- Avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen
- Innovatiivisuuteen kannustaminen

Tuloksellinen johtaminen

Kuva 6 Johtoryhmän strategiakartta

Laadittu strategiakartta vastaa lähtökohtaisesti ajatusta siitä, että sen tekijät on johdettu strategiasta. 

Selkeästi havaitaan kuitenkin tottumus strategisten painopisteiden ajatteluun, ja niiden kautta 

tapahtuvaan ennemmin näkökulmien tasapainon kuin syy-seuraussuhteiden pohtimiseen. 

Karttaluonnos on myös verraten laaja, jokaisessa näkökulmassa on 3-4 painopistettä/tekijää, jotka 

jakautuvat useampaan mittariin. Keskeiset tekijät hahmottuvat kohtuullisen hyvin, mutta mittari ston 

muodostamisen logiikka strategiasta lähtien mittarit syy-seurausketjuiksi jäljestäen ei vielä välity 

kuvasta.

Tutkijan jatkotyönä laadittiin haastattelujen ja teoria-aineiston pohjalta täsmennetty strategiakartta 

säätiölle pyrkien kiteyttämään tavoitteiden nousu strategiasta ja syy-seuraussuhteet rajalliseen 

määrään mittareita.

6.6.1 Lähtökohta: säätiön visio ja missio
Strategiakartan ylimmäksi tulokseksi kiinnitetään säätiön visio ja missio. Ne ovat muodossa, jossa 

ne esitettiin edellisen tuloskortin kehitystä koskevassa casen kuvailuluvussa.
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Opiskelijan terveydeksi kehityksen kärjessä. YTHS on vetovoimainen ja 

korkeatasoinen asiantuntijayhteisö, joka tuottaa kustannustehokasta sekä vaikuttavaa 

terveyshyötyä korkeakouluopiskelijoille. / YTHS:n jatkuvasti kehittyvä, 

asiantuntijuuteen pohjautuva palvelujärjestelmä ja erinomainen maine takaavat 

omaleimaisen opiskeluterveydenhuollon onnistuneen toteuttamisen

Johtaviksi strategisiksi valinnoiksi vision ja mission sisältä nostetaan ”vetovoimainen”, 

”korkeatasoinen”, ”vaikuttava”, ”kustannustehokas”, ”erinomainen maine”, ”asiantuntijuus” ja 

”kehittyvä”. Näiden pohjalta tuloskorttiin muodostuu tulosmittareita, jotka kuvaavat suoraan jotain 

näistä piirteistä, sekä ennakoivia mittareita, joiden valitussa strategiassa katsotaan johtavan näiden 

tavoitteiden saavuttamiseen.

6.6.2 Strategiakartan ja tuloskortin näkökulmat
Näkökulmat pidetään ennallaan asiakkaina, toimintana, henkilöstönä ja taloutena. Erityisesti 

henkilöstön osalta näkökulmaa voidaan pitää liian suppeasti ilmaistuna; mm. Kaplan ja Norton 

(2004) jakavat oppimis- ja kasvunäkökulman kolmeen osaan, sekä henkilöstön että organisaation ja 

informaatiojärjestelmien oppimis- ja kasvuvalmiuksia kuvaaviin alanäkökulmiin. Tässä tehtyä 

ratkaisua on kuitenkin pidettävä perusteltuna mm. alan asiantuntijatyövakaisuuden johdosta.

Lönnqvist ym. toteavat tuloskortin lähtökohtaisesti soveltuvan organisaatioiden inhimillisen 

pääoman ja sen kehityksen mittaamiseen. He painottavat kuitenkin, että tällaiset mittarit ovat 

väistämättä niin kontekstisidonnaisia, että jonkin mittarin antama arvo itsessään on varsin 

vähäisessä määrin käyttökelpoinen mittausyrityksen ulkopuoliseen vertailuun. (Lönnqvist et ai. 

2006, 362-363)

On katsottava, että organisaation oppimista ja kasvua kuvaavien mittareiden tulee olla tuloskortissa 

ensisijaisesti organisaatiota itseään sisäisesti palvelevia. Mikäli mittaristoa on tarkoitus käyttää 

tuloksellisuuden arviointiin seur annallisen, ns. diagnostisen ohjauksen tapaan käytettyjen mittarien 

tulee täyttää pysyvyyden edellytys; se, että mittarilla voidaan luotettavasti kuvata mitattavassa 

suureessa tapahtuvaa muutosta suhteessa aiempaan tai tavoiteltuun tasoon. Interaktiiviseen 

ohjaukseen käytettävän mittariston taas tulisi tunnistaa organisaation tärkeimpiin strategisiin 

epävarmuustekijöihin liittyvää kehitystä osaamisessa ja kasvussa, ja kyetä päivittymään strategisen 

ympäristön muuttuessa. Kummassakaan tapauksessa käytettävällä mitta-asteikolla ja sen
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yhteensovittamisella muualla mahdollisesti samankaltaiseen tarkoitukseen käytettävien mittareiden 

kanssa ei ole niinkään suuresti merkitystä. Tämä lisää vapautta muokata osa-alueen mittarit 

organisaation omista lähtökohdista relevanttia tietoa antaviksi myös sellaisissa kysymyksissä, 

joiden mittaamisesta yksimielisyyttä ei eri organisaatioiden välillä tai julkisessa keskustelussa 

vallitse.

Haastatteluissa esitettiin peräti henkilöstön nostamista toiminnan yläpuolelle perusteluna se, että 

henkilöstö on olennaisin osa toimintaa luodessaan kanssakäymisen ja ratkaisut potilaan kanssa. 

Tämän näkemyksen mukaan prosessien ja toimintojen on mahdollista tukea henkilöstön toimintaa 

eikä päinvastoin. Koska tutkijan näkemyksen mukaan henkilöstö kuitenkin toteuttaa tietynlaista 

toimintaa omilla valmiuksillaan, pidetään näkökulmat ”alkuperäisessä” jäijestyksessä tältä osin. 

Henkilöstön mainitseminen erikseen näkökulmana viestii myös organisaatiolle henkilöstön vahvasta 

strategisesta roolista. Lisäksi organisaation ja järjestelmien ominaisuuksia on mahdollista käsitellä 

tällä jaottelulla toiminnan puolella.

Asiakkaalla ymmärretään Kaplanin (1998) tarkoittamalla tavalla toisaalta palveluita käyttävät 

asiakkaat, toisaalta yhteiskunta. Jako täsmää myös mm. Ojalan ja Määtän (1999) Suomessa 

erityisesti julkisella sektorilla suosiota saaneeseen ”tasapainoisen onnistumisen strategiaan”, jossa 

mainittuna näkökulmana on vaikuttavuus, toisaalta yhteiskunnan, toisaalta palvelun 

käyttäjäasiakkaan näkökulmasta. Tähän näkökulmaan sijoitetaan vaikuttavuutta johdannaisina 

kuvaavat mittarit sekä asiakastyytyväisyyden eri osa-alueet. Nämä edellyttävät toiminnalta sujuvaa 

palveluprosessia, riittävää taloudellista tehokkuutta sekä henkilöstön hyvinvointia työssään, jotta 

asiakkaan kohtaaminen onnistuu hyvin (haastattelut)

Toiminnan tasolla keskitytään erityisesti prosessien toimivuuteen ja linjakohtaisten toiminnallisten 

tavoitteiden tasapainoon. Linjakohtainen tasapaino on toiminnan strateginen tavoite, joten se 

muodostuu tulosmittariksi. Toimivat prosessit taas ovat ennakoiva mittari asiakaskohtaiselle 

vaikuttavuudelle. Omana toiminnallisena osa-alueenaan tarkastellaan terveyden edistämistoimintaa, 

jonka katsotaan olevan toisaalta ennakoiva mittari sekä asiakas- että yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden suuntaan, toisaalta tulosmittari itsessään. Palveluprosessien toimivuus edellyttää 

henkilöstön olevan motivoitunut kehittämään toimintaa ja osaamisensa olevan arvostettua myös 

silloin, kun ohjeistusta muutetaan. Samaa edellyttää henkilöstön motivoituminen toteuttamaan 

väljemmin ohjeistettua yleistä terveyden edistämisen toimintaa, (laatukäsikirja, haastattelut)
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Henkilöstön näkökulmaan syntyneessä henkilöstön hyvinvoinnissa ja valtaistumisessa on erityistä 

merkitystä työhyvinvoinnilla motivoivana ja työn tuloksellisuutta tukevana tekijänä. Eräistä 

työhyvinvointikyselyn kysymyksistä, jotka mm. haastatteluissa ja HUS-tutkimuksissa (Harisalo et 

ai. 2006a-c) osoittautuivat erityisen keskeisiksi terveydenhoitoalaa ajatellen, muodostetaan suppea 

indeksi, jota tarkastellaan sen sisältämien kysymysten tärkeyden takia itsenäisenä kokonaisuutena. 

Tämän mittarin katsotaan olevan perusteltu toisaalta siksi, että se vaikuttaa ennakoivana mittarina 

asiakastyytyväisyyden taustalla, toisaalta säätiön haluttavuuden työnantajana. Jäljempänä mainittu 

on tulosmittarina henkilöstönäkökulmassa. (haastattelut)

Visio ja missio

Asiakkaat

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Asiakkaiden saama arvo

Toiminta

Terveyden edistäminenPalveluprosessit

Henkilöstö
Henkilöstön työnantajakuva

Henkilöstön hyvinvointi

Talous

Tuottavuus ja kustannustehokkuus

Kuva 7 Säätiön strategiakartta

Talouden mittareissa käsitellään pääsääntöisesti tuottavuuden yleisimmin käytettyjä mittareita. 

Valinta on kannanotto erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ennakoivana mittarina, koska 

yhteiskunnallisesti arvostetun aseman katsotaan edellyttävän sekä itsearviointia että 

terveydenhuollon toimialalla yleensä vallitsevaan tuottavuuskehitykseen osallistumista. Säätiön 

sisäisen toiminnan kehittämisen kannalta katsotaan haastatteluiden perusteella, että nykyistä selvästi 

tarkemmin mm. erityyppiset käynnit, syyt ja asiakkaiden taustat erittelevä mittari olisi välttämätön 

kehittää, mikäli tuottavuutta tällaisella mittarilla haluttaisiin totuudenmukaisesti mitata. Tällä 

hetkellä sellaista ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten käytännössä riittävä tuottavuuden taso toimii 

säätiölle yhteiskunnallisen legitimiteetin kannalta rajoitejärjestelmän luonteisesti (Simons 1995).
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Nykyisten tuottavuuslukujen parantaminen ei välttämättä paranna toiminnan kokonaislaatua millään 

tapaa, mutta riittävän tuottavuuden ylläpito ja sen seuranta on tärkeää toiminnan oikeutuksen 

saamisen vuoksi, (haastattelut)

6.6.3 Tuloskortin muodostaminen strategiakartan pohjalta

Strategiakartta havainnollistaa hypoteesin strategian toteuttamisesta (Kaplan & Norton 2004). Tämä 

hypoteesi kuvaa käsitystä prioriteeteiksi nostettujen tekijöiden keskinäisistä vaikutussuhteista, toisin 

sanottuna reittiä eri näkökulmien tasapainoisen onnistumisen johtamisesta vision toteuttamiseen.

Tuloskortin tulee operationalisoida strategiakartta siten, että määritetään ne teoriaosassa käsitellyt 

edellytykset täyttävät mittarit, joiden kautta strategiakartan tekijöiden kehitystä ja muutoksia 

seurataan. Tämä prosessi on luonnollisesti rinnakkainen strategiakartan laatimisen kanssa, ja edellä 

onkin kuvattu kartan hahmottelun yhteydessä niitä tekijöitä, joista strategiakartan elementtien 

katsotaan muodostuvan. Seuraavassa käydään vielä mittaritasolla läpi tuloskortin sisältö kuvaten 

kunkin mittarin muodostuminen ja vastuuttaminen. Tunnuslukutavoitteista kuvataan raportissa 

laskentaperuste, mutta ei varsinaista tavoitearvoa.

Asiakkaiden saama arvo
Asiakkaiden saamalla arvolla kuvataan toisaalta toiminnan asiakasvaikuttavuutta mielekkääksi 

arvioidulla tasolla ja toisaalta asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaan. Ryhmään sisältyy kaksi 

mittaria, asiakasvaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys.

Asiakasvaikuttavuusmittari on johdettu linjojen muodostamista määritelmistä (laatukäsikirja, 

haastattelut) siitä, millä toiminnalla linjalla on todistetusti vaikuttavuutta ja selkeä mitattavuus. 

Linjakohtaiset tavoitteet ovat muodostuneet Kaplanin ja Nortonin (2001) kuvaamalla tavalla 

arvioimaan lähinnä tuotoksia vaikuttavuuden osana kuvatessaan yleisesti osallistuneiden osuutta 

eikä välitöntä yksilökohtaista vaikuttavuutta. Mielenterveyden linjan osalta palveluita käyttäneiden 

osuuden käyttö mittarina perustuu sekä nuorilla että aikuisilla erikseen tutkimuksilla todettuun 

tiettyyn mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen populaatioissa. Tällöin palveluiden käyttö kuvaa 

niin läheisesti palvelua tarvinneiden saamista hoidon piiriin kuin teknisesti järkevillä 

mittausasetelmilla voidaan.
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Asiakastyytyväisyyden mittari erottelee yleisesti seurattavista asiakastyytyväisyyskyselyistä 

erityisesti terveydenhuollon laatunäkemyksen (Mäki 2004, haastattelut) mukaan vaikuttavuuden 

ulkopuolista toiminnan onnistumista yksilön karmalta arvioitaessa keskeiset kysymykset.

Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu

Asiakas-
vaikuttavuus

Linjakohtaisten tavoitteiden toteutu m is prosenttien
keskiarvo; 1 .-3. vuoden suun ja hampaiden 

tutkimukseen osallistuneiden osuus toimipiirin 1.-3. 
vuoden opiskelijoista, mielenterveyden asiakkaiden 

osuus toimipiiristä, terveyden-ja sairaanhoidon 
terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus 1. 

vuorien opiskelijoista

X % Linjajohtajat 
linjojensa osalta

Asiakas-
tyytyväisyys

Vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksista 
keskiarvo tyytyväisyydestä potilaan kohtaamisen 

onnistumiseen, kuulluksi tulemiseen ja 
holtotaoahtuman onnistumiseen.

X
Linjajohtajat 

linjojensa osalta

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta on pitäydytty laatukäsikirjan ja 

haastatteluiden pohjalta merkittävimmiksi arvioiduissa vaikuttavan toiminnan määreissä. Tällaisena 

tunnistettiin yleinen yhteiskunnallinen arvostus, jota mittaamaan kehitetään erillinen 

sidosryhmäbarometri toteutettavaksi syklisesti asiakastyytyväisyysmittausten ja 

työhyvinvointikyselyn kanssa. Mediaosumien seuranta jätettiin mittarin ulkopuolelle, koska se on 

lähinnä osa viestintäpäällikön jatkuvaa työnkuvaa eikä ilman erityistä sisällönanalyysiä tarjoa 

juurikaan tietoa säätiön toiminnan kehittämiseksi.

Lisäksi näkökulmaan liittyy osallistuminen toimialan kehittämistoimintaan ja tiedeyhteisön 

keskusteluun kohderyhmää erityisesti koskevissa aiheissa. Mittarissa lasketaan luokittain painottaen 

yhteen erityyppiset säätiön toimialaan liittyvät julkaisut ja konferenssiesitelmät. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan suunnitteluja toteuttaminen on erityisesti säätiön terveystyöryhmän toimialaan 

kuuluva asia, joten ryhmän puheenjohtajana toimiva linjajohtaja on mittarista vastaava taho.
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Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu

Sidosryhmä-
barometri

Vuotuinen keskeisille toimialan ja julkisen 
sektorin sekä lähiyhteisöjen toimijoille 
toteutettava tyytyväisyyskysely säätiön 

toiminnan näkyvyyden, vaikuttavuuden ja 
tarpeellisuuden arvioimiseksi omasta 

näkökulmasta.

x pistekeskiarvo Viestintäpäällikkö

Tutkimus-ja 
kehittämistoiminta

Mittarissa lasketaan säätiön omassa ja muissa 
julkaisusarjoissa ilmestyneet artikkelit ja muut 

teokset sekä kotimaiset ja ulkomaiset 
konferenssiesitelmät ja posterit 
luokkakohtaisesti painotettuina.

x kpl painokertoimia
Terveystyöryhmän

vastaava
linjajohtaja

Palveluprosessit
Toiminnan jäij estetyissä prosessien johtamisen kehittäminen nähtiin haastatteluissa 

välttämättömänä toiminnan sujuvuutta ja resurssien optimaalista kohdentamista kehittävänä 

toimintana. Prosessien toimivuuden toisaalta nähtiin joutuvan jossain määrin riskialttiiksi 

hoitotakuulainsäädännön tuotua tiukat aikarajat hoitoon pääsyyn. Tällaisessa tilanteessa 

olennaiseksi haasteeksi nousee se, ettei mahdollisimman nopea hoidon tarjonta kaikissa yksiköissä 

johda ylimääräisten käyntien syntymiseen. Tällaista voi aiheutua, jos potilaalle on lain edellytysten 

täyttämiseksi tarjottava jotain hoitoa vaivaan, vaikka havaittaisiin, että tarpeelliseksi arvioitua 

hoitoa ei pystyttäisi määräajassa taijoamaan. Tämän ongelman ratkaisemiseksi jatkuva kehitystyö 

potilasohjauksen prosessissa ensikontaktista hoidon valmistumiseen on avainasemassa, 

(haastattelut)

Potilasohjauksen ja jonojen seurannan lisäksi prosessijohtamisen etenemistä arvioidaan 

tarkastelemalla linjakohtaisesti kuvauksiltaan valmiisiin prosesseihin organisoidun toiminnan 

osuutta kokonaistyöaj asta normaalin työaj anseurannan yhteydessä. Prosessikuvauksissa käsitellään 

mm. eri toimintojen toteuttaminen Käypä hoito- suosituksien ja muiden tutkimustietoon perustuvien 

menetelmien mukaisesti. Lilfordin et ai. (2007) mukaan juuri tämän toiminnan kautta voidaan 

johtaa vaikuttavuutta tehokkaimmin yksittäisen organisaation tasolla. Käytännön mittaus 

toteutetaan varsin pitkälle automaattisena tietojärjestelmän sisältämien prosessimääritysten pohjalta, 

jottei itse mittaus kuluta työaikaa, (haastattelut)
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Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu

Potilasohjaus

Osuus potilaista, joiden hoito merkitään 
päättyneeksi x käynnillä (linjakohtaisesti 
määritetty tavoite, seurataan osuutta ja 

muutosta)

x % kullakin 
kliinisellä linjalla 

erikseen määritetty 
tavoite

Linjajohtajat kukin 
linjansa osalta

Prosessi
johtaminen

Osuus työajasta, joka työajanseurannan 
mukaan on kohdistunut prosesseihin 

organisoidulle ja kuvatulle toiminnalle.

x % kullakin linjalla 
erikseen määritetty 

tavoite

Linjajohtajat kukin 
linjansa osalta

Jonoseuranta Osuus potilaista, joka pääsee hoitotakuun 
määräajassa hoidon piiriin 100 % Toimitusjohtaja

Terveyden edistäminen
Terveyden edistämisellä kuvataan niitä yhteisöllisen terveyden edistämisen toiminnan ja 

terveysviestinnän keinoja, joilla pyritään tuottamaan terveyshyötyjä koko kohdejoukolle. 

Keskeisinä keinoina näistä ovat opiskeluympäristöä koskeva yhteistoiminta mm. yliopistojen, 

kuntien ja opiskelijajäijestojen kanssa sekä säätiön verkkopalvelussa toteutettu ”terveysportaali”, 

joka sisältää kohderyhmän erityispiirteet huomioiden laaditun kokoelman terveystietoa sekä 

verkkolääkäripalvelun.

Opiskeluympäristöä koskevan yhteistoiminnan kannalta keskeisiä ovat yksikkökohtaiset 

terveystyöryhmät, joissa edellä mainitut ryhmät ovat edustettuina. Koska ryhmien toiminta- 

aktiivisuus voi olla hyvin erilainen, eikä toiminnan vaikuttavuutta ole mahdollista esimerkiksi 

resurssikäytön perusteella kattavasti kuvata, on mittari jouduttu kehittämään kuvaamaan 

kohtuullisesti toiminnasta koettuja hyötyjä. Tätä mitataan terveystyöryhmien kokouksiin 

osallistumisaktiivisuudella yksiköittäin. Johto tarkastelee mittarin muutoksia keskiarvona, mutta 

vastuuhenkilöinä osallistumisesta ovat terveyspalveluyksiköiden vastaavat johtajat, joilla on 

suurimmat vaikutusmahdollisuudet toiminnan paikallisen organisoitumisen tukemiseen, 

(haastattelut)

Verkkopalvelun osalta on tässä vaiheessa mahdollista mitata käytön aktiivisuutta suoraan sivujen 

kävijähistoriasta erillisten IP-osoitteiden, eli erillisten käyttäjien, määränä tarkastelujaksolla. 

Säätiössä on toteutettu verkkolääkäritoiminnan osalta tutkimus sen käytön muita käyntejä 

vähentävästä merkityksestä, ja todettu verkkopalvelu vaikuttavaksi. Näin ollen 

verkkolääkäritoimintaa seurataan myös asiakastietoihin tehtäviä merkintöjä sisältävien 

potilaskontaktien (kuvaa aktiivisuutta paremmin kuin pelkät yhteydenotot) lukumäärällä, 

(haastattelut)
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Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu
Sähköinen

terveysviestintä
Verkkopalveluiden sivulataukset, erillisten IP- 

osoitteiden määrä
x kpl

Yhteisöterveyden
ylilääkäri

Verkkolääkäri-
palvelut

Potilastietoihin tehtäviin merkintöihin johtavat 
asiakaskontaktit x kpl

Terveyden-ja 
sairaanhoidon 

linjajohtaja

Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön työilmapiiriä, työhyvinvointia, työssä jaksamista, johtamista ja henkilöstön 

kehittämistarpeita seurataan jo vakiintuneella työhyvinvointikyselyllä. Työhyvinvointikyselyllä 

yleisarvosanana luonnehdittava hyvinvoinnin tila kartoitetaan yksiköiden tasolla ja koko säätiön 

keskiarvona. Tämä keskiarvo on toiminnassa vakiintuneen luonteensa ja kattavuutensa vuoksi yksi 

itsenäinen mittari. Työhyvinvointikyselystä irrotetaan kuitenkin laskennallisesti luottamuksellisen 

työkulttuurin, jonka merkitystä korostettiin haastatteluissa ja Harisalon et ai. (2006a-c) 

artikkeleissa, luomiseen ja ylläpitoon erityisen keskeisesti liittyvät kolme kysymystä, jotka 

yhdistetään tietoj äij estelmäautomaationa työnantaj amainetta koskeviin mittareihin. Nämä 

kysymykset ovat tyytyväisyys esimiestyöhön, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja 

henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuudet.

Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu
Työhyvinvointi-

kysely
Työhyvinvointikyselyn yleisindeksi x pistekeskiarvo

Henkilöstö
päällikkö

Henkilöstön työnantaj akuva
Edellisessä mittarissa erotetut kolme kysymystä liitetään mittariksi henkilöstön työnantaj akuvaa 

koskevaan strategiakartan elementtiin. Tähän kohtaan sisältyvät myös toiminnan joustavuuden ja 

tulevaisuuden henkilöstöresurssien turvaamisen kannalta konkreettiset sijaisuuksien täyttöaste ja 1- 

3 vuotta työssä olleiden vaihtuvuus. Tällä hetkellä säätiön henkilökunnasta suuri osa on jäämässä 

eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä, ja kansallinen terveydenhuollon henkilöstöillänne 

huomioiden pitkäjänteisesti onnistuva rekrytointipolitiikka on välttämättömyys. Tästä johtuen tällä 

hetkellä keskitetään mittaus nimenomaan 1-3 vuotta säätiössä työssä olleisiin. Sijaisten löytämisen 

vaikeuksien vuoksi sijaisuuksien täyttö ei ole toiminut erityisen hyvin. Sijaisuuksien täyttöasteesta 

vastaa talousjohtaja, koska hänen roolinsa on nykykäytännössä olennainen päätettäessä mm. 

yksiköiden valtuuksista yhdistellä sijaisuuksia (haastattelut).
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Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu

Työn hallinta

Keskiarvo työ tyytyväisyyskyselyn tyytyväisyyttä 
esimiestyöhön, vaikutusmahdollisuuksia 

omaan työhön ja henkilökohtaisen 
kehittymisen mahdollisuuksia koskevista 

kysymyksistä.

x pistekeskiarvo Henkilöstö
päällikkö

Sijaisjärjestelyt Avoimien sijaisuuksien täyttöaste prosentteina 
maksimikestosta. x% Talousjohtaja

Henkilöstön
vaihtuvuus

Yli yhden mutta korkeintaan kolme vuotta 
säätiössä työssä olleiden henkilöiden 

vaihtuvuus, lähtevien osuutena koko ko. 
joukosta.

x% Henkilöstö
päällikkö

Tuottavuus ja kustannustehokkuus

Erityisesti säätiön taloudellisten toimintaedellytysten säilymisen ja yhteiskunnalliseen 

vaikuttavuuden kannalta olennaista on sekä toteuttaa itsearviointia tuottavuuden suhteen, että 

saavuttaa yleisesti käytettävillä mittareilla riittävä taso. Säätiön yhteistyötahoista mm. sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Kela käyttävät eri yhteyksissä terveydenhuollon tuottavuuteen ja 

kustannustehokkuuteen liittyvinä perusmittareina hoitokontaktien (potilaita) ja käyntien (yksittäisiä 

käyntejä voi olla yhdellä potilaalla enemmän), henkilötyöajan ja kustannusten suhdetta. Säätiön 

taloudellisen näkökulman mittareina toimivat neljä näistä yhdisteltyä tunnuslukua, joiden tavoitteet 

vastuutetaan toimitusjohtajalle. Mittareiden käytännön merkitys sisäisesti on nimenomaan trendin 

seuranta (koko säätiön, linjojen ja yksiköiden tasolla) ja muutosten syiden analyysi eikä 

tunnusluvun absoluuttista arvoa voida pitää kuvaavana. Tällaisesta tuottavuuskäsityksestä 

johtopäätösten vetäminen edellyttää toimitusjohtajan, kliinisten linjojen johtajien ja talousjohtajan 

yhteistyötä. Tausta-analyysissä auttaa myös käyntien ja hoitokontaktien suhteen arviointi, mistä ei 

kuitenkaan tehdä tähän erillistä mittaria. Ko. suhdeluku kuvaa toisella tapaa jo prosesseissa käytössä 

olevaa potilasohjauksen tilaa, ja analyysi koskee erityisesti prosessien järjestämisen ja asiakkaiden 

keskimääräisen hoidon tarpeen laadullista arviointia, (laatukäsikirja, haastattelut)

Mittari Kuvaus Tavoite Vastuu
Kustannus
tehokkuus 1 Hoitokontaktit / kokonaiskustannukset (1000 €) x tunnusluku Toimitusjohtaja

Kustannus
tehokkuus II

Käynnit / kokonaiskustannukset (1000 €) x tunnusluku Toimitusjohtaja

Tuottavuus 1 Hoitokontaktit / henkilötyövuodet x tunnusluku Toimitusjohtaja
Tuottavuus II Käynnit / henkilötyövuodet x tunnusluku Toimitusjohtaja
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6.7 Tuloskortin yhteenveto

Käytännön esityksessä tuloskorttia voidaan havainnollistaa yksittäisten mittareiden 

toteumaprosenttien ilmaisuna, haluttaessa värikoodeilla. Näistä voidaan edelleen laskea kunkin 

näkökulman pääluokkien toteumaprosentit mittareiden keskiarvona ja vastaavasti näkökulman 

tavoitteiden toteumaprosentti pääluokkien keskiarvona. Tällainen, vaikkakin hivenen 

yksinkertaistava, esittely tekee mahdolliseksi tuloskortin alkuperäisen teorian (Kaplan & Norton 

1993) mukaisen ”yhdellä silmäyksellä yleiskuvan saamisen”. Tällainen mittaristo on ulkoasultaan 

edellisen vaiheen strategiakartan näköinen, jossa voidaan kirjoittaa auki kunkin pääluokan mittarit.

Seuraavassa vielä yhteen taulukkoon yhdistettynä tuloskortin mittarit.

Asiakkaat

Asiakkaan saama arvo
aaalosvaioätavuus 
аяаka tyytyväisyys

Visio ja missio

Yhteiskunnalinen
vaikuttavuus

- sido ayhmä barometri
- htksmis-ja kehitämis-

Toiminta

padasohjaus
prosessyAtamnen
¡onoseuianta

Terveyden eristäminen
såh Ionen 

terveysviesfata 
verHcotiålcäréalveht

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi
- tvöhwwvohdtvsdv

Henkilöstön
työnantajakuva

tyonhaUa
s4“qärjesfcM
henHosten vairtevuus

Talous
Tuottavuus ja 

kusta nnu steh okkuus
kustam uste hokkuus I 
kustannustehokkuus II 
tuotavuus I 
tuotavuus I 

Kuva 8 Säätiön tuloskortti
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7 Pohdinta ja johtopäätökset

Säätiön nykyisen ohjausjäijestelmän analysointi Simonsin (1995) viitekehyksessä antaa suuntaa 

ohjauksen kokonaisvaltaisen onnistumisen arvioinnille.

Uskomusjärjestelmät säätiössä on sinänsä määritetty kohtuullisen tasokkaasti, toiminnan 

arvopohja on määritelty ja kommunikoitu, ja henkilöstö kyselyiden (työhyvinvointikysely, 

haastattelut) perusteella jakaa sen suhteellisen hyvin. Ongelmia on voinut aiheuttaa 

uskomusjärjestelmän konflikti erityisesti diagnostisesti käytettyjen ohjausjärjestelmien 

lisääntymisen kanssa, kun entiseen tuloskorttiin ja tuottavuuslukuihin liittyvää raportointia lisättiin 

ohjausjärjestelmää uusittaessa. Henkilöstö on perustellusti ollut mahdollisuudessa kokea 

lisääntyvän mittaamisen ja arvioinnin henkivän esimerkiksi ammatillisen arvostamisen ja 

avoimuuden vastaisia tuulia, koska uudistusten merkityksen ja käytännön toteutuksen 

kommunikaatio on koettu liian vähäiseksi ja itse mittaaminen ja raportointi jossain määrin 

työlääksi. Näin on ilmeisesti tapahtunut, koska palautetta hallintoon on välitetty tässä sävyssä 

(pöytäkirjat, haastattelut).

Voidaan ajatella, että uskomusjärjestelmät eivät sinänsä kaipaa mitään uusia elementtejä, mutta 

yhteisen arvopohjan merkityksen viestintää ja sitoutumisen osoittamista siihen olisi hyödyllistä 

lisätä jossain määrin. Olennaisen tärkeää tämä on silloin, kun totuttuihin käytäntöihin tehdään 

muutoksia.

Rajoite]ärjestelmät edellyttäisivät selkeyttämistä ja mahdollisesti jossain määrin väljentämistä 

budjetoinnin ja ei-rahamääräisen tavoitteenasetannan tasapainon osalta. Tämän hetken tarkka 

kustannuspaikka- ja tilikohtainen budjetointi rajoittaa erityisesti yksiköiden johdon 

toimintavaltuuksia pyrkimyksissä muiden kuin rahamääräisten tavoitteiden toteuttamiseen 

(haastattelut). Laatukäsikirja kokonaisuudessaan on erittäin olennainen rajoitejärjestelmä 

terveydenhoitoalalla kuvatessaan sallittujen toimintaperiaatteiden rajat. Tällä on toiminnan 

turvallisuudelle ja uskottavuudelle suuri merkitys, (laatukäsikirja, toimintasuunnitelmat, 

talousarviot)

On tärkeää tunnistaa laatukäsikirjan rajoiterooli ja arvioida sitä jatkuvasti myös tässä merkityksessä. 

Yksinkertaiset ja selkeät rajat olennaisimpiin kysymyksiin on parempi kuin epälukuinen joukko
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viitteellisiä ohjeita suuresta määrästä käytäntöjä tärkeimpien lisäksi. Luonnollisesti merkittävää on 

myös, että laatukäsikirjaa käytetään suunnitelman mukaan ja siihen kaikki tutustuvat oman työnsä 

kannalta olennaisilta osin. Vain näin voi laatukäsikirja todella ohjata jokaisen säätiöläisen toimintaa 

ja olla työssä hyödyksi.

Jatkossa on myös selvitettävä mahdollisuuksia laventaa yksiköiden toimintamahdollisuuksia 

hyväksytyn budjetin rajoissa. Suuri osa halutusta ohjausvaikutuksesta voitaneen saada muullakin 

tapaa. Myöskään julkisen rahoituksen suuri osuus ei sinänsä edellytä nykyisenkaltaista tarkkuutta jo 

budjetoinnissa, vaikkakin on selkeästi määritelty minkälaisiin kustannuksiin rahoitusta voidaan 

käyttää.

Diagnostiset järjestelmät ovat lisääntyneet ilmeisesti säännöllisen jatkuvasti säätiön toiminnan 

aikana. Kun uusia ohjausta tukevia seuranta- ja raportointikäytäntöjä on luotu, ei välttämättä ole 

vähennetty ja yksinkertaistettu raportointia, koska vanhat käytännöt ovat jääneet myös uusien 

rinnalle. Tietojärjestelmien kehitys on luonut mahdollisuuden tuottaa ja seurata hyvin monenlaista 

tietoa, ja tätä myös tehdään paljon (haastattelut). Olennaista järjestelmän toiminnan kannalta olisi, 

että seurantajärjestelmät on johdonmukaisesti mitoitettu, ja raportointi sekä sen perusteella 

toteutettava toiminnan arviointi perustuvat ymmärrettäviin tavoitteisiin. Lisäksi seuranta painottuu 

olennaisiin asioihin, niin että arvioinnin perusteella tehtävä toiminta on tunnistettavissa, 

(laatukäsikirja, haastattelut)

Toiminnan ohjeistuksen lisääntyessä on tultu tilanteeseen, jossa eri ohjaus- ja seurantajärjestelmien 

roolit ovat hieman epäselvät myös sisäistä raportointia ajatellen. Tältä osin on tarpeen edelleen 

selkeyttää tärkeimpien seuranta- ja raportointiperiaatteiden syitä ja käyttöä ja mahdollisuuksien 

mukaan luopua vähemmän merkittävästä raportoinnista.

Interaktiivisten ohjausjärjestelmien käyttö on tavoitetasolla kuvattu säätiössä olennaiseksi osaksi 

toimintaa havainnollistamalla mm. tuloskortin käyttöä strategisen suunnittelun vuosikierron osana 

(laatukäsikirja, toimintasuunnitelmat). Ongelmana asiassa on erityisesti seurannan epäselkeys ja 

muodollisesti seurattaviksi kirjattujen asioiden aivan liian suuri määrä (haastattelut). Tämä on 

johtanut tilanteeseen, jossa ei ole selvästi kiteytetty merkittävimpiä strategisia epävarmuusalueita, 

joita seurataan. Tällöin on myös oletettavaa, että niissä tapahtuvat poikkeamat eivät tule 

huomatuiksi ennen kuin kyse on jo merkittävästä muutoksesta.
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Keskittymällä vähäisempään määrään todella strategisesti merkittävimmiksi koettuja seikkoja 

voitaisiin keskittää myös asioiden arviointiin enemmän voimavaroja tarpeen mukaan. Tämä 

parantaa interaktiivista ohjausta huomattavasti. Tämän ohjauksen toteuttamiseen balanced 

scorecardin avulla organisaatiolla on valmius, mutta se edellyttää scorecardin roolin huomattavaa 

selkeyttämistä ja kommunikointia koko organisaatioon.

Ohjausjärjestelmän kokonaisuuden kehittämisessä yleisestikin kyse on nimenomaan jäijestelmän eri 

osa-alueiden rooleja koskevista valinnoista, ja siitä, että valittuihin rooleihin sitoudutaan ja 

järjestelmiä käytetään suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi jonkinlainen ohjausjärjestelmien osana 

toteutettava palkitsemisjäijestelmien kehittäminen huomioimaan strategisen ohjauksen tavoitteiden 

mukaista onnistumista sitouttaa organisaatiota paremmin tavoitteisiin.

Tutkimuksemme alussa esitimme kysymyksen Kuinka balanced scorecard voi toimia toiminnan 

laatua kehittävänä strategisen ohjauksen välineenä terveydenhuoltoalalla toimivassa 

asiantuntijaorganisaatiossa? Tässä vaiheessa luonnostelen vastaukseksi seuraavaa:

Organisaation huolelliseen asemointiin omalla toimialalla perustuvan strategian pohjalta laadittu 

visiolähtöinen tuloskortti voi olennaisesti kehittää toiminnan laatua ohjatessaan 

asiantuntijaorganisaatiota tavoittamaan toiminnan onnistumisen kautta kriittisimmät strategiasta 

johdetut tavoitteet. Tämä edellyttää toisaalta sitä, että tuloskortin käyttö toteuttaa strategista 

johtamista myös käytännössä. Tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittava suunnitelmat, jotka ovat 

selkeästi osoitettujen henkilöiden vastuulla ja joille kohdennetaan riittävät resurssit.

Mikäli organisaatio katsoo, että sen toimintaympäristö on siinä määrin stabiili, että päätehtävänä 

strategisessa johtamisessa on valmiin, yksityiskohtaisen suunnitelman toteuttaminen, on mittaristo 

laadittava diagnostisen ohjauksen välineeksi, jolla analysoidaan erityisesti negatiivisia eroja 

tavoitteisiin, ja ohjataan jo lähtöhetkellä jokseenkin tunnettuihin korjaaviin toimenpiteisiin. Mikäli 

toimintaympäristö kuitenkin sisältää strategisia epävarmuustekijöitä, on onnistuneen tuloskortin 

sisällettävä nimenomaan näiden epävarmuustekijöiden kannalta keskeisiä tekijöitä. Tuloskortin 

rooli on myös tällöin huomattavasti enemmän toimia interaktiivisen ohjauksen välineenä, jossa 

mittaristolla tuotetaan tietoa epävarmuustekijöihin yhteydessä olevien asioiden tasosta ja 

muutoksista, ja koko johto sitoutuu jatkuvasti tarkastelemaan sekä strategian ajantasaisuutta ja 

toimivuutta, että sen tavoitteiden saavuttamista. Tehdyt havainnot analysoidaan huolellisesti ja 

ohjataan koko organisaatio toimimaan parhaaksi tältä pohjalta arvioitavalla tavalla. Interaktiivisen
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ohjauksen prosessissa myös henkilöstö osallistetaan tähän jatkuvaan strategian ja sen päivittämisen 

prosessiin oman asiantuntemusalueensa osalta. Tämä onnistuu kiinnittämällä organisaation huomio 

tuloskortilla nimenomaan strategian kehittymiseen ja sen toteuttamiseen.

Empiirisellä aineistolla testattavaksi esitettiin seuraavat väittämät:

I Organisaation visiosta ja strategiasta strategiakartaksi johdettujen kärkitavoitteiden 

määrittämisen pohjalta rakennettu mittaristo soveltuu terveydenhuoltoalan organisaation 

strategian tasapainoiseen toteuttamiseen ohjaavaksi käytännön työvälineeksi.

II Toimiva mittaristo huomioi organisaatiokohtaisesti kriittiset menestystekijät organisaation, 

toimialan sidosryhmien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

III Strategisen ohjauksen välineenä käytettävän balanced scorecardin tulee muutospaineisessa 

toimintaympäristössä olla erityisesti interaktiivisesti käytettävä ohjausjärjestelmän osa.

Voidaan katsoa toisen ja kolmannen hypoteesin saaneen vahvistusta havaintoaineistosta; Esitetyt 

käsitykset vastaavat haastattelu- ja dokumenttiaineistosta saatuja havaintoja. Erityisesti huomion 

kiinnittäminen interaktiiviseen ohjaukseen organisaation ohjausjärjestelmän olennaisena osana 

muutospaineisessa ympäristössä ratkaisee monia ongelmia, joita organisaation ohjauksen käytännön 

toteuttamisessa on havaittu. Keskeiseksi nousi havainto tarve johtamisresurssin järkevään käyttöön 

mittaus- ja ohjausprosessissa mahdollistamalla riittävän vähäisellä seurattavien tavoitteiden 

määrällä riittävä syventyminen ja päätelmien teko tehtyjen havaintojen perusteella.

Ensimmäinen hypoteesi saa toisaalta tukea havaintojen kautta siitä, että kartoittamisen periaatetta 

pidettiin yleisesti hyvänä ja toimivana tapana strategian viestimiseen ja

Kahtiajako joko kartoittamisen tai kriittisten menestystekijöiden perusteella (esim. Malmi et ai. 

2005, s. 64-70) kortin rakentamiseen ei olekaan näkemykseni mukaan kovin selkeä, pikemminkin 

kyse on syklisestä prosessista, jossa yhtä aikaa etsitään kriittisiä menestystekijöitä, ja toisaalta 

johdetaan niitä vastaavia toiminnallisia alueita strategiasta. Mikäli jokin tekijä on erityisen 

olennainen organisaation strategian toteutumisen kannalta, se lienee väistämättä kriittinen 

menestystekijä. Näin ollen kyse on lähinnä havainnollistamisesta sen osalta, missä järjestyksessä 

näkökulmia katsotaan. Joka tapauksessa onnistunut kortin rakentaminen strategisen ohjauksen 

välineeksi on käynnistettävä strategiasta. Tätä seuraava näkökulmien kannalta olennaisten strategiaa 

toteuttavien elementtien muodostaminen on väistämättä tavalla tai toisella heuristinen prosessi,
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jossa organisaation johdon ja henkilöstön näkemyksen sekä toimintaa koskevan teoreettisen 

ymmärryksen perusteella rakennetaan hypoteesia siitä, minkä asioiden toteuttaminen toteuttaa 

strategian.

Edellä esitetyn pohjalta katsotaan tulleen myös näytetyksi, että tuloskortin rakentamiseen 

konstruktiivinen tutkimusote on oikea tutkimuksellinen valinta. Viimeksi jää tehtäväksi arvioida 

tutkimuksen onnistumista konstruktion luomisessa.

Heikon markkinatestin (Kasanen et ai. 1993) läpäisemiseksi edellytetään jonkin organisaation 

ottavan kehitetyn konstruktion käyttöön omassa toiminnassaan. Yksittäisenä case-tutkimuksena 

toteutetun konstruktion osalta kyseeseen tullee se organisaatio, jonka lähtökohdista konstruktio on 

laadittu. Tässä vaiheessa tutkielman laatimista ei juuri laadittu esitys säätiön tuloskortiksi ole 

ehtinyt vielä tulla käytössä koetelluksi. Se on kuitenkin toiminut osana strategisen suunnittelun 

jatkuvaa prosessia, ja säätiö on tehnyt päätöksen tuloskortin käytön kehittämisestä edelleen.

Tämän työn laajuudessa case-tutkimuksen tuotoksiin kuuluvat laaditun strategiakartan ja tuloskortin 

lisäksi suositus ottaa laadittu tuloskortti käyttöön strategisen ohjauksen välineenä, ja sitoutua 

strategiaprosessiin, jossa sekä toiminnan tavoitteita että niiden saavuttamista arvioidaan 

interaktiivisesti tuloskorttikehyksessä jatkuvaisluontoisesti. Käytännössä kyse monelta osin on 

toiminnan vuotuisen suunnittelun taloudellisen ja ei-rahamääräisten tavoitteiden suunnittelusta, 

sopimisesta ja seurannasta yhtenäisessä prosessissa.
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7.1 Suuntia jatkotyölle

Tätä tutkielmaa laadittaessa on itselleni entisestään selkiytynyt sekä oma kiinnostukseni jatkaa työtä 

terveydenhuollon strategista ohjausta kehittävien tehtävien parissa, että tällaisen työn merkitys 

tulevaisuudessa edelleen lisääntyvissä haasteissa, joita myös tutkielman johdannossa hahmotellaan. 

Jatkotyötä koskevina ajatuksina käyn vielä lyhyesti läpi sekä Case-organisaatiotamme koskevan että 

kansallisella tasolla toteutettavissa olevan hankeaihion.

7.1.1 Case-tutkimuksen jatko
Kuten mm. Ittner ja Larcker (2003 ja 2003a) ovat osoittaneet, on enemmistöllä balanced 

scorecardin käyttöön ottaneista organisaatioista ollut melko vähän kiinnostusta syventyä tarkemmin 

tuloskortin sisäisiin, strategialähtöisiin syy-seuraussuhteisiin. Case -organisaatiossamme tähän 

mennessä toteutettu tuloskortin 1-versio sisältää yhden näkemyksen haastatteluiden ja taustateorian 

valossa muokatusta kohdeorganisaation tuloskortista. Vaikka heikko markkinatesti toteutuu jo 

tuloskorttia käyttöön otettaessa, vaatii hedelmällinen konstruktiivisella otteella toteutettu tutkimus 

jatkotyötä tuloskortin varsinaisen käytön ja sen tulosten seurannan osalta. Tähän ei tämän hankkeen 

laajuudessa luonnollisesti ole mahdollisuutta.

Tämän tuloskortin sisäisen logiikan parantaminen arvioimalla strategialähtöisesti kunkin valitun 

mittarin vaikutusta sitä strategiakartassa edeltäviin ja seuraaviin mittareihin, ja laadullisten 

päätelmien tekeminen tästä keskustelusta nousevista teemoista on strategiaa toimintana, tuloskortin 

käyttämistä interaktiivisen ohjauksen välineenä (Simons 1993 ja 2000) parhaimmillaan. Tähän 

keskusteluun on myös syytä osallistua huomattavasti tämän version kehittämiseen osallistuneita 

henkilöitä laajemman joukon yksittäisten terveyspalveluyksiköiden johdosta organisaation ylimmän 

johdon lisäksi. Nykyisen organisaatiorakenteen mukainen matriisimalli on käytännön toiminnan 

näkökulmasta jokseenkin jäsentymätön, ja erityisesti strategisen johtamisen kannalta on olennaisen 

tärkeää, että tavoitteet ja vastuun kohdentuminen ovat selkeät sen osalta, mitkä asiat kuuluvat 

toiminnallisen linjan sisällä yli yksikkörajojen johdettavaan prosessiin, mitkä taas paikallisissa 

terveyspalveluyksiköissä hallinnoitaviin. Tämä jako koskee myös strategian onnistumista tukevien 

kehityshankkeiden ja vastaavien resursointia budjetoinnin kautta. Strategian ja sen toteutumisen 

mittaamiseen käytettävän tuloskortin on otettava paikkansa organisaation toiminnan ohjauksessa 

parina, jonka toteutumisen arviointi ja päivittäminen muodostavat jatkuvan kehän osana koko
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organisaation vuotuista toimintaa. Strategian jalkauttaminen on tyhjä korulause, mikäli sen 

prosessiin ei kiinnitetä huomiota ensiarvoisen tärkeänä organisaation tavoitteena.

7.1.2 Terveydenhuollon toiminnan kehittäminen kansallisella tasolla
Kansallisen tason terveydenhuollon kehittämisen ja terveyspolitiikan osalta on myös tämän

tutkielman aihealueelta hahmotettavissa mielenkiintoinen jatkotutkimushanke. Jouko Toivosen 

vuonna 2001 väitöstutkimuksessaan toteuttama suomalainen balanced scorecard- projektimalli ja 

kehitystyöstä saadut kokemukset osoittivat, että on tarpeen suunnitella koko projekti alueelliset, 

toiminnalliset ja mm. toimialan erityispiirteet huomioiden. Terveydenhuollon tulevia 

järjestämistapoja pohdittaessa on selvää, että uudenlaisia yhteistyöverkostoja syntyy edelleen 

julkisten, puolijulkisten, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden välillä. Tällaisissa 

yhteistyösuhteissa vaaditaan toisaalta new public management- keskustelussa (mm. Hyyryläinen 

2004) käsiteltyä uudenlaista sopimuksellisuutta, toisaalta todellista strategista ohjausta näiden 

verkostojen sisällä mm. toiminnan laadullisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 

Ylätason informaatio-ohjauksen toteuttamiseksi tarvitaan toisaalta suorituksen arviointiin 

taloudellista toteumaa tasapainoisempi mittaristo, toisaalta selkeistä strategisista painopisteistä ja 

menestystekijöistä viestivä tavoiteohjauksen kehys.

Terveydenhuollon eri sektoreille on kansallisten painopisteiden ja strategioiden valmistumisen 

myötä mahdollista luoda strategisen ohjauksen näkökulmasta rakennetut tuloskortit. Näiden 

tuloskorttien sisältämät tavoitteet on mahdollista kommunikoida kuntaorganisaatioiden läpi suoraan 

niiden vastuulla olevia palveluita tuottavien yksittäisten toimijoiden ohjeistuksiin. Kaplanin ja 

Nortonin (2007) esittämällä tavalla tällaisesta ”valtio- tai kuntakonsernin” terveydenhuollon 

tuloskortista soljutetaan mittarit sekä kuntien omiin mittaristoihin että niiden ja yksittäisten 

palveluntuottajien välisiin hankintalain mukaisiin tarjouspyyntöihin Simonsin (1993) tarkoittamiksi 

raj oitej ärj estelmään kuuluviksi minimikriteereiksi, solmittaviin palvelutasosopimuksiin liittyviksi 

diagnostiseen ohjaukseen kuuluviksi mittareiksi että alueellista ja paikallista innovaatiotoimintaa 

tukeviksi interaktiivisiksi ohjausjärjestelmiksi. Tässä kuvaillun järjestelmän olemassaolo tukee 

terveyspolitiikan tavoitteiden toteutumista, parantaa laatukriteerien asemaa hankintamenettelyissä ja 

ennen muuta helpottaa moniulotteisten tavoitteiden kommunikoimista terveydenhuoltoalalla, jossa 

keskustelu on toistaiseksi liikaa sitoutunut kustannuskysymyksiin. Laatua muistetaan korostaa, 

mutta helpoiten mitattavissa olevat kustannukset vievät vaikutusvallassa voiton päätöksenteon 

taustalla ja julkisessa keskustelussa kovin usein.
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Tällaisen monitasoisen verkoston hallinnointiin kehitettävien tuloskortista johdettavien sopimus- ja 

mittaristo hankkeiden selkeyttämiseksi ja konseptoimiseksi toteutettava konstruktiivinen 

tutkimushanke on laajuudessaan haastava askel eteenpäin toimialan strategisen ohjauksen tiellä. 

Tutkimuksen tavoitteena tulisi olla selkeän projektimallin muodostaminen strategialähtöisten 

tuloskorttien toteuttamiseksi palveluiden hankintaan, toteuttamisen laadunvalvontaan ja toiminnan 

kehittämiseen parhaiten kulloistakin tilannetta palvelevalla tavalla. Tätä täytyy luonnollisesti 

edeltää riittävän yksimielisyyden saavuttaminen niistä ylätason strategioista, joilla kansallisen 

terveydenhuollon tulevaisuutta lähdetään turvaamaan.
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